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 :مستخلص

هدفتدهذهدالذرقة ادبذرقة إلدبذلقعذرقعلى ذا عذكد ذن تقذمهذالدفكدجذرق رد هةذرقدف رمددددددددددددددلدبذ  ةذرق  دددددددددددددد ه دبذت ذ رد  ذذ
كجع عذرق لىتب،ذر عفرً رذكقذرق جع عذرقعل ل  ذ ف ددددددجذلرؤسذرق امدددددد دددددد مذرقعل ل لب،ذاكقذ  ذرق جع عذرق     ذ

ة يقذممددددددد مدددددددممق ذاه   ذكجع عذذرقايذاعةر فذفلجذا كذرق امددددددد ددددددد مىذاافذ   ذك عةيذرقة ابذرقة إلبذا هذك 
رق لىتدب،ذالا ذرق رد هةذرقدف رمددددددددددددددلدبذ  ةذ رد  ذكجع عذرق لىتدبىذاارد الذرق  ة ذرتالذكف ة ذرق لىتدبذاكجع عذذ
رق لىتب،ذاؤص ئصذاكظ هىذكجع عذرق لىتبىذاار الذرق  ة ذرقإ   ذلا ذرق ر هةذرقف رملبذك لة ذكقذكلةك مذ

ق  ذن تقذمهذنلفكجذرق ر ةذكقذؤاللذممد دجذاار هدىلذت ذ دة ذذذ ر  ذكجع عذرق لىتب،ذاذقكذكقذحمثذرقعلىضذ
رقعغمىرمذارقعطة رمذرق لىفلبذارقعكرةقة لبذرق  دددددددددع ف بىذاافذا ذرؤعع  ذا ابذرقل سذرقة إلبذ ةلتذرقعةهدددددددددل مذذ

ذذرمذرقلالابذب ق   ا ذرق اكة ةىذ
 رق لىتبكجع عذرق لىتب،ذرق ر ةذرقف رم ذابر  ذكجع عذتاحية: فالكلمات الم

Abstract 

This research paper aimed to explain what can curricula present towards the 

building of the knowledge-based society; either inside or outside of educational 

institutes. The paper includes two main dimensions which are knowledge-based 

society and the role of curricula towards the building of knowledge-based society. 

The first dimension included what is meant by knowledge, knowledge-based 

society, and characteristics of a knowledge-based society. The second dimension 

included what can foundations and elements of the curriculum present to help build 

the knowledge-based society in the light of new knowledge and technological 

changes and developments. The paper was concluded by presenting some 

recommendations related to the mentioned dimensions included.   

Keywords: Knowledge-based Society, Curricula and building Knowledge-based 

Society.  
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 دور المناهج الدراسية نحو بناء مجتمع المعرفة 

 مقدمة: 
 غ ذشمةعذرق لىتبذار عش  ه ذابىذرتزكربذارقلىاهذرق  ع فب،ذاإل ركذمه مع  ،ذااةظلف  ذت ذرق ل ة ذاتًل ذق  ذذذ

م عججذرق فكىيقذت ذ ة ذك ذتى عجذرقظىا ذااتىاجذرإلكت   مذرق ع حبذابىذا كذرتزكربذارقلىاه،ذلالذم ر ذ
ك زقر ذالذ لى ذرقكإمىذكر  ذاار  ىذاحععذا فذاىيبذك هذكلفر ذرإلق   ذب ق لىتبذ ئمالذحععذ   مذاكرةقة ل ذذ

قك تبذرتا   ذارت ل ل ذرتكىذرقايذا ببذت ذذذرق ل ةك مذارالاص لذبتسذمشت ق  ذاكتة  ا  ذرق علفلةذارق ر مةب
زي لةذرقةا ذارالمعر  ةذكلىفلًّ ذارقكعىا ًل ذا ا ًل ذمكإىذك  ذكضع ذلذذ ل هذت ذلكت هذرقج لعذرإلطالعذا عذذ
كإمىذكقذرق ل ةك مذارق ل   ،ذاركع  بذك ذيىاةطذ   ذكقذك   رمذا ةر بذاطبللبذمؤىي،ذرتكىذرقايذافذا ببذذ

ذمىذرقعكةيقذرق لىت ذارق  ةك ذارال فل ق ذق فىلىذ فا لذت ذاغمذ

ت ذمشفذرق   بذلقعذرق لىتبذاركع     ذااةظلف  ذارمعإ   ه ذذذذ-رق  عةيذرقلةك ذذذذ-ذارقجفيىذب قاكىذم ر ذا عذذ
رآله ذت   ذا إسذمالًح ذه ًك ذ فذرقكإمىذك  ذيع ذكقذك   م مذغمىذالئلبذب قل لرمذارقفل ذرالهم بذق  جع عىذذ

الفذكفؤاًلذقعأهمسذرق ط ب مذرقعر ةيبذرقبرَّ  ة،ذاامم بذقعةملعذآت قذرقىؤيذقل  لبذرإلهالحذاا ىيعذذك  ذم   ذذ
حىكبذرقعر لبذرقلةكلبذرقش ك بذارق  عفركب،ذامم ًم ذقفتذرالؤعالت مذ مقذرتتىرل،ذاكقذ  ذ مقذرق جع ل مذ) بمس،ذذ

بذ فاهذ ر  ذكلىت ذشفيفذاكىهذحةلذا كذ( ذلذذكلفذيع ذرقعف اض،ذارإلار ع،ذاحسذرق شتالمذرق شعىك2009
رق شتالمذاك ذاعط ةجذكقذا  ل مذاآقل مذمم م  ذرق لىتبذرق رعجبذارقبر  ةىذا غ ذمهذهر كذرقلفيفذكقذرق لةك مذ
رقع ذاا ىذت ذ لسذار عش  ذرق لىتبذا تعذشأ   ذاركع     ،ذاكقذ  ذ ر  ذكجع عذكلىتبذتلَّ لذك ق لةك مذرقع ذذ

