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من املفترض أن تكون األفضل، والتغيير هو الثابت الوحيد في  ة أخرى التغيير هو التحول من حالة إلى حال

غيير ال التغير نفسة.  وهناك فرق بين التغيير والتغير، فالتش يء ثابت إالحباة ألن كل ش يء في الدنيا يتغير  وال 

. والتغيير يبدأ من الداخل إلى الخارج وليس من رالحالة املطلوب التحول إليها أما التغير هو إرادة التغييهو 

 سهم". فالخارج إلى الداخل، والقاعدة األساسية في التغيير هى " إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأن

نهما وجهان لعملة واحد، ولكن هناك فرق بينهما، فالتغيير عبارة عن ظر إلى التغيير والتطوير على أينالكثير 

ر إلى اجراء تغييرات في كافة العناص جةأردنا تطوير ش يء ما فنحن في حا و الهدف. فإذاوسيلة أما التطوير فه

 املرتبطة بهذا الهدف حتى  يمكن تحقيق هذا التطوير والوصول إلى الهدف.

 لى تجربة جمهورية مصر العربية في مجال تطوير التعليم ما قبل الجامعي ) ما قبل املدرسة، املرحلةوبالنظر إ

تطبيقها  وفي حال االستمرار فياالبتدائية ، املرحلة االعدادية، املرحلة الثانوية(  نجد أنها فكرة عاملية ومتميزة 

ستحقق نتائج ايجابية. من املعروف في التطوير وخاصة في مجال التعليم أن النتائج ال تتحقق بسرعة، وأن 

 ب فالتعليم نتائجة تظهر على املدى البعيد  وليس القريدائما بنسبة مائة باملائة، النجاح  ال يكون  أن  املتوقع

ها للتعليم، توخاصة في دولة مثل مصر عدد الطالب باملاليين ، وامكانيات محدودة وثقافة مجتمع مختلفة في نظر 

طبقت ولم تحقق النجاح  م من مشكالت كثيرة مر بها عبر سنوات طويلة من أفكار تطويرومعاناة التعلي

ما حدث أ استخدام وتطبيق في التعليم هو العاملية املطلوب. ولكن الوضع الحالي الذي استفاد من التجارب 
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ير من تواجه بالكث حقق  نجاحات كبيرة ولكن بشكل تدريجي، فأى تجربة تطوير دائما ، والذي عامليايطبق 

تعليم من حيث نسب ال را لإلختالف بين الناستحدي الثقافة نظالتحديات من هذه التحديات في مصر: األول: 

وعدم إدراكهم لألسس التي تم االعتماد عليها في التطوير وعدم ونظرتهم ملوضوع التطوير  واملستوى الفكري 

هو الخوف من التغيير، وهذا ما جعل الكثير من الناس تعارض ة.  التحدي الثاني يعاملاطالعهم على التجارب ال

وذلك نظرا  ،ومنهم مثقفون وعاملون في مجال التعليم ن دراسة كافية ألبعادة وتنتقد وتهاجم هذا املشروع بدو 

بالتالي هذه و  ، ونظرا للتغيير الشامل في طرق التدريس  ووسائل التقويم،ألن اإلنسان بطبيعته عدو ما يجهل

ض ضد البعيتبناها هات التي ااالتج التحدي الثالث هو التجربة الجديدة  تواجهها مقاومة شديدة للتغيير. 

د هذه ي تشكيل رأي عام ضالدولة تجعلهم يروجون ألفكار غير حقيقية مستخدمين وسائل التواصل الحديثة ف

فكرة ويج سيطة والعمل على تر قافية البوأصحاب املستويات الث التغيير  من  املنظومة، ومستغلين من يخافون 

 .وعدم مالئمته للوضع في مصر ،فشل هذا النظام

وير . فالتط، وهذا لن يحقق الهدفاملشكلة التي نواجهها في مصر أننا نريد التطوير ولكن بنفس معطيات املاض ي

له معطياته ومتطلباته التي تحتلف طبقا للهدف من التطوير. فطرق واساليب التدريس التي كانت في املاض ي 

ى الناس ر كى الناس منها ومن تردى التعليم ، من املستحيل أن يتم استخدمها في املنظومة الجديدة، فنوالتي اشت

، وفي يمو ساليب املستخدمة في التدريس والتقكترونية ونظم التدريس الحديثة وكل األ تهاجم اإلختبارات اإلل

 نفس الوقت يريدون التطوير. الكثير ال يدرك أن نمط التعليم القديم اصبح غير متوافق مع املتغيرات العاملية 

التلقين ، وان أسلوب الحفظ و املستقبلاملوجودة اآلن سوف تختفي في وأن الوظائف  ،بل أنه أصبح من املاض ي

هذا من خالل   -الية منظومة متميزةلجميع أن  املنظومة الحيجب أن يدرك ا. ا مكان اآلنمولم يعد له أنتهى

دعم  إلى حتاجت  -منها ما هو مطبق في بعض الدول العربية في املدارس الدولية، االطالع على نماذج عاملية كثيرة 

قد يكون النظام الجديد به بعض القصور وهذا امرا طبيعيا وباالطالع على التجارب  وصبر  وانتظار للنتائج. 
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ريجي وبالتالي تحقيق النجاح الجزئي والتد العاملية نجد أنها واجهت الكثير من التحديات في بداية التطبيق، 

 .اء في نظام قديم ال يحقق أى خطوة لألمامأفضل من البق

، سيطرة في املستقبل هى الدول التي تمتلك رأس املال  الفكري الدول التي سيكون لها الريادة والأن نعلم أن يجب 

ال ملواملتمثل فيما لديها من كفاءات بشرية قادرة على االبداع  االبتكار  واضافة القيمة، وال يمكن تحقيق رأس ا

املال  راس  ن أو  .التقليدي القديم ولكن من خالل نمط حديث يحقق الريادة والتميز الفكري بنمط التعليم

األفكار التي تستخدم في تقديم منتجات وخدمات جديدة أو تصدير األفكار ذاتها للخارج من الفكري يتمثل في 

  قوة مؤثرة ومكانة عاملية.في دول اخرى وهذا يمثل  خالل العنصر البشري نفسه
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