
   الثقافة؟ هي ما

  والعشرين الحادي القرن في مثقفا   تكون كيف

  ثانيالجزء ال

 

   سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 التي والشائعة التقليدية الطريقة عن مختلف بشكل اليوم األمية محو تعريف يتم

 . المختلفة مجاالت في والمهارات المعرفة امتالك تتضمن ، سابقا بها عرفت

 محو ، األساسي األمية محو - الحصر ال المثال سبيل على - اليوم األمية محو ويشمل

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

 ، العالمي ،الوعي الثقافات متعدد األمية محو ،البصري األمية ،محو المعلوماتي

  .الكثير وغيرها

 ال للشخص، الكامل النجاح على تأثير له أمية محو أي تحديد صعوبة من الرغم على

 عالمنا في ناجًحا ليكون ويحضره حياته يحسن للفرد العالي األمية محو أن في شك

 . ورفاهيته فيه نعيش الذي المجتمع تطوير في يشارك ، ذلك إلى باإلضافة. المتغير



 نفسك تطوير في وطاقتك, أموالك, وقتك فقط ليس استثمار الضروري ،من لذلك

 كيفية معرفة أيًضا عليك يجب ولكن ، وكسبها المعلومات هذه على التعرف,

   .بها فعله يجب وما استخدامها

 الصحة مفتاح إنه. يعلو أن يريد كم للشخص متروك واألمر ، سلّم هو األمية محو

 محو وجود هو األمية محو سلم في األول الشرط. والحرية, االزدهار, الثروة,  الجيدة

 . األساسي األمية

 اللغة إجادة هو األساسي األمية محو" التربويين والباحثين االجتماع لعلماء وفقا

 و الوظيفة في للعمل الالزمة الكفاءة من مستويات على األرقام و( اإلنجليزية باللغة)

 القراءة على القدرة إنها. وإمكانياته معارفه وتطوير المرء أهداف لتحقيق المجتمع

 وقد ، مضى وقت أي من أهمية أكثر محو األمية ، والتحدث,  االستماع,  الكتابة,

  . "المتزايدة األهمية تلك ليعكس الوقت بمرور األساسية المعرفة تعريف تغير

 على الحصول, و التحدث,  االستماع,  الكتابة,  القراءة إتقان تطلبي األمية محو

  .واإلعالمية التقليدية والمستندات النثر في المعلومات

  اإلنجليزية؟ لماذا ، المرء يتساءل قد

 . اليوم األمية لمحو حاجة أول هي وتحدثها اإلنجليزية اللغة دراسة

 وبالكاد ، العالم أنحاء جميع في انتشرت. الوحيدة العالمية اللغة هي اإلنجليزية اللغة

 اللغة إنها .الحضارة مرتبة عن النظر بغض ، يستخدمه ال بلد على العثور يمكننا

  .وسياسيا, اجتماعيا, اقتصاديا, ثقافيا الدول لربط المستخدمة

 العلوم مجاالت و تخصصات لجميع والمراجع الكتب من للعديد المستخدمة اللغة إنها

 باللغة الناطقين من هم العالم أنحاء جميع في والمعلمين العلماء غالبية أن حيث ،

 .اإلنجليزية

 المهم من ، لذلك ؛ والكمبيوتر اإلنترنت على بها المسلم اللغة فهي ، ذلك على عالوة

 العلمي التطور مواكبة أجل من ، بطالقة هاثيتحد و اإلنجليزية اللغة الفرد يدرس أن

 . النطاق والواسع السريع واالجتماعي, التكنولوجي,

 صعوبات سيواجه ، الدراسة فترة خالل بجدية اإلنجليزية اللغة يدرس لم الذي الطالب

 باللغة تدرس المواد معظم ألن فقط ليس. العالي التعليم مؤسسات في مختلفة

 سيُجبر ، وبالتالي .اإلنجليزية باللغة مكتوبة والموارد المراجع أيضا بل ، اإلنجليزية



 بعض في أو بحثه موضوع تغيير أو اإلنجليزية اللغة دراسة إعادة على إما الطالب

  .الجامعة أو الكلية لمغادرة الحاالت

 قبل االعتبارعين  في المسألة هذه يأخذون ال الذين الطالب فإن ، ذلك إلى باإلضافة

 الطالب مع التعامل على قادرين وغير ضعفاء أنفسهم سيجدون ، العالي تعليمهم

 من مزيدال إلى يحتاجونس. اإلنجليزية باللغة والكتابة القراءة يعرفون الذين اآلخرين

 اللغة. اإلنجليزية اللغة متعلمي مع المستوى نفس على يبقيهم لن وهذا ، والجهد الوقت

 .قصير وقت في تدريسها يمكن وال ، غنية, عميقة, شاملة لغة هي اإلنجليزية

 مواصلةل أفضل فرصة لديهم ، اإلنجليزية باللغة التحدث على القادرين ، الطالب

 مع التواصل عليهم السهل من. اختيارهم من بلد في الخارج في العالي تعليمهم

  .العالمية اللغة هذه باستخدام اآلخرين

 .مضى وقت أي من أهمية أكثر اإلنجليزية اللغة تعلم فإن ، المهني بعمرنا يتعلق فيما

 أساسي كشرط االنجليزية اللغة تطلبت المحلية منظماتنا من العديد األيام هذه

,  الوثائق,  التواصل في رسميًا المستخدمة اللغة ألنها نظًرا ، وظيفة على للحصول

  .والكالم

 ضخم منتجع" صباح" أن وجدوا ، العالم من الجزء هذا زاروا الذين ، السياح

  .الرائع الضيافة بكرم غني إنه. ومدهش

 ، لذلك. معنا التواصل من تمكنهم التي الوحيدة اللغة هي اإلنجليزية اللغة. سيعودون

 السياحة لصناعة القيمة وإضافة لتحسين هذه االتصال أداة واستيعاب دراسة المهم من

 .لدينا

 من األفراد يمكن الذي المفتاح هو اإلنجليزية اللغة تعلم فإن ، ذلك على وعالوة

. الحياة مدى التعلم عملية في الذات لتحسين والمعلومات, البيانات, المعرفة اكتساب

 و معاصرون أدباء كتبه الذي والثمين العظيم لألدب الباب فتح الذي المفتاح إنه

 . بارزون سابقون

 واالستنتاج األساسي الرياضيات علم في براعة,  أيًضا األساسي األمية محو تتطلب

  .المشكالت وحل الرياضي
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