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   ملخص البحث  
األمية  ملحو  مقرتح  برنامج  تقديم  إىل  الدراسة  هدفت 
األرسة،  تنمية  متطلبات  كأحد  السن  كبار  لدى  الرقمية 
ويف سبيل حتقيق هذا اهلدف اعتمدت الدراسة عىل املنهج 
حمو  مفهوم  وحتليل  وصف  خالل  من  التحلييل  الوصفي 
اجلهود  أبرز  قدمت  كام  السن،  كبار  لدى  الرقمية  األمية 
كبار  لدى   الرقمية  األمية  حمو  جمال  يف  الناجحة  الدولية 
وكندا،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  من  كل  يف  السن 
املتحدة.،  واململكة  وفنلندا،  وأسرتاليا،  وأيرلندا،  أوروبا، 
وقدمت الدراسة الربنامج املقرتح ملحو األمية الرقمية لدى 
كبار السن من خالل ثامنية حماور رئيسة تضمنت: )فلسفة 
معايري  املحتوى-  األهداف-  الربنامج-  خطة  الربنامج- 
التدريس-  واسرتاتيجيات  مداخل  الربنامج-  استخدام 

الوسائل التعليمية واألنشطة املصاحبة- التقويم(.
الكلامت املفتاحية:

حمو األمية الرقمية- كبار السن- متطلبات تنمية األرسة- 
اخلربات العاملية.

Abstract
The aim of this study was to propose a digital 
literacy program for elderly people as one of 
family development requirement. For this, the 
analytic descriptive method was used to de-
scribe and analyze the concept of digital literacy 
among elderly people. Additionally, the most 
prominent successful international efforts in 
the field of digital literacy for elderly people in 
U.S.A, Canada, Europe, Ireland, Australia, Fin-
land and the United Kingdom were recognized. 
The proposed digital literacy program was in-
troduced in nine dimensions, including: (pro-
gram philosophy / plan / goals / content / some 
considerations the trainer should take into con-
sideration while using the program / instruction 
strategies and approaches / educational tools and 
accompanying activities / evaluation).

Keywords: 
Digital literacy, elderly people, Family develop-
ment requirements, international experiences.

املقدمة : 
ــة  ــة وتقني ــورات معلوماتي ــارض تط ــر احل ــهد الع يش
غــري مســبوقة؛ ممــا جعــل الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم 
يتصــف بأنــه واقــع هيمنــة التقنيــة عــىل مســار البرشية، 
وال شــك أن هــذا الواقــع يفــرض عــىل خطــط التنميــة 
يف العــامل تبنــي نمــط جديــد مــن التعايــش معــه، ومــن 
أهــم مواصفــات هــذا النمــط هــو حتميــة اجتــاه الــدول 
إىل االســتثامر األمثــل ملواردهــا ، ومــن أهــم هــذه 

املــوارد هــو اســتثامر رأس املــال البــرشي. 

وإذا كان الرتكيــز يف أواخــر القــرن العرشيــن يف تطويــر 
رأس املــال البــرشي يعتمــد عــىل حمــو األميــة القرائيــة 
ــري  ــد تغ ــاه ق ــذا االجت ــإن ه ــابية؛ ف ــة واحلس والكتابي
ــري  ــة غ ــورة الرقمي ــم بالث ــذي اتس ــر ال ــذا الع يف ه
ــة  ــط ملجاهب ــدول ختط ــت ال ــث أصبح ــدودة، حي املح
هــذه الثــورة مــن خــالل توفــري الســبل الالزمــة 

للتفاعــل معهــا بإجيابية)هــالل، 2019 (.
ــن  ــد م ــل اجلدي ــاه أن اجلي ــذا االجت ــال يف ه ــق يق واحل
ــكل  ــة بش ــىل التقني ــد ع ــر يعتم ــذا الع األرس يف ه

د. فيصل بن فرج املطريي 
األستاذ املشارك يف ختصص تعليم الكبار والتعليم املستمر

كلية الرتبية، بجامعة املجمعة
f.almotairi@mu.edu.sa

برنامج مقترح لمحو األمية الرقمية لدى كبار السن 
كأحد متطلبات تنمية األسرة في ضوء بعض الخبرات العالمية