لةذرق ر هةذارقعل ل ،ذااةرتىذرق ص ل ذرق لىفلب،ذارقلةركسذرقإل فلبذارال ع  علب،ذلالذمهذرق ر هةذذاعل قذب ق غب،ذا ةذ
رقف رملبذمعظسذكقذمه ذا كذرق لةك م ذاذقكذاتًل ذقىم مع  ذارافره ذبشتسذيعر مبذكعذكسذ مسذُالف ذقج،ذاك زرقهذ

رت ارق لةك مذ رالكت   مذ كسذ حةق  ذ ا عفذ رقع ذ رتم ملبذ رقىكمزةذ رق  قلبذذه ذ رت ل لذ لافرلذ مبمسذ ت ذ ؤىيذ
ارقل لكب ذرقع ذبإافرله ذ مًفرذن تقذمهذا  ه ذبف ا لبذت ذ ر  ذرق جع عذرق لىت ذرق عطة ذارق ع مزىذاا عذ ة ذذ

حةلذكجع عذرق لىتب،ذذذ–اك ذيعةل   ذكقذك  ا ذتىعلبذذ–ذذقكذمة ذاعر الذهالذرقة ابذرقة إلبذك ة يقذمم مممقذذ
ذبذ  ةذ ر  لذااشتم جىذالا ذرق ر هةذرقف رمل

ذ
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: مجتمع المعرفة:   أوًلا
 ( المعرفة: 1)

قلفذرهةحذكقذشةجذرق عفقذا لجذح قل ذمهذق  لىتبذلاً رذالذنلسذاقذ مسذرق  لذرق  لي،ذامهة هذب إ ببذرقل كسذ
 ,World Bankرتكإىذمه لبذب قر ةبذقع فيفذك عةي مذرق علشبذمكإىذكقذرق ص ل ذرالاعص لنبذرقطبلعلبذ)

(ىذك  ذرهة هذا ع كذرقلفيفذكقذؤص ئصذك ذنط قذا لجذرالاعص ليةهذرق ر تعذرقل كب،ذاذقكذب جىلذ1999
ركعش  ذرق لىتبذا شىه ذاكش  كع  ذ مقذرتتىرلذارق جع ل مىذات ذرقةراعذازلرلذرققل ذرال ع  علبذارالاعص لنبذذ

ذىذ(Stiglitz, 1999)ق  لىتبذارفك ذيع ذ شىه ذاال م   ذكعذرآلؤىيقذ

اكقذحمثذكف ةك  ذت  ذُالفذكف ةًك ذت ذغ نبذرقعللمف ذشأ جذت ذذقكذشأهذرق ف هل ذرتم ملبذرتؤىيذحةلذا ق ذذ
رق لىتبذكإس ذرقةا ،ذارإلل رك،ذارقف  ،ذارق فس،ذارقعفكمى،ذارقاك  ذىىىذلقخىذا ب  ذيى عذرق ببذرقىئل  ذا ر ذذ

 بذمهذن   سذرقللسذتل جذا عذذراج،ذاهةذمكىذال فذمهذذهلةببذهالذرق ف هل ذلقعذم   ذا  ل مذالك  ةمبذاعط
(ىذات ذهارذرقصفلذا ذ2009يةالجذت ذتخذرق  قلب ذقلجفذ ف جذاافذر ع عذبجذرالكىذكقذحمثذ فمذ) بمسذا  ،ذذ

اهف  ذا عذم   ذكج ةابذكقذرتتك  ذارآل ر ذارق ف هل ذارقعصة رمذرقفكىيبذرقع ذاكة هذقفيذرإل   هذ علجبذذ
(ىذك  ذذ2000كى ةذقف  ذرقظةرهىذرق ة ةلةذت ذ مئعجذرق  لطبذااف ا جذكل  ذ)ابفذرإلقجذرق ش ب،ذذك  االاجذرق ع

(ذا عذم   ذكج ةابذكقذرق ل   ذارتحت  ذارت   قذرقفكىيبذرقع ذاكة هذقفيذذ2004اىت  ذك  فذرقطلط ذ)
مذرق بىةذقفيذرقفىلىىذلذذذ(ذبأ   ذمحفذامه ذكتة  2010رإل   هذ علجبذاف ا جذكعذرقبمئبىذااهف  ذك  فذهرفيذ)

بج  بذذ رقل  لب(ذ ارقلةر مق،ذارقرظىي مذ رقع ذ فا ه ذاض ذ)رق ل ئق،ذارتتك  ،ذارق ة لئ،ذ رق لىتبذ رق بىةذ اض ذ
ذرق    رمذارالاج ه مذارالهع  ك مذارقعفكمىذىىىذرقخذ

فةقذبأه معجذرق ةر لذذافل  ذيعل قذبأه لبذرق لىتبذت ذرقةاهذرق  ق ،ذتإ   ذب قفلسذافذمهة هذكة ًلرذك   ذافذن
رالاعص لنبذرقطبلعلبىذك  ذمهذرققل بذرق ض تبذرقر اجبذاقذرقل سذت ذرقعكرةقة ل ذكإلفبذرق لىتبذافةقذبلشىرمذذ

ذا ب  ذكئ مذرق ىرمذرققل بذرق ض تبذرقر اجبذاقذرقل سذت ذرقصر ا مذرقعل مفنبىذذ

ذ ذ( مجتمع المعرفة2) 

