
  الثقافة؟ هي ما

 والعشرين الحادي القرن في مثقفا   تكون كيف 

  ولالجزء األ

 

   سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 معرفة أن األخرى القواميس من والعديد للمتعلمين المتقدم أكسفورد قاموس يعّرف

 حرفيا, تقليديًا وصفها تم وقد ،" والكتابة القراءة على القدرة" هي والكتابة القراءة

 .اليوم عالم في ينطبق ال فهو ، ذلك ومع صحيح هذا ، النحو هذا على

 حالة وهي ، الواقع هو هذا , به التنبؤ يمكن ال ,مستمر,  سريع وتغيره,  العالم تغير

  .دائمة

 بالعالم مقادة بل ، الملفوظ أو, المقروءة, المكتوب بالخطاب فقط مقادة حياتنا تعد لم

و  التكنولوجية، والتطبيقات ختراعاتلال المستمر االنفجار ، باستمرار المتغير

 التي تلك عن تماًما مختلفة اليوم نواجهها التي التحديات يجعل الذي العالمي االقتصاد

  .قبل من كانت



 رنفك ، تعلمن ، نتدرب ، عيشأن ن يعني وهذا. والعشرين الحادي القرن في نعيش نحن

 . القرن يتطلب هذا كما نؤدي أعمالنا و ،

 الحادي القرن في والكتابة بالقراءة معرفة يمتلك أن عليه ، األيام هذه المرء لينجح 

ً  ،متحاور فعال ،مبتكر مفكر, يكون ، والعشرين  األمية محو األيام هذه .للغاية ومنتجا

 ومهارات معرفة امتالك وتتضمن مختلف بشكل المؤلفين من العديد قبل من تعرف

  .مختلفة مجاالت في

 بأنها األمية محو( اليونسكو) والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة تعرف

 المطبوعة المواد واستخدام حساب, إخراج, إنشاء, تفسير, فهم, تحديد على القدرة"

 من األفراد لتمكين التعلم استمرارية األمية محو تشمل. مختلفة لمجاالت والمكتوبة

 مجتمعهم في الكاملة والمشاركة ، وإمكانياتهم معرفتهم تطوير ، أهدافهم تحقيق

 . "األوسع والمجتمع

 والكتابة القراءة على القدرة" بأنها والكتابة القراءة يعرفون الباحثين من العديد 

 الالزمة الكفاءة مستويات على المشاكل وحل إلحصاء. اإلنجليزية باللغة والتحدث

  .األهداف لتحقيق والمجتمع الوظيفة في للعمل

 الوصول أجل من االتصال شبكات أو أدوات التقاط , وإمكانياتك معرفتك تطوير هو

 في العمل على قادراً  لتكون وإنشاءها,  تقييمها,  دمجها,  إدارتها,  المعلومات إلى

 (وآخرون ، كينزر ، نولز". ) المعرفة مجتمع

 يمكن ، النامية البلدان في خاصة ، مضت عقود ستة أو خمسة قبل ، الماضي في

 ويمكن كمدرس ، المثال سبيل على ، الثانوية المدرسة امتحان اجتاز شخص تعيين

  .عاليا تعليما متعلما اعتباره

 وزارة لموقع وفقا.  عمل إيجاد حتى يمكنهم ال الجامعات خريجي من العديد ، اآلن

 الوظائف في المسجلين الماليزيين الخريجين من 96،097 هناك ، البشرية الموارد

 العمل عن العاطلين للخريجين الدقيق الرقم يعطي ال الرقم هذا. الماضي بالعام العامة

 .أكثر يكون أن يمكن

 ، 9776 أغسطس 41 الجمعة يوم ، ستار صحيفة إلى استناداً  ، ذلك إلى باإلضافة

 Datuk Mukhriz Tun Mahathir الدولية والصناعة التجارة وزير لنائب ووفقًا

 بـ مقارنة( 9747) العام هذا نهاية بحلول بالمائة 1.4 إلى البطالة معدل يرتفع قد ،

 44 حوالي العاملين ماليزيا سكان عدد يبلغ(. 9776) الماضي العام بالمائة 7.0

  .العمل عن عاطل شخص مليون نصف من أكثر هناك أن يعني هذا. نسمة مليون



 مجتمع في العمل على القدرة ، عليها الحفاظ, وظيفة على ،الحصول األيام هذه

 ، المهارات من مختلف نوع امتالك يتطلب ، عام بشكل الحياة في النجاح ، المعرفة

 .والعشرين الحادي القرن في مثقفًا المرء يكون أن ويستلزم

 تطوير في طاقتك,  أموالك,  وقتك استثمار هي أهمية األكثر الخطوة فإن ، وبالتالي 

 تكونأن  و ، المعلومات هذه على الحصول ، المهارات هذه على التعرف,  نفسك

 .والعشرين الحادي القرن مثقفي أحد

 األمية محو ، األساسي األمية محو والعشرين الواحد القرن في األمية محو تشمل 

 المعلوماتي األمية محو ،التكنولوجي األمية محو ،االقتصادي األمية محو ، العلمي

 .العالمي والوعي ، الثقافات متعدد األمية محو ،البصري األمية ،محو
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