Dr. Faisal F. AlMutairi
Associate Professor of Adult Education and Continous 

Learning
College of Education, Majmaah University

f.almotairi@mu.edu.sa

A Proposed Dgital Literacy Program for Older Persons as One of the Require-
ments for Family Development in the Light of Some Global experiences

https://doi.org/10.56760/KGCO3716



برنامج مقرتح ملحو األمية الرقمية لدى كبار السن كأحد متطلبات تنمية األرسة يف ضوء بعض اخلربات العاملية206

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

ــل  ــإن تعام ــم ف ــن ث ــة؛ وم ــاته اليومي ــري يف ممارس كب
ــث  ــن حي ــد م ــة ال ُيع ــورة الرقمي ــع الث ــل م ــذا اجلي ه
ــام يمكــن أن  ــة، وإن التطبيــق مــن اإلشــكاالت التنموي
ــد  تظهــر مشــكلة التعامــل مــع الواقــع الرقمــي اجلدي
ــة  ــوم األمي ــث انتقــل مفه ــن، حي ــار الس ــب كب يف جان
ــة التــي وجــدت  ــة القرائي ــة مــن األمي لــدى هــذه الفئ
يف القــرن املــايض إىل األميــة الرقميــة والتــي أصبحــت 

ــن.  ــار الس ــدى كب ــة ل ــور األمي ــدى ص إح
ــي  ــق الت ــن احلقائ ــن م ــار الس ــة لكب ــة الرقمي إن األمي
أصبحــت واقعــًا يف األلفيــة الثالثــة، حيــث تؤكــد 
الدراســات أن حمــو األميــة الرقميــة لكبــار الســن 
أصبــح أحــد املتطلبــات امللحــة للتنميــة، وهــذه الوقائع 
تفــرض عــىل املختصــن يف جمــال حمــو األميــة ويف جمــال 
تعليــم الكبــار بشــكل خــاص ويف جمــال التنمية بشــكل 

ــد،2018(.  ــا (فه ــًا ملعاجلته ــام ضغوط ع
لقــد أضحــى االهتــامم بمحــو األميــة الرقميــة للكبــار 
ــوة  ــد الفج ــة لس ــة حيوي ــامل ذا أمهي ــتوى الع ــىل مس ع
الرقميــة والتغلــب عــىل الكثــري مــن املشــكالت ، ومــن 
أمههــا مــا يتعلــق باإلســهام يف التنميــة، ومــا يتعــرض 

ــة  ــار مــن التهميــش والعزل ــه الكب ل
.(Jimoyiannis & Gravani, 2011)

ــة  ــة الرقمي ــو األمي ــامم بمح ــذا االهت ــىل ه ــاء ع وبن
ــامل،  ــتوى الع ــىل مس ــة ع ــات التنموي ــل املؤسس ــن قب م
هــذا  يف  العامليــة  اخلــربات  مــن  العديــد  تكونــت 
املجــال، وهــي خــربات نتجــت عــن إطــالق العديــد 
ــواء  ــة س ــة الرقمي ــو األمي ــة ملح ــادرات النوعي ــن املب م
ــع  ــدى مجي ــة ل ــة الرقمي ــو األمي ــا بمح ــق منه ــا يتعل م
ــة  ــة الرقمي ــو األمي ــص حم ــا خي ــات األرسة، أو م مكون
ــات  ــر املكون ــن أكث ــم م ــن باعتباره ــار الس ــدى كب ل
ــا  ــايل أكثره ــة؛ وبالت ــة الرقمي ــًا لألمي ــة تعرض األرسي
حاجــة هلــذا النــوع مــن حمــو األميــة، ومــن أهــم هــذه 
املبــادرات مبــادرة »مســتقبل التعليــم«، والتــي أطلقتهــا 
ــادرة املتخصصــن  ــذه املب ــكو، حيــث دعــت ه اليونس

