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 االبحاث ودورھا في تطویر المناھج 
 التعلیمیة
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 رؤیة متكاملة
للتحول الشامل   

 غایات واھداف

لتلبیة حاجات  وتوقعات 
 جیل القرن القرن 
 الواحد والعشرین

 خطة المركز لتطویر المناھج التعلیمیة

 االبحاث  التربویة في خدمة التطویر واالصالح 
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 مھارات القرن الواحد والعشرین

تعزیز الثقة بالنفس -۱  

التعبیر عن األفكار بحّریة -۲  

فھم كیفیة التفاوض بفعالیة -۳  

التواصل -٤  

إدارة وحل النزاعات -٥  

إدارة المشاعر -٦  

التفكیر الناقد -۷  

إتخاذ القرار -۸  

التعامل السلیم مع االنترنت واإلعالم -۹  

إدارة الذات -۱۰  

إدارة الوقت -۱۱  

مھارات اإلصغاء -۱۲  

)خوض المخاطرة المحسوبة(المخاطرة  -۱۳  

إدارة المشاعر واإلنفعاالت -۱٤  
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 تحقیق اھداف ھذا  المشروع  یرتكز على ثالث محاور

 التمویل
البحث  التخطیط والتنفیذ

 والتقویم
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االبحاث والدراسات في االصالح والتطویر دور  

 رصد
التحدیات   

 التشخیص التحلیل
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 رسم السیاسات
 واالستراتیجیات

 طبیعة الرؤیة تقریر

 تحدید اوجھ االصالح

ربطھا بالتنمیة 
 االجتماعیة
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في الطرح الواقعیة  

 الوعي الكامل بالمتغییرات

 طرح الحلول والبدائل
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 مھام مكتب البحوث التربویة

إجراء 
االحصاءات 
التربویة، 
وإصدار 
نشرات 

إحصائیة مع 
 تحلیل للنتائج 

إجراء سائر 
الدراسات 
والبحوث 

المتعلقة بتقییم 
النظام 
 التربوي 

إبداء المشورة 
والرأي في 

مشاریع إنشاء 
وتوسیع 

وتعدیل وإلغاء 
مؤسسات 
التعلیم 
 الرسمي

وضع 
الدراسات 
الالزمة 

لمناھج التعلیم 
واقتراح 
المناسب 
 بشأنھا 

القیام بالبحوث 
التربویة المختلفة 
حول السیاسات 
واإلنجازات 

التربویة وتعمیم 
 نتائجھا 

وضع استراتیجیة 
بحثیة تربویة 

 للمركز التربوي 
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الخریطة 
 المدرسیة

 مشاریع مكتب البحوث التربویة

رسم سیاسة تربویة 
متكاملة لبناء انسان 

 صالح

االثار السلبیة   
الستخدام 

التكنولوجیا 
ومعالجتھا من 

خالل            
تنمیة القیم    

 االخالقیة

الیات التقییم 
المدرسي 

واالمتحانات 
تصنیف : الرسمیة

ھا تاالسئلة وكتاب
وتوصیف 
 المسابقات

دراسة واقع المعلمین 
في تعلیم كافة 

عالقة المادة :المواد
-بالمنھج وتفرعاتھ

المقاربات التعلیمیة 
طرائق -المعتمدة
وسائل –التدریس 

 التعلیم
االحصاء 
 التربوي 

 الشامل
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 ما ھو نوع البحث المطلوب في صنع القرار

تحلیل 
االسباب 
التي ادت 

الى 
 المشكلة

      

 االختباریة
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كیف تساعد 
االبحاث 
صانعي 

 القرار
 النموذج التنویري      

 النموذج المستقیم

 النموذج التفاعلي
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اعتماد االبحاث في اتخاذ 
 قرارات االصالح

اشراك صانعي 
 القرار في االبحاث

خلق صلة بین البحث 
العلمي وصانعي 

 القرار

 تفعیل العالقة بین البحث العلمي وصانعي القرار
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 تنفیذ برامج بحثیة مشتركة  لمواكبة متطلبات العصر الرقمي 

انشاء مختبر ابحاث في 
 المركز التربوي

برامج التعاون مع 
الجامعة اللبنانیة 

 والجامعات الخاصة

انشاء قاعدة معلومات 
للبحث العلمي على 

 المستوى الوطني

دراسات بحثیة مشتركة 
مع مراكز االبحاث 
والجامعات العربیة 

 والدولیة

تبادل التجارب ونتائج 
دولیاً -اقلیمیاً -االبحاث محلیاً 

 من خالل شبكات االنترنت 
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 شكراً لحسن استماعكم
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