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اإلنتشار الواسع  لممدارس والجامعات  . من السيل رؤية االىتمام الذي يعطيو مجتمعنا االردني لمتعميم

الخاصة يعكس الطمب الكبير وشاىد الى اي مدى عامة الناس مستعدون لصرف توفيرىم وفي بعض االحيان 
رواتب تقاعدىم عمى تعميم ابنائيم،أممين ان ىذا االستثمار سوف يعطي البنائيم القدرة عمى المنافسة في عالم 

.يتطمب المزيد  
بالرغم من ىذه المبادرات الطيبة واالستثمار الوطني العالي في التعميم ال نزال نتتج قوة عاممة ضعيفة التعميم 

.األسباب وراء ىذا الكالم معقدة ومتعددة الجوانب .تتغمب في دعم االقتصاد االردني او التنافس عالميا   
ألغمب األردنيين التعميم عبارة عن حفظ الكتب واحراز عالمات عالية في االمتحانات  مثل ىذا النمط 

قدرة االنسان عمى التطبيق .التعميمي ينتج اشخاص ليس عندىم قدرة عمى التحميل المنطقي وحل المشاكل 
ىذا . ينتج افواج من حاممين الشيادات" التعميم بال معرفة." العممي لممعمومات المكتسبة ىي اليدف من التعميم 

جعمت التعميم في االردن عبارة عن سمعة وقمل من قيمة "الكمية وليس النوعية " باإلضافة إلى التركيز عمى
نظامنا التوظيفي في االردن ال يعتمد عمى المؤىالت وال يميز بين خريج افضل واسوء .الشيادات واإلنجازات

.الجامعات  
وضع الموم عمى النظام التعميمي يتجاىل الدور الذي تمعبو منازلنا ومجتمعاتنا المحمية في تعميم اوالدنا 

اطفالنا ينسخون قدرتنا عمى الحوار . التحمي بالمرونة االجتماعية و تجنب العنصرية العمياء يبدأ بالبيت.
انو من المقمق ان يرى االنسان التغيير في القيم االجتماعية ومفيوم الخطا .ومياراتنا الشخصية و المغوية 

والصح في مجتمعنا وانفصال شبابنا عن تاريخنا وحضارتنا ولغتنا، وىذا التغير الجذري في النسيج االجتماعي 
.ياكل في ىويتنا وروح مجتمعنا وتعكس الفشل في نظامنا التعميمي   

 
العالقات العائمية ، الخمفية القبمية والطبقة .المشكمة تتفاقم في مكان العمل الذي ال ُيبنى عمى القدرة والجيد 

االجتماعية ليا دور اكبر من العمل الجاد والمنافسة وذلك يرسخ االنطباع العام بان العمل والتعميم ليس لديو 
ان األب منا الذي اكمت الكتب واالمتحانات افضل سنوات عمره ". القاري وغيره واحد"فائدة وباالمغة العامية 

ان االستثمار المادي والعمري لدخول افضل .يجد صعوبة في اقناع نفسو بان ىذا طريق مناسب الوالده 
.جامعات العالم اليعطي ألمكافأة ألمجدية  

المجتمعات المتحضرة تنبني عمى المنافسة والقدرة والموىبة والعمل الجاد واخالق العمل و ىذا يساعد اذكى 
ان ىذه اليجرة ليذه .واقدر ابنائنا عمى اليجرة الى الخارج حيث تكافئيم ىذه المجتمعات اجتماعيا وماديا 



االستثمار في تعميم ابنائنا يساعد اقتصاد الدول الصناعية  وىذه الدول غنية . المواىب مقمق جدا ويجب ايقافو
.بالموىبة ولكن لدييا قدرة عمى ايجاد فراغ في اقتصادىم و عموميم الحياتية واالجتماعية أل بنائنا المميزين   

 
ان التغير في .تعميم ابنائنا الحوار والميارات المغوية و مرونة المعاممة ميارات اساسية اليمكن تقميل اىميتيا

ان .أي مجتمع مستمر وال يمكن ايقافو ولكن عمينا ان نتأكد بان ىذا التغير يتناسق مع مبادئنا وقيمنا 
.االحتكاك بالحضارات والمجتمعات االخرى يحسن المرء ويقمل من العنصرية واالنطباعات الخاطئة  

عمى حكومتنا وجامعتنا والمؤسسات المقدسة لدينا تطبيق مبدئ المسؤولية والمحاسبة، عمينا مكفاءة القدرة 
والمعرفة واالجتياد واليجب ان يكون ىناك وظائف لمدى الحياة ال تتطمب من المرء المنافسة والتحسن 

والتسمق االجتماعي وتردي اخالق العمل في " مسح الجوخ"المستمر وىذا باالضافة الى انتشار حضارة 
.مجتمعنا يحفز كثير من ابنائنا المميزين إلى أليجرة ويقمل من االنجاز ومكافأة اإلجتياد  

.ان التحميل النقدي السباب فشل النظام التعميمي في بمدنا ميم لعكس التردي المستمر في تعميم ابنائنا   
.عمينا التصرف اآلن ،عمينا فعل ذلك لمستقبل أوالدنا  

  
 