يف التعليــم والتقنيــة واالبتــكار إىل املشــاركة يف اجلهــود 
التــي تســتمر مــن هنايــة عــام )2019( إىل هنايــة 
ــم يف  ــاع التعلي ــس لقط ــج رئي ــام )2021(، كربنام ع
ــر  ــادة النظ ــادرة إىل إع ــذه املب ــدف ه ــكو، وهت اليونس
ــاذا؟  ــي مل ــم، وه ــول التعل ــية ح ــئلة األساس يف األس
ومــاذا؟ وكيــف؟ وملــن؟، مــن أجــل تســليط الضــوء 
الــالزم عــىل مســتقبل التعليــم) اليونســكو، 2019 (. 
للتنميــة  املتحــدة  األمــم  أهــداف  تعــد  كــام 
ــاء  ــدة للقض ــادرات الرائ ــدى املب ــتدامة2030 إح املس
عــىل األميــة الرقميــة عــىل مســتوى العــامل، وذلــك بــام 
ــا  ــة بتكنولوجي ــة متعلق ــؤرشات عاملي ــن م ــه م تتضمن
املعلومــات واالتصــاالت وحمــو األميــة الرقميــة، 
لتتجــاوز بذلــك جمــرد اكتســاب مهــارات معرفــة 
الثــورة  القــراءة والكتابــة واحلســاب إىل مهــارات 

 .) اجلــرب، 2020   ( الرقميــة 
ــتوى  ــىل مس ــوع ع ــذا املوض ــامم هب ــدة االهت ــع ش وم
هــذا  أن  إىل  يشــري  الباحثــن  بعــض  أن  إال  العــامل 
ــزال  ــة الي ــات العربي ــتوى املجتمع ــىل مس ــامم ع االهت
ــار أن  ــم، باعتب ــة والدع ــن العناي ــد م ــاج إىل مزي حيت
حمــو األميــة الرقميــة حــق أصيــل مــن حقــوق الكبــار، 
وهــو كذلك أحــد املتطلبــات الرئيســة يف تنميــة األرسة 
ومتكينهــا مــن أجــل اإلســهام يف الناتــج الوطنــي 

) وعبدالوهــاب،2018.  )عبداحلميــد؛ 
ويمكــن للمهتــم واملعنــي بمــؤرشات التنميــة أن يدرك 
ــة  ــة الرقمي ــىل األمي ــة ع ــة املرتتب ــكاالت التنموي اإلش
لــدى كبــار الســن، واملتمثلــة يف تأثريهــا عــىل إحــداث 

ممارســات عاليــة اخلطــورة مــن أمههــا:  
ــة 	  ــات التقني ــتخدام تطبيق ــىل اس ــدرة ع ــدم الق ع

ــة. ــاة اليومي ــة يف احلي الرضوري
عــدم القــدرة عــىل حتقيــق متطلبــات األمــن 	 

املعلومــايت.
عــدم القــدرة عــىل مواكبــة ضوابــط اجلرائــم 	 

املعلوماتيــة.
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عــدم القــدرة عــىل حتقيــق ضوابــط اجلرائــم املاليــة 	 
املرتبطــة بالتقنيــة. 

ــة الســعودية، وحيــث تظهــر هــذه  ويف اململكــة العربي
املشــكلة كإحــدى معيقــات التنميــة عــىل مســتوى 
الوطنيــة  التنميــة  ؛ وبالتــايل عــىل مســتوى  األرسة 
ــة عــىل مســتوى  باعتبــار األرسة أحــد أدوات التنمي
ــي  ــات الت ــن املمكن ــد م ــد العدي ــه يوج ــن، فإن الوط
سيســاعد توظيفهــا بشــكل جيــد يف اجلهــود التــي 
ــة،  يمكــن أن تســهم يف معاجلــة هــذا النــوع مــن األمي

ــيل:  ــا ي ــة م ــا عملي ــا وأكثره ــن أمهه وم
تفعيــل املعيــار العاملــي ملحــو األميــة الرقميــة 	 

والــذي تــم إطالقــه يف 24 ســبتمرب)2020(، مــن 
( Digital Intelligence DQ 1 ) خــالل مؤسســة
 IEEE العامليــة، وباعتــامد مــن قبــل جملــس معايــري

IEEE 3527.1  ــمى ــار املس ــو املعي ، وه
توســيع نطــاق التجــارب املحليــة يف هــذا اجلانــب 	 

