
   الثقافة؟ هي ما

  والعشرين الحادي القرن في مثقفا   تكون كيف

  رابعالجزء ال

 

   سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 فإن ذلك مع ؛ ةالعلمي األمية محو هو اليوم وضروري مطلوب أخرى أمية محو هناك

 . عليه تكون أن ينبغي مما قريبة ليست حاليا العالم لشعوب العلمية المعرفة

 والية جامعة في السياسية والعلوم التكاملية الدراسات أستاذ ، ميلر لجون وفقا

 عدد اليوم لديها العالم في كبرى صناعية دولة توجد ال أنه هي الحقيقة" ميشيغان

 ".العلمية أميتهم الممحو البالغين األشخاص من كاف

 هو ، التعليم إلحصاءات الوطني المتحدة الواليات لمركز وفقا ، العلمية األمية محو

 ، الشخصية القرارات التخاذ الالزمة العلمية والعمليات المفاهيم وفهم معرفة"

  ".االقتصادية واإلنتاجية ، الثقافية, المدنية الشؤون في والمشاركة



 محو" الدوليين الطالب لتقييم والتنمية االقتصادي التعاون منظمة برنامج يعّرف

 ,األسئلة تحديد ، العلمية المعرفة استخدام على القدرة" أنه على" العلمية األمية

 القرارات اتخاذ في والمساعدة للفهم األدلة إلى المستندة االستنتاجات واستخالص

 " . البشري النشاط خالل من عليه إدخالها تم التي التغييرات و الطبيعي العالم بشأن

 على اإلجابات يحدد أو,  يجد ,  يسأل أن للشخص يمكن أنه العلمية األمية محو تعني

  .اليومية التجارب حول الفضول من المشتقة األسئلة

 والتنبؤ,  شرحها,  الطبيعية الظواهر وصف على القدرة لديه الشخص أن يعني وهذا

 العلوم عن المقاالت فهم مع القراءة على القدرة هي العلمية القراءة على القدرة. بها

. االستنتاجات صحة حول االجتماعية المحادثة في والمشاركة الشعبية الصحافة في

 القرارات إليها تستند التي العلمية القضايا تحديد للشخص يمكن أنه ضمنا   يعني وهو

   .وتقنية علمية مواقف عن والتعبير والمحلية الوطنية

 على العلمية المعلومات جودة تقييم على قادرا   يكون أن يجب أميته الممحو المواطن

ا تعني العلمية المعرفة. لتوليدها المستخدمة واألساليب مصدرها أساس  القدرة أيض 

 الحجج هذه من االستنتاجات وتطبيق األدلة على القائمة الحجج وتقييم طرح على

 (  22)معايير تعليم العلوم الوطنية , واشنطن , صفحة . مناسب بشكل

 معرفة ويتطلب العلم على قائم عالم في نعيش فنحن حياتنا في مهم العلمية األمية محو

 العناية كيفية,  الحراري االحتباس مثل العالمية القضايا حول األقل على األساسيات

  .مواردها على والحفاظ,  بالبيئة

  :كان إذا علميا   أميته ممحو الشخص يُعتبر ، والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة وفق ا

 .المجتمع في للمشاركة المطلوبة العلمية والعمليات للمفاهيم وفهم معرفة لديه•  

 الفضول من المستمدة األسئلة على اإلجابات يحدد أو,  يكتشف ,يسأل أن يستطيع• 

 .اليومية التجارب حول

 .بها والتنبؤ وشرحها الطبيعية الظواهر وصف على القدرة له• 

 في والمشاركة الشعبية الصحافة في العلمية المقاالت و فهم  قراءة على قادر• 

 .االستنتاجات صحة حول االجتماعية المحادثة

 .والمحلية الوطنية القرارات وراء الكامنة العلمية القضايا تحديد يستطيع• 

 .وتكنولوجية علمية مواقف عن يعبر• 



 واألساليب مصدرها أساس على العلمية المعلومات جودة تقييم على قادر• 

 .لتوليدها المستخدمة

 من االستنتاجات وتطبيق األدلة على القائمة الحجج وتقييم طرح على القدرة لديه• 

 .مناسب بشكل الحجج هذه

 

 

www.aliqassem.com 

www.draliqassem.com 

www.aliqasseminternational.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aliqassem.com/
http://www.aliqassem.com/
http://www.draliqassem.com/
http://www.draliqassem.com/
http://www.aliqasseminternational.com/
http://www.aliqasseminternational.com/

