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  )التخطيط اإلستراتيجي كمدخل لتطوير التعليم الثانوي التجاري في مصر( :عنوان الرسالة*

لتط ویر   ُخط ة إس تراتیجیة مقترح ة    مشكلة الدراسة الحالیة في محاولة التوص ل إل ى   تحددت :ة الدراسة مشكل*

  .التعلیم الثانوي التجاري في مصر
  :أهمية الدراسة*

 ،منظومة التعلیم الثانوي التجاري ف ي م صر  الوضع الراھن ل أھمیة الدراسة الحالیة من خالل تحلیل      نبعت      

 وتحسین إنتاجیتھ وتحقی ق  ، وذلك بھدف تطویره ومعالجة أوجھ القصور فیھ  ،وتشخیصھوالتعرف على واقعھ    

ب شریة، العم ل عل ي تحقی ق درج ة عالی ة م ن         مادیة ومكاناٍتإأقصى قدر من كفاءتھ في ضوء ما یتوفر لھ من      

خذي القرار  وكذلك حاجة المخططین والمسئولین ومت،التوافق والتفاعل بین المدرسة وبین البیئة المحیطة بھا

  .لمثل ھذه الدراسة للتعرف على واقع التعلیم الثانوي التجاري في مصر وكیفیة التخطیط لتطویره

  : الدراسة الحالیة إلىھدفت :أهداف الدراسة*

 . وأھم المشكالت التي تواجھھ،التعرف على مالمح التعلیم الثانوي التجاري في مصر -١

 ،خال ل معرفة ماھیتھ وأھمیتھ وخصائصھ ومبررات األخذ بھإلقاء الضوء علي التخطیط اإلستراتیجي من  -٢

 .وأھم المعوقات التي تواجھ تطبیقھ كمدخل لتطویر للتعلیم الثانوي التجاري في مصر

 . وأھم المشكالت التي تواجھھ، نظام التعلیم الثانوي التجاري في مصرواقعالتعرف على  -٣

بات تطبیقھا في التعلیم الثانوي التجاري ف ي م صر،   طة اإلستراتیجیة ومتطلالتعرف علي مراحل وضع الخُ  -٤

 .معوقات التي تواجھ تطبیقھ لتطویرهوأھم ال

  . تطویر التعلیم الثانوي التجاري في مصراخاللھمن  یمكن ُخطة إستراتیجیة اقتراح -٥

التتبع ي والم سحي وأس لوب تحلی ل     : اعتم د الباح ث عل ى اس تخدام الم نھج الوص في بمداخل ھ        :منهج الدراسة *

  .النظم

   :دراسة إلى مجموعة من النتائجتوصلت ال :أهم نتائج الدراسة*

قصور التعلیم الثانوي التجاري عن القی ام بم سئولیة اإلع داد المھن ي للط الب وإك سابھم المھ ارات الالزم ة                  

  للتعل  یم الث  انوي التج  اري مم  ا ترت  ب علی  ھ  الموجھ  ةفل  سفةال غم  وض، الت  ي ت  ؤھلھم لاللتح  اق ب  سوق العم  ل 

 نظم القب ول بالمدرس ة الثانوی ة التجاری ة     افتقاد، ارتباطھا بواقع الحیاة  قلة  ، و للجدیة ھاوافتقاد أھدافھ   غموض

افتق ار كثی ر م ن المعلم ین لإلع داد الترب وي، وق صور ب رامج ت دریب          ،  واضحةالعلمیة  التربویة و السس  األإلى  

غلب ة الط ابع   ، لمی ة والتكنولوجی ة المعاص رة   المعلمین عن تحقیق أھدافھا وتخلفھ ا ع ن م سایرة التط ورات الع         

حاج ات ومی ول   ل وإھمالھ ا ة، البیئ ة المحلی   الدراسیة عن واقع  المناھج عدوُبالنظري على المقررات الدراسیة،     

إغف ال  ، ویح حری ة ت دفق المعلوم ات والمع ارف    شبكة المعلومات العالمیة بما یت  عن لمكتبات   ا انفصال،  الطالب

مادات المالی ة الالزم ة لتموی ل التعل یم     تنقص االع، ورھا في متابعة الطالب وحل مشاكلھمدولاإلدارة المدرسیة  

وجود نقص شدید في األجھزة والمعامل  ورة بین األھداف المطلوب تحقیقھا،الثانوي التجاري، ووجود ھوة كبی

 التساھل في الت صحیح، تفشي ظاھرة الغش بین الطالب، و، ورة الالزمة لتدریب الطالب عملًیا الحدیثة والمتطو 

 واعتم  اد نظ  م التق  ویم عل  ى االمتحان  ات الت  ي تق  یس م  دى إلم  ام الطال  ب بالمعلوم  ات   وعملی  ة تق  دیر ال  درجات،

 وس ائل  وإھم ال ، البیئة المدرسیة والمجتم ع المحل ي  وجود ھوة عمیقة بین ، ووقدرتھ على الحفظ واالسترجاع 



 

عف الم  شاركة ُض  ، وھمی  ة التعل  یم الث  انوي التج  اري  اإلع  الم ف  ي وض  ع ال  سیاسة اإلعالمی  ة ل  شرح أھ  داف وأ    

المركزیة الت زال ت سیطر عل ى اإلدارة المدرس یة، وال ی تم      كما أنَّ ، المجتمعیة في أمور التعلیم الثانوي التجاري   

لمدرس یة  عف ق درة اإلدارة ا  المدرس ة ألداء بع ض المھ ام اإلداری ة، وُض        إدارة تفویض السلطة ألخرین من قب ل     

 التعلیم الثانوي التجاري ومخرجات ھ وم ستویات المھ ارة    مدخالت الصلة بین فقدو اإلستراتیجي،  على التخطیط 

المطلوبة من خریجیھ نتیجة لغی اب م ستویات قومی ة للمھ ارة، ف سوق العم ل ف ي م صر م ا زال ف ي حاج ة إل ى                

عوبة ال ربط  توصیف وعملیة فھرسة الحتیاجات سوق العمل من التخصصات المختلفة، وقد ترتب على ذلك ص     

 .بین سیاسات القوى العاملة وسیاسة التعلیم والتدریب

 بـدأت  التعليم الثانوي التجاري في مـصر،        طة إستراتيجية لتطوير   الباحث خُ  اقترحومن خالل النتائج        

 SWOT)الخارجيـة تحليل البيئة تحليل البيئة الداخلية و( تحليل الوضع الراهن للتعليم الثانوي التجاريب

ANALYSIS قد ، وهي تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف، والفرص المتاحة والتهديدات الخارجية، و تـم 

اقتراح رؤية ورسالة للتعليم الثانوي التجاري، وأهم ركائز اإلستراتيجية، واألهداف العامـة إلسـتراتيجية              

، وآليـة تنفيـذ تلـك       ثم محاور اإلسـتراتيجية وبرامجهـا     التعليم الثانوي التجاري، ومقترحات التطوير،      

ح ثم اقترالنتائج المتوقعة ومؤشرات األداء،    اإلستراتيجية، وآلية متابعة مراحل تنفيذ اإلستراتيجية، وأخيرا        

   .  في مصر يمكن من خاللها تطوير التعليم الثانوي التجاريمجموعة من التوصياتالباحث 