مثــل جتربــة وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات 
مــع  تفاهــم  ملذكــرة  توقيعهــا  يف  الســعودية، 
 DQ DQ العامليــة، الســتخدام إطــار  مؤسســة 

ــة. ــة يف اململك ــة الرقمي ــو األمي ــه ملح وتفعيل
لبنــاء برامــج 	  التأكيــد عــىل اجتــاه اجلامعــات 

التقنيــة  اســتخدام  لتعليــم  وتدريبيــة  تعليميــة 
املوجهــة لكبــار الســن ، والتــي تعتمــد عــىل 

الكبــار.  املتعلمــن  خصائــص 
ــة 	  تفعيــل املبــادرات املوجهــة ملحــو األميــة الرقمي

لكبــار الســن.
اإلفــادة مــن التجــارب العامليــة ذات العالقــة 	 

)الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وكنــدا، أوروبــا، 
واململكــة  وفنلنــدا،  وأســرتاليا،  وأيرلنــدا، 

املتحــدة(.
1.DQ is defined as “a comprehensive set of technical, cognitive, me-
ta-cognitive, and socio-emotional competencies that are grounded in 
universal moral values and that enable individuals to face the chal-
lenges and harness the opportunities of digital life.” 

مشكلة الدراسة:
 مــن خــالل متابعــة الواقــع واالطــالع عــىل األدبيــات 
ذات العالقــة نجــد أن كثــريًا مــن كبــار الســن نــادًرا مــا 
حيصلــون عــىل الدعــم مــن أفــراد أرسهــم أو األقــارب 
ــال  ــاة املحمــوم لألجي أو املجتمــع ؛ بســبب نمــط احلي
ــادرة  ــالق مب ــىل إط ــل ع ــإن العم ــك ف ــابة، لذل الش
ــهم  ــوف يس ــن س ــار الس ــة لكب ــة الرقمي ــو األمي ملح
ــار  ــي لكب ــي وأمن ــوي واجتامع ــب تنم ــق متطل يف حتقي
ــم  ــون بمفرده ــن يعيش ــك الذي ــة ألولئ ــن، خاص الس
ــة  ــم سلس ــل حياهت ــو ال جيع ــم، فه ــن أرسه ــًدا ع بعي
ــم يف  ــهم يف دجمه ــًا يس ــه أيض ــب، لكن ــة فحس ومرحي
ــد  ــة، وق ــم يف التنمي ــن إرشاكه ــن م ــع ويمك املجتم
أســهم يف تدعيــم مشــكلة البحــث االطــالع عــىل 
بعــض األدبيــات والدراســات الســابقة التــي أشــارت 
إىل تــدين قــدرات كبــار الســن يف التعامــل مــع أدوات 
ــود  ــل يف اجله ــود خل ــك وج ــة، وكذل ــة احلديث التقني
ــار  ــدى كب ــة ل ــة الرقمي ــو األمي ــبيل حم ــة يف س املبذول
Cas- ؛Phuapan et al, 2016 ــة  ــل دراس ــن، مث )الس
ــد الوهــاب، 2018؛ هــالل، 2019؛  tilla, 2018؛ عب

اجلــرب، 2020(،   كذلــك توصيــات العديــد مــن 
ــة  ــو األمي ــىل رضورة حم ــدت ع ــي أك ــات الت الدراس
ــل دراســة  ــة األرسة مث ــات تنمي ــة كأحــد متطلب الرقمي
 Schäffer, 2007; Chaonirattisai, 2014;( دراســة
Castilla, et al 2018(، ويف ضــوء اخلــربة الشــخصية 