رقلىهذذذ كعذ   نبذ رق لىتبذ كجع عذ لقعذ رق ل ةك مذ كجع عذ كقذ رقع ةلذ رق لىتبذ علجبذ كجع عذ ظ ىذكصط حذ
رقلشىيقذابفرنبذرقلىهذرقةرحفذارقلشىاهذ علجبذاغمىرمذ ا يبذت ذ ةر بذافيفةذكقذم شطبذرق جع عذب ج المذ

ر ت ذ ؤ ًهبذ رقل   ،ذ ارقة ثذ ارقعل ل ذ ارالاعص لذ ارقصر ابذ ارقعج  ةذ اةظلفذذرتا  لذ ا ذ   ذ رقع ذ قطىيلبذ
رق ل ةك مذاطىقذحسذرق شتالمذامبسذرقة ثذتمئ بذافيفةذا ئ بذماذك ع ف بىذات ذهارذرقصفلذا ذرقع ممزذ
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لقعذذ  Information-based Society مقذكجع عذرق ل ةك مذاكجع عذرق لىتب،ذلذذبشمىذكجع عذرق ل ةك مذذ
 ه ذالمعل  ذرق زيفذكر  ذاافراق  ذب قعفايقذارقر خذذرق جع عذرقل ئ ذا عذمم سذ  عذرق ل ةك مذات صذكص لذ

لقعذرق جع عذذ   Knowledge-based Societyرق لىتبارقع لمقذكةمم بذق عل ل ذارقة ث،ذ مر  ذنشمىذكجع عذذ
ُ ىذت ذكل  م  ذ  ف ذذ رقل ئ ذا عذمم سذرقعل  ذاار الذرق ل ةك مذب قع  مسذارقرلفذاإل ركذكفقةالمذرق ل ةك مذارقعفَّ

(ىذايشمىذكصط حذكجع عذرق لىتبذمنًض ذلقعذرق جع عذرقايذ2004  ذارالمعرة طذ)كج سذرقة ثذرقل   ،ذذرال عكذ
لقعذذ نشمىذ ن تقذمهذ رق  ليىذك  ذ رق  لذ رق بفئ ذقال ع جذرتضسذكقذ مسذ رق صف ذ فلجذب إ ببذ رق لىتبذ اكةهذ

 ذ  لعذ ةر بذرقرش طذرقةشىي)ذرق جع عذرقايذفلجذنصةحذ شىذرق لىتبذار ع    ذااطبلل  ذهةذرق بفمذرقعرظل  ذت
ذ(ىذ2009رقمة  تةذذ

(ذبأ جذرق جع عذرقايذيعصفذذ2011اا ذاهفذكجع عذرق لىتبذمنًض ذت ذل رمبذزي لذ ىك مذامح فذاةضذ)
متىرللذب كعالكذحىذق  ل ةك مذام ةقبذافراق  ذابإ  ذابىذرقعلرل مذرق ل ةك البذارق  مةبلبذارقفض ئلبذرق  ع فب،ذذ

اذ رق ل ةك مذ ااةضذذااةظلفذ ام   ذ ىك مذ حل اجىذ ك عةيذ قع  مقذ رإل   هذ ؤفكبذ ت ذ ا ل   ذ رق ل   ذ
(ذبأهذكجع عذرق لىتبذا عذك عةيذرق ام بذرقعل ل لبذُنلفذكسذك ذالفكجذرق ام بذق ط ةبذارقل ك مقذكقذذ2011)

ف  ا  ذرقة إلبذذؤفك مذازيفذكقذاف را  ذا عذرمع فر ذرقعلرل مذرق ل ةك البذرق ل هىةذبأشت ق  ذرق  ع فبذقزي لةذك
ذايذ رالتىرلذ كقذ كج ةابذ بأ جذ رق لىتبذ كجع عذ اهفذ ن تقذ رتتىرل،ذ ك عةيذ اا عذ ارإللر يبىذ ارتك لن لبذ
رالهع  ك مذرق عل  بب،ذرقايقذن  اقةهذرالمعف لةذكقذاج لعذكلىتع  ذمةًي ذبشأهذرق ج المذرقع ذي ع ةهذ   ،ذذ

اهتارذتإهذرق لىتبذه ذرقر اةذرقلل  ذارقُ جفيذقل  ل مذذذذاؤاللذهالذرقل  لبذنضلفةهذرق زيفذلقعذهالذرق لىتب،
رإلل ركذارقعل  ذارقعفكمىىذامش  مذكرظ بذرقمة  تةذلقعذم جذت ذكجع عذرق لىتبذاعةتىذكص ل ذرق صةلذا عذذ
مكبىذاف ذكقذرق ل ةك م،ذايعةتىذشتسذمتضسذق عف اسذرال ع  ا ذارقعلبمىذرقإل ت ،ذاب قع ق ذنتةهذقفيذرالتىرلذذ

ذ(. UNESCO, 2004قذرقفىصذق  ش  كبذارقعة للذرق لىت ذ)كزيفذك

 ( خصائص مجتمع المعرفة:  3)
اع مزذرق لىتبذت ذحفذذرا  ذب قلفيفذكقذرق ص ئصذارق   م ذق  ذق  ذكقذكتة  مذافيفةذك ق ل ئقذارق ل ةك مذ
ارتتك  ذارق ة لئذارقلةر مقذارقرظىي م،ذاكععذمهة هذرق لىتبذمم ًم ذقعشتمسذكجع عذكقذرق جع ل م ذتال فذذ

ذمهذُاضف ذا لجذرقكإمىذكقذرق ص ئصذارق   مذارقع ذكقذمه    ذذ

ذ  ذرق لىتبذرقل  لبذارق رعجبذكرعلجبذال عش  ذك ع ف  مذاكرةقة ل ذرق ل ةك مذارالاص لىذر ش −
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 ا ذرق ام  مذرقعل ل لبذكقذحمثذ ةلةذرق لى رمذرقف رملبذارقة ةثذرقل  لبذار اة ط  ذب ةقذرقل س،ذاكقذذ −
ذ  ذا ةق  ذلقعذكام  مذكرعجبذقألتك  ذارق بىرمىذذ

ذا كبذاكع صصبذُن عف لذكر  ذت ذك تبذرق ام  مذرق جع علبىذاةرتىذاةرافذ ل   مذكلىفلبذذ −
اىربطذااالح ذاةيذ مقذرق ام  مذرقعل ل بذارق جع علبذ ر ً رذا عذاةظلفذتلَّ لذق ص ل ذرق لىتبذاك ذاةتىلذذ −

ذكقذكل ةك مذابل   مىذ
ذا ةلذرل ركذكلىت ذارقكعىا  ذا ا  ذارمعذقفيذكسذمتىرلذرق جع عى −
ذبذا كب،ذارتكلبذرق  رلبذبصفبذؤ هبذ مقذمتىرلذرق جع عىذذرؤعف  ذظ هىةذرتكلبذبصف −
 اةرتىذال ل ذالر ذا ق ذا را ذك ة لذرق لىتبذرق علفكبذارق رعجبىذ −

 ,UNESCOؤص ئصذكجع عذرق لىتبذا عذرقر ةذرقع ق ذ)(  Evers, 2000ات ذهارذرق ل قذحفلذلنفىزذ)

ذ(: 2004
 ل ذرقىا لبذارقاك  ذرالهطر ا ىذاىكمزذرقصر ا مذفلجذا عذكرعج مذالع فذا عذرقعكرةقة  −
 .لقعذكرظ  مذال ل لبذذكلبذ-رق  هبذارق تةكلبذارق جع عذرق ف  ذذذ-ا ةلذكام  اجذذ −
 رقع مزذ زي لةذت ذرق لىتبذرق رظ بذت ذشتسذؤبىةذ ا لبذك ز بذت ذ رةكذق بل   مىذ −
 كإىةذكىركزذرق بىةذاإ ع جذرق لىتبىذذ −
ذ.رق لىتبذارمع فرك  رقع مزذ إل تبذكلىفلبذت ئلبذحةلذل ع جذ −

(ذمهذكجع عذرق لىتبذيع مزذبلةاجذذ2011ات ذهارذرقصفلذ   ذت ذل رمبذزي لذ ىك مذامح فذاةضذ)
ارقلالك مذ رقفكىيب،ذ ارق  كلبذ ارالاص الم،ذ رق ل ةك مذ اكرةقة ل ذ رمع فر ذ اه  ذ مم ملبذ اط ا مذ افةذ ت ذ

ةيبذ)ك فيذذن ب،ذا  لنبذ   لذذرقعج  يب،ذارق فك مذرق  قلب،ذااةرافذرقبل   م،ذاؤفك مذرقعىفلج،ذارقعكرةقة ل ذرق م
ذ(ىذ2006

 دور المناهج الدراسية نحو بناء مجتمع المعرفة:  -ثانياا
رقع ذن تقذمهذا  ه ذت ذ ر  ذذذ-كغمىه ذكقذرق ص ل ذرتؤىيذذذذ– غ ذالفلذاارةعذرق ص ل ذرقعىبةيبذذذذ

عطة ذت ذرقفكىذرقعىبةيذكجع عذرق لىتب،ذلالذمهذرق ر هةذرقف رملبذاك ذاش هفلذكقذاغمىرمذااطة رمذنفى   ذرق
ذراجذارإلكت   مذرقعكرةقة لبذارالحفرثذرقج  يب،ذال فذامهذنتةهذق  ذلا رذب  ًزرذ  ةذاشتمسذابر  ذكجع عذرق لىتبىذ
ب تة  مذذ اعل قذ رقف رم ذبصفبذا كب،ذامؤىيذ رق ر ةذ بأمسذ ر  ذ اعل قذ ب قاكىذمهذهر كذ ةر بذ ارقجفيىذ

ذاار هىذرق ر ةىذذ
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 اء المنهج: ( على مستوى أسس بن1)
لقخ،ذال فذكقذكىرا ةذذ ىىىذ ارق بىةذ ارق عل  ،ذ ك قبمئب،ذ رقف رم ذ رق ر ةذ قبر  ذ رق لىاتبذ بج  بذكىرا ةذرتمسذ

ذرقجةر بذرقجفيفةذرقع قلبذت ذ ة ذكعط ة مذ ر  ذكجع عذرق لىتب ذ

ذكجع عذرق لىتبذذراجذكقذحمثذكف ةكج،ذاؤص ئصج،ذاره ذكلةا مذ ر  ل،ذاآقل مذ ر  لىذ −
بفمذرقكلفذالذرقك ذارفذرؤعل  ذرق لىتبذذرا  ذاكقذ  ذارظل   ذااىامب  ذاالفن   ذكلفل ذق  عل  مقذرالؤاذب  −

ذت ذرق ىرحسذرقف رملبذرق  ع فبىذ
 اكرةقة ل ذرق ل ةك مذارالاص لذبصفبذا كبذكأحفذامه ذكلةك مذ ر  ذكجع عذرق لىتبىذ −
 ذرقايذاىاةطذذرقىرا ذذا عذرقعفكمىذرق رظ رق عل  ذارق ىيةذت ذظسذكجع عذرق لىتب،ذب مثذيع عل ذب قلف ةذذ −

كلفلبذتعذطبللع  ،ذاذقكذا عذرق  عةيذرقش ص ذارال ع  ا ذذرقك   راجذبأتضسذرمع فر ذق  لىتبذرقل  لبذذ
(Hurd, 1989) . 

ارقع ذكقذ  قذمل م ا  ذرقعل ل لبذذرالاج لذرق  علب  ذق  ام  مذرقعل ل لبذماذك ذن  عذب فر سذرق  علبس ذذ −
(،ذارقعىكمزذا عذذ2002رقع ةلذكقذرقعل  ذرق ع ىكزذحةلذرق  لةذرقف رملبذلقعذرقعل  ذرق ع ىكزذحةلذرق عل  ذ) رشفذرقكىي ،ذذ

ذذ ذكإس ذرق    رمذرقش صلبذارال ع  علب ذك    رمذ)رقف رملب(ذار لبذم ةرعذ فيفةذكقذرق    رمذبج  بذرق    رمذرتك لن لبذذ
كعذا  سذرق  ئةقلب،ذارقعف اسذرقر افذكعذرآلؤىيق،ذارقل سذكقذؤاللذتىيق،ذارحعىر ذقل بذذذذ،ذةطذرقرفسذارق  ةكذ ذ

ارق    رمذرق ف لب ذك    رمذت  ذرقعرةعذرقإل ت ،ذذذذ،ذرقةاهذارقج ف،ذارق   ه بذت ذا عذمهفر ذرقعل  ذكفيذرق ل ةذ
ذ(ىذ2003 ذ)كجفيذرق  في،ذذارقلف ةذا عذرقعف اضذاحسذرقرزرا مذات  ذرآلؤىيقذارحعىرك ذ

رالمع ىر يبذىىذفل  ذيعل قذب مع ىر يبذرقرظىذارقل سذرقفرئ ذحةلذرق ر ةذ مر  ذيع ذال  جذلرؤسذا ا مذرقعل  ،ذذ −
رقُ    سذذ ماذ رقُ ل شذ ب ق ر ةذ ن  عذ ك ذ ا عذ رقعىكمزذ يع ذ مهذ ا عذ رقعطةيىذ   Lived ارمع ىر يبذ

Curriculumيىكزذا عذك نجبذمهذن   مجذايعلشجذرق عل  ذلرؤسذاؤ  جذرق ف مبىذات ذهارذرقصفلذذذذرقايذذ
مهذرق ر ةذرقُ ل شذ)رقايذنعلشجذرقفىلذماذنعلشذبج(ذيىكزذا عذت  ر ذقطبللبذذذذ(Hurd, 1997)مش  ذ"همىل"

رقش ص ذذرقة ةلذرإل     ذكإفي ذ مةقة  ذار ع  ا ىذارق ف ذكرجذهةذ بطذرقل ة ذارقعكرةقة ل ذكعذرقر ةذذ
ارال ع  ا ذقألتىرلذؤ هًبذرق ىرهلمقذكر  ذبطىقذاجلسذتعذكلف ا  ذمهذن ع فكةرذرق ل ةك مذتعذرا  ذذ

 رقلىر ذت ذ ة ذلن لىرطلبذكة  بذب قل  ذارقعكرةقة ل ىذ
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 ( على مستوى عناصر المنهج: 2) 
 )أ( بالنسبة ألهداف المنهج:  

َنُلْفذكجىلذال ل ذرق ل ةك مذرتم ملبذارقعف يبذا عذرمع فرك  ذ  ف ذكجىلذرقعل نشذهةذرق ف ذ ق ذ
رتم عذق عىبلبذح قدلًّ ىذ سذظ ىمذمهفر ذال ل لبذكقذ ةعذ فيفذت ذهة ذاهلغذ فيفةذاال فذكقذكىرا ا  ذارفك ذذ

رتهفر ذهةذهل غبذمهفر ذرقعل  ذذذذيىرلذك  ه بذرق ر ةذت ذ ر  ذكجع عذرق لىتبىذاقلسذكقذمه ذماقةي مذا ك
ذرا  ذت ذهة ةذكتة  مذق   ةكذاعط بذكقذرق عل  ذرق ىا ذب بىرمذكىبلبذم ل بذمالذكتة  ا  ذرق لىتبذب  ذ
اض جذكقذكل ةك م،ذاحل ئق،ذامتك  ،ذاكل ٍهذافصم لب،ذاكف هل ،ذاكة لئ،ذا ظىي م ذارقع ذبتسذاأكمفذيعىابذذ

 ذمتىرلذكجع عذرق لىتب ذكإس ذرق    رمذب  ذاض جذكقذك   رمذر ع  علب،ذذا م  ذركع  بذ ةر بذمؤىيذكط ةببذت
اال لب،ذاحىكلب،ذارقل لرمذب  ذاض جذكقذا لرمذر ع  علب،ذاال لبذلنج  لب،ذارققل ذارق إسذرقل ل ذب  ذاض جذكقذذ

 ه مذرق  ل بذذقل ذاعل قذب قصفقذارتك  ب،ذارحعىر ذرقرفس،ذارقىغةبذت ذك بذالفيىذرآلؤى،ذارالهع  ك مذارإلاج
ب  ذاض جذكقذرهع  ك مذاعل قذب قجةر بذرقش صلب،ذارق جع علب،ذارقلةكلب،ذارقل ق لبىذاقع لمقذا كذرتهفر ذ

ذال فذكقذهل غع  ذبشتسذر ىرئ ذاارال ذارفذا عذرق ر ةذرق ط ةبذق    ه بذت ذاشتمسذكجع عذرق لىتبى

 )ب( بالنسبة لمحتوى المنهج:
ت ذمل قذرهع   ذهالذرقة ابذرقة إلبذال فذكقذاىكمزذك عةيذرق ر ةذا عذكبفمذرقكلفذارفذرؤعل  ذرق لىتبذ
ب مثذاكةهذكلىتبذمهم بذاكرعجب،ذلذذُاَلفذرق لىتبذرق رعجبذح قًل ذكقذرقلض ن ذرق   بذرقع ذ زغهذت ذك لطذذ

فرنبذرقلىهذرقةرحفذارقلشىاهىذاافذ   ذرقعىبلبذؤاللذرقرصفذرقإ   ذكقذرقلىهذرقلشىيق،ذااطة مذارزلرلمذكعذ 
رالهع   ذ   ذ علجبذرقشلة ذبلف ذ فايذرقع صمسذرقف رم ذرق ط  ذت ذ ة ذرمع فر ذرق  عةيذرقك  ذرقعل مفيذ
ق  ر ةذرقف رم ىذاافذمهةحذكقذرقةر حذمهذرق لىتبذرقل  لبذرق رعجبذق  ذكفيذمطةلذتعذرقاركىةذارفك ذنتع بذذ

 كةهذمهذرق لىتبذن تقذمهذُا ع ف ذتعذك  افا  ذا عذت  ذم ف   ،ذك  ذُا ع ف ذذرق عل  ةهذؤبىةذحةق  ،ذايفذ
مربذكضهذهارذرق بفمذكقذؤاللذال للجذ"مهذرق لىتبذُابرعذذذذ2300ق  ل ةذرقمةكلبىذاافذمل كذ"كة فةشمةس"ذكراذذ

كقذؤاللذذقك ذُا ع ف ى"ذا  قذمنًض ذتعذح  بذلقعذمهذ ف كذمهذرق لىتبذق  ذؤ هلبذاضةيب،ذاارعشىذااع عذ
كلر ه ،ذالا ه ذرال ع   ،ذامه مع  ذتعذكسذااٍهذُا ع ف ذفلجىذاهارذرالاج لذا عذاتسذرق لىتبذرقل  لبذرقعل مفنب،ذذ
رقع ذُاَلفذكلزاقبذتعذا صص مذكرفص بذكعذاطبمقذماسذؤ  جذا ابذرقف رمب،ذاكقذ  ذرقرظىذلقم  ذاكأ   ذت ذذ

ىذذ(Hurd, 1997)اذرق بىرمذرق ل البذتعذرالاعة  ذذكلطف  ذرقضمقذت ذحمقذمهذهر كذح  بذك مبذرآلهذتؤ
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(ذم جذنجبذمهذ زيفذكقذرقعىكمزذا عذؤبىرمذرقعل  ذرق ل البذقفيذذ2000ات ذهارذرق ل قذمكفمذ"قمقذماق ةه"ذ)
ذرق عل  مقذلرؤسذرق ف مب ذحععذيىافعذك عةيذ ةلا  ذا ةلةذرق ىيجمقذرق ط ةبمقذقل ق ذرقمة ىذ

ذعلم: لطرق التعليم والت بالنسبة)ج( 

ارقل  لبذذ رقإل فلبذ رق ج المذ ت ذ ا فثذ اك زرقهذ حف هذ رقع ذ رق ىيلبذ ارقعطة رمذ رقعغمىرمذ ا عذ اىابذ
ارقعكرةقة لبذاغمُّىرمذت ذم ةكذرتتىرل،ذاكلفلبذال ك   ذكعذبلض  ذرقةلتذكقذ  حلب،ذاكعذرق ل ةذبجةر ب  ذذ

كقذ ةعذ فيف ذقمعلى ذكلفذيعل كسذكعذذامبل له ذرق  ع فبذكقذ  حلبذمؤىيىذرتكىذرقايذمهةحذيعط بذكعل ً  ذذ
ا كذرقعغمُّىرمذارقعطة رمذت ذرقةاهذرق  ق ذات ذرق  علبسذالبذا ى جذار فك  جذت ذرق ل ةذرقل  لبذ ر ً رذا عذذ
رق  ع ف  مذرق لىفلبذارقعكرةقة لبذىىذكعل ً  ذقجذرقلف ةذا عذرقعفكمىذرق رظ ذارقر اف،ذااىر ةذاا  مسذرق ةرافذرقع ذ

ارقعل كسذكل  ،ذؤ هًبذامهذا كذرق ةرافذنغ بذا م  ذرقط بعذرقل   ذارقعكرةقة  ذ)ك  فذهرفي،ذذذيعةر فذتم  
(ىذاا عذ ة ذذقكذال فذمهذن  افذرق ر ةذرقف رم ذت ذذقكذكقذؤاللذكىرا ةذاض قذارمع فر ذكفرؤسذ2010

عل  ،ذاك   رمذاا لرمذاطىقذارمعىرالجل مذال ل ذاال  ذاىكزذا عذرقعفكمى،ذاحسذرق شتالم،ذذاار لبذم   طذرق
رقللسذرقع ذالفذك  بذق    مبذك   رمذرقعفكمىذرق رظ ىىذا كذرق    رمذرقععذمهة هذيُرَظىذلقم  ذمنًض ذا عذذ
م   ذطىيلبذقع ةيسذرق ل ةك مذرق جىلةذلقعذكلىتبذكرظ بذاكرعجب،ذب إل  تبذلقعذلا ه ذت ذاةتمىذكبفمذمم م ذذ

رقايذُنلفذكفؤاًلذقة عذرق عل  مقذا هذذذ”LearningtoLearn“عل  ذذق ف ذكقذمهفر ذرقعل ل  ذاهةذ"رقعل  ذقع
ذ هقذرمعلفرلرا  ذرقلل لبذؤاللذتعىرمذحل ا  ىذذ

 )د( بالنسبة لوسائل ومصادر التعلم:
ب ص ل ذذ رالهع   ذ كقذ ال فذ ارق   ةمب،ذ ارقةراعلبذ رقة لطبذ رقعل  ذ اكص ل ذ ام ئسذ كسذ رمع فر ذ بج  بذ
ااكرةقة ل ذرقعل ل ذرق  ع ف بذقععر مقذكعذك ذية عذكقذمهفر ذكعرةابذاكعطة ةذق  ر ةذكقذ  حلب،ذاق ل سذذ

عذرق لىتبذرقجفيفذكقذ  حلبذذا عذركع  لذركع  بذرق بىةذت ذشت   ذرقجفيفذرقايذيعفقذاكعط ة مذا ق ذاكجع ذ
مؤىيىذت قذرق اكفذمهذا لمقذكإسذا كذرتهفر ذرق  ع ف بذق  ر ةذا ع جذلقعذ مئبذال ل لبذغمىذال مفنبذىىذ مئبذذ
ال ل لبذاُبرعذكسذطىا  ذارمعىرالجل ا  ذا عذرمع فر ذرقعطبلل مذرقعكرةقة لبذرق  ع ف بذرقع ذاشجعذا عذرقعف اسذذ

رإلقكذ رقعل  ذ كإس ذ ارقعج  بذذرقصف  ذ رإل عى ه،ذ ارمع فر ذ ب قك بمةاى،ذ )ك قعل  ذ رق  ع فبذ ب ص ل لذ عىا  ذ
رالتعىر لبىىىلقخ(ىذذقكذرتكىذرقايذن ع ذ ىا ةذرق ل ذ  ةذ ر  ذكجع ل مذكلىفلبذتلَّ قبذمم م  ذاكرةقة ل ذذ

ذىذذ(2010رق ل ةك مذارالاص لذارقعل ل ذاقذُبلفذكقذؤاللذرق  ع ف  مذرقعكرةقة لبذ)ك  فذهرفي،ذ

ذ
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 )هـ( بالنسبة لتقويم المنهج: 
ا عذ ة ذرق   بذلقعذ ر  ذكجع عذرق لىتبذال فذكقذلا ذ فيفذق علةي ذقلتةهذا  لبذ شطبذكت  بذإل ىر رمذ
اك   م مذرقعل  ىىذب لر ذم جذا  لبذاىبةيبذرقغىضذكر  ذا ىيذا  عذكل   ذافمفذت ذاهفذاا فيفذك عةيذذ

اذ رق لىتبىذ كجع عذ ت ذظسذ رق عل  ذ اي  ى"ذذل ج زذ "ليرجى"ذ كسذذذ(Enger& Yager, 2001)يشمىذ مهذ لقعذ
رق ى ةذذ رقعل  ذ اىاةطذ رةراةذ امهذ ال فذ اك عةي ا  ذ اقذ ةا  ذ رقرظىذ بغتذ رقعلمدل لبذ ارق    م مذ رإل ىر رمذ
ا قلل  ،ذك  ذنجبذمهذالتسذل ىر رمذارمعىرالجل مذرقعل  ذرقع ذن ىذ   ذرق عل  ذم ر  ذكةرافذرقعل  ىذاقض  هذذ

رق لىتبذرق رعجبذااطبلل  ذت ذكجع عذرق لىتبذال فذكقذكىرا ةذرقعلمل ذرتهمسذارقعلمل ذرق بر ذا عذرتلر  ذذذركع  بذ
قلض قذرمع فر ذااطبمقذرق ل   ذرق تع ةبىذاقلسذكقذمكإ بذم ةرعذرقعلمل ذرقل ئ ذا عذرتلر ذك   مبذك   ذا سذذ

اذ رق لىتب،ذ ااطبمقذ ا عذ رق صةلذ بغىضذ كعلفلةذ حقلقلبذ رقفىلنبذملرئلبذ رق فيذ اطةي بذ اصمىةذ رق شىاا مذ
ارقج  علب،ذارق الحظبذرق ة شىة،ذارتمئ بذكفعةحبذرقر  نب،ذابر  ذؤىرئطذرق ف هل ،ذارقلصفذرقاهر ،ذارقعل  يىذذ
رق لىفلبذرقارالب،ذارقبة افةقمة،ذااةرئ ذالمل ذك   ذرتلر ،ذااةرافذرقعلفيىذرق عف جىىىذلقخىذاباقكذيعضحذمهذرمع فر ذذ

ل ذرقل ئ ذا عذرتلر ذن  افذا عذلكةذا  مع ذرقعل  ذارقعلمل ذكًل  ذب مثذنتةهذرق  ة ذرقبمر ذ مر   ذهةذذرقعلمذ
ذرمع فر ذااطبمقذرق لىتبذرالهم بذارق رعجبذق جع عذكلىت ذنعلشة جذم ر  ذرقعل  ذابلفذرقع ىجىذذ

 توصيات:  
ذا عذ ة ذك ذ   ذا قلجذا هذك  ا ذهالذرقة ابذرقة إلبذ،ذُيةهعذب  ذي   ذذ 

ابرم  ذتمسذ فيفةذذ − كفيذ ال رمبذ رقعل ل لبذ ب ق ام  مذ رقف رملبذ رق ر هةذ بأالذحةلذ مااًلذ رقرظىذ لا لةذ
 قع طلط  ذاا ل  ذت ذ ة ذكعط ة مذكجع عذرق لىتبى

اكرةقة ل ذرق ل ةك مذارالاص ل،ذكعذاطةيىذكر هج  ذذرقعىكمزذا عذلكفرلذرق ام  مذرقعل ل لبذبأحفثذام ئسذذ −
ذب مثذاعر مبذاا كذرقعكرةقة ل ذكقذ  حلب،ذاكعط ة مذكجع عذرق لىتبذكقذ  حلبذمؤىيىذ

لافرلذكل يلسذاكل يمىذكةحفةذن تقذكقذؤالق  ذرقكشفذاقذاراعذكىرا ةذؤص ئصذكجع ل مذرق لىتبذت ذ −
ذةبذقعض مر  ىرق ر هة،ذاكقذ  ذراعىرحذرالمعىرالجل مذرق ر مذ

ر ىر ذرق زيفذكقذرتب  ثذارقف رم مذاما رقذرقل سذرقة إلبذحةلذكجع ل مذرق لىتب،ذارقعر لبذرق لىفلب،ذ −
ارق لىتبذرق رعجب،ذتهذرق ج لذك زرلذبتىًرذاهر كذرقكإمىذكقذرقف رم مذارتب  ثذرت ربلبذرقع ذب حعةر ه ذذ

ذيذكسذرق  عةي مذرقل ىيبذلرؤسذرق جع ل مذرقلىبلبىذت ذرقف رم مذرقلىبلبذن تقذرقعإقلفذ ع كذرق ج المذقفذ
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 العربية واًلجنبية  المراجــــــــــــــــــع

 المراجع العربية:

ذذمدرسة المستقبل". بحوث ندوة مدرسة المستقبل المنعقدة بكلية التربية (ىذ"2002 رشفذرقلبفذرقكىي ذ) •
  كلبذرق  كذذذ-ركعةبى،ذرق ج فذرتال،ذك لبذرقعىبلبذذذ23ذذ-ذذ22  كلبذرق  كذملةل،ذت ذرقفعىةذكقذذذذ-

 .ملةلذ
الجامعات العربية في تنمية مجتمع المعرفة من وجهة نظر  (ىاراعذ2011زي لذ ىك م،ذمح فذاةضذ)ذ •

 ىذكع حذا ع عينة من أعضاء هيئة التدريس فيها

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ziadBaraka/r1
_drZiadBarakat.pdf 

• ( رق ش بذ رإلقجذ المعرفة(ىذذ2000ابفذ مجتمع  خدمة  في  كطةلبذ  كلبذذالجامعة  رالمترف يب ذ ىذ
 رالمترف يبىذ

 ىذكع حذا ع ذذأين العرب من مجتمع المعرفةكى ذم ةذحالاةذ) فاهذ(ىذ •
http://www.mokarabat.com/mo10-21.htm 

ىذاى  بذشتىيذابفذرق رل ذكج هفىذثورة في التعليم: من المدرسة إلى العمل(ىذذ2000قمقذماق ةهذ)ذ •
 رقل هىة ذرقج علبذرق صىيبذقرشىذرقإل تبذارق لىتبذرقل ق لبى

• ( رق  فيذ بلتذذذذ(ى2003كجفيذهالحذ ت ذ ة ذ رق  علبسذ ق ف مبذ كلعىحبذ اىبةيبذ ت  فبذ "كل ق ذ
ذذى28ىذرق ربذرق  لنبذاشىة،ذرقلفلذالتربية والتنميةرالاج ه مذرقعىبةيبذرق فيإبى"ذ

• ( رقلزيزذ ابفذ رق  كذ بج كلبذ رقل   ذ رقة ثذ المعرفة (ىذذ2004كج سذ مجتمع  ل رم مذذنحو  ىذم   بذ
ذنصف ه ذكج سذرقة ثذرقل   ىذ فةى

ذىذا َّ ه ذلر ذرالكسالبنية المعرفية ًلكتساب المفاهيم تعلمها وتعليمها(ىذ2004ك  فذرقطلط ذ) •
فى تنفيذ برامج    ICTصعوبات استخدام تكنولوجيا المعلومات واًلتصال  (ىذ"2005ك  فذح  لذهرفيذ)ذ •

ىيبذق عىبلبذرقل  لبذذرق اا ىذرقع معذرقل  عذق ج علبذرق صذذالتعليم الفنى بدولة اإلمارات العربية المتحدة "
ذرإلم  ام لبىذذ-

ىذرقطةلبذرتاقعىذرقل هىة ذلر ذالتعلم النشط: اهتمام تربوي قديم حديث(ىذذ2010ك  فذح  لذهرفيذ) •
ذرقر ضبذرقلىبلبىذ

https://ijcte.journals.ekb.eg/
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 دور المناهج الدراسية نحو بناء مجتمع المعرفة  

 أ.د/ محمد حماد هندي 
    

 

                                       

 International Journal of Curriculum & Technological Education 
https://ijcte.journals.ekb.eg                                                                Online ISSN: 2735-511X 

60 

ىذرالمددترف يب ذذالتحدي واًلسـتجابة  –الجامعة ومجتمع المعرفة  (ىذذ2006ك فيذذن ب،ذا  لنبذ   لذ) •
ذرق تعبذرقج كل ذرق فيثى

ىذرقجز ذرقإ   ىذذالعقل العربي ومجتمع المعرفة : مظاهر األزمة واقتراحات بالحلول(ىذذ2009  ذ) بمسذا •
ذم   بذا ق ذرق لىتبذىذرق ج سذرقةطر ذق إل تبذارقفرةهذارآللربىذرقكةيه

(ىذلا ذلا ذاكرةقة ل ذرق ل ةك مذارالاص لذاج لذاشتمسذكجع عذكلىتبذ2013ك  فذح  لذهرفيذ)- •
رق  علعذرقفاق ذحةلذ"ذكجع ل مذرق لىتب"ذبج كلبذ لجسذب قجزرئى،ذذذذهذلقعذرق اىب ىذا ابذا سذافك

ذىذ2013 ةت بىذ
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