
   الثقافة؟ هي ما

  والعشرين الحادي القرن في مثقفا   تكون كيف

  خامسالجزء ال

 

   سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

 األمية لمحو( اليونسكو) والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم منظمة لتعريف وفقا  

 متصلة سلسلة في يشاركوا أن األفراد على يجب فإنه ، المعلومات عصر ومتطلبات

 كليا والمشاركة,  وإمكانياتهم معارفهم وتطوير أهدافهم تحقيق من تمكنهم التعلم من

 .والمجتمع, مجموعتهم في

 ، قبل من ذكر كما ، العلمية األمية ومحو ، األساسية المعرفة جانب إلى ، هذا يتطلب

 والوعي ، الثقافات المتعددة,  البصرية, والتكنولوجية, االقتصادية األمية محو

 .العالمي

 على القدرة" هو االقتصادية األمية محو فإن ، آخرين وعلماء االجتماع لعلماء وفقا

 في العمل في الحوافز تحليل ؛ والفوائد,  التكاليف, البدائل, االقتصادية المشاكل تحديد



 والسياسات االقتصادية الظروف في التغيرات عواقب دراسة ؛ االقتصادية الحاالت

  ".الفوائد مقابل التكاليف وتوازن ؛ االقتصادية األدلة وتنظيم جمع ؛ العامة

 أجل ومن ، ومستثمرين, عاملين, منتجين, كمستهلكين أدوارهم في الناساستنتج أن  

 يساعدهم االقتصادية المعرفة من مستوى إلى يحتاجون ، منتجين مواطنين يكونوا أن

 .للمستقبل جيدة قرارات واتخاذ أفضل بشكل العالم فهم على

 في هاما دورا وتلعب مباشر بشكل تؤثر االقتصادية القضايا وألن ، ذلك على عالوة

 االقتصادية للقضايا أفضل لفهم. الناخبين اختيارات على تؤثر فإنها ، السياسات صنع

 التعرف من الناس تمكين ، المجتمع في الشركات تلعبه الذي الدور ذلك متضمنا ،

 اتخاذ نتائج وتقييم تحديد على ومساعدتهم ، يوم كل عليهم تؤثر التي القوى على

 .العامة والسياسات الخاصة القرارات

 روي دي جاكوب فإن ، االقتصاد وفلسفة تاريخ في األستاذ ، باكهاوس لروجر ووفق ا

 درجة األفراد يطور أن يجب ، وآخرون" االقتصادية األمية محو" كتاب مؤلف ،

 قادرين يكونوا وأن األساسية المفاهيم يفهموا أن يجب. االقتصادية المعرفة من عالية

 كعمال حياتهم على تؤثر التي الرئيسية االقتصادية القضايا في المنطقي التفكير على

 .  ومواطنين ومستهلكين

 البطالة معدالت, حجمه ذلك في بما البلد اقتصاد عن الحقائق بعض يعرفوا أن ينبغي

  .الحقائق هذه تعنيه لما فهم لديهم يكون أن ويجب ، والفوائد,  التضخم,

 المعرفة ، الباحثين من والعديد ،( ITEA) التكنولوجيا لتعليم الدولية الرابطة تعرف

 أن يمكن التي األغراض ، تعمل كيف ، التكنولوجيا حول المعرفة" بأنها التكنولوجية

 ".محددة أهداف لتحقيق وفعالية بكفاءة استخدامها يمكن وكيف ، تخدمها

 األيام هذه. العلمي والخيال للعلماء اليوم لدينا التي التكنولوجيا كانت ، عقود ثالثة قبل

ا نالحظ ، الوقت معظم في رؤوسنا ندير وحيثما ، إليه ننظر مكان كل في ،  منتج 

,  التكنولوجيا,  االبتكار إنه. جديدة وخدمة ، جديد ا اختراع ا ، جديدة فكرة ، جديد ا

 في آخر عصر أي عن ومتميز مختلف وهو ، السريع التطوير وعصر واالبتكار

  .المسجل تاريخنا

 واسع نطاق على واستخدامها الجمهور قبول واإلنترنت اليوم تكنولوجيا اكتسبت وقد

 للعيش التكنولوجية الناحية من متعلمون اليوم الناس يكون أن يجب ، وبالتالي. 

 .بنجاح والعمل والتعلم



 ، الوعي في أساسي عنصر التكنولوجية األمية محو أن والعلماء التقارير تؤكد

 فقط يكونوا ال أن األفراد على يجب ، لذلك. الحياتية والمهارات ، الوظيفي االستعداد

ا بل ، التكنولوجيا استخدام في مؤهلين  المواقف في مهاراتهم تطبيق على قادرين أيض 

 .العملية

 معظم يتفق. التكنولوجية أميتهم الناس يمحو بأن ويوصون الخبراء معظم يتفق

 لطبيعة سليم فهم يثبتون ,التكنولوجية أميتهم الناس يمحو بأن ويوصون الخبراء

 ..األنظمة لهذه بارعين كمستخدمين أنفسهم ويظهروا,  التكنولوجية األنظمة

 التكنولوجيا أدوات من متنوعة مجموعة استخدام على قادرين يكونوا أن ينبغي كما

 العالم إلى للوصول االتصال أدوات استخدام ؛ اإلبداعية اإلنتاجية لزيادة فعالة بطرق

 المعلومات إلى للوصول بفعالية التكنولوجيا استخدام ؛ فعالة بطرق األفكار وتوصيل

 واستخدام ؛ المصادر من متنوعة مجموعة من وتوليفها ومعالجتها وتقييمها

  .وحلها المشاكل لتحديد التكنولوجيا
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