تعليــم  جمــال  يف  متخصــص  الباحــث  أن  باعتبــار 
الكبــار، فــإن مشــكلة هــذه الدراســة تتحــدد يف أمهيــة 
ــل  ــىل التعام ــن ع ــار الس ــدرة كب ــاض ق ــة انخف معاجل
مــع التقنيــة ومواجهــة متطلبــات احليــاة اليوميــة ؛ ممــا 
ــرتح  ــج مق ــاء برنام ــىل بن ــل ع ــث إىل العم ــع الباح دف
ــث  ــة حي ــم الرقمي ــو أميته ــىل حم ــار ع ــاعدة الكب ملس
ــايل:  ــس الت ــؤال الرئي ــة يف الس ــكلة الدراس ــل مش تتمث
س / مــا الربنامــج املقــرتح ملحــو األميــة الرقميــة 
ــوء  ــعودية يف ض ــة الس ــة العربي ــن باململك ــار الس لكب
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اخلــربات العامليــة ؟
ويتفرع منه السؤال التايل : 

مــا أبــرز اخلــربات العامليــة يف جمــال حمــو األميــة الرقمية 
لــدى كبار الســن ؟ 

هدف الدراسة : 
ــج  ــرتاح برنام ــة يف اق ــس للدراس ــدف الرئي ــل اهل يتمث
تعليمــي ملحــو األميــة الرقميــة لكبــار الســن باململكــة 
ــد  ــة لس ــربات العاملي ــوء اخل ــعودية يف ض ــة الس العربي

ــيل. ــوي املح ــاج التنم االحتي

أمهية الدراسة: تقسم أمهية الدراسة إىل:
 أمهية نظرية:

ــو  ــا ملح ــن تناوهل ــا م ــة أمهيته ــذه الدراس ــتمد ه  تس
ــن دور  ــا م ــا هل ــن ؛ مل ــار الس ــدى كب ــة ل ــة الرقمي األمي
فعــال يف املنظومــة املجتمعيــة، باإلضافــة إىل جــدة 
ــي  ــة الت ــدرة الدراســات العربي ــه ون ــوع وحداثت املوض

ــن( . ــار الس ــة )كب ــذه الفئ ــت ه تناول

أمهية تطبيقية:
ــر  ــىل تطوي ــن ع ــة القائم ــذه الدراس ــج ه ــد نتائ تفي
ــا  ــارات وتضمينه ــز امله ــار لتعزي ــم الكب ــج تعلي برام
التكنولوجيــة  للتقنيــات  الوظيفــي  لالســتخدام 

احلديثــة.
قــد يســاعد التدريــس باســتخدام هــذا التصــور املقرتح 
للربنامــج يف مســاعدة كبــار الســن عــىل املشــاركة 

ــة. ــة اإللكرتوني ــل احلكوم ــع يف ظ ــة يف املجتم الفعال
التصــور  باســتخدام هــذا  التدريــس  يســاعد  قــد 
ــم  ــارف والقي ــن املع ــار الس ــاب كب ــىل إكس ــرتح ع املق
واملهــارات األساســية للتعامــل مــع أدوات تكنولوجيــا 
ــا  ــون دافًع ــد يك ــذي ق ــاالت، وال ــات واالتص املعلوم
هلــم الكتســاب املزيــد مــن املعلومــات ومواصلــة 

ــه. ــتمرار في ــم واالس التعلي

منهج الدراسة:
ــي  ــج الوصف ــىل املنه ــة ع ــة احلالي ــدت الدراس اعتم
التحليــيل ملناســبته ملوضــوع الدراســة يف اســتقراء 
الدراســات واألدبيــات الســابقة لوصــف مفهــوم حمــو 
ــربات  ــىل اخل ــرف ع ــه، والتع ــة وحتليل ــة الرقمي األمي
ــار  ــدى كب ــة ل ــة الرقمي ــو األمي ــارصة ملح ــة املع العاملي
املقــرتح للربنامــج  التصــور  بنــاء  الســن، كذلــك 
ملحــو األميــة الرقميــة لــدى كبــار الســن )األهــداف- 
ــة-  ــائل التعليمي ــس- الوس ــرق التدري ــوى- ط املحت

ــج(. ــن الربنام ــم- زم ــاليب التقوي أس

مصطلحات الدراسة:
1- الربنامــج : يعرفــه الباحــث إجرائًيــا بأنــه جمموعــة 
ــق  ــاًم وف ــة ُمصم ــوات املنظم ــراءات واخلط ــن اإلج م
ــداف،  ــن أه ــف م ــري، ويتأل ــم الكب ــص املتعل خصائ
وحمتــوى، وأســاليب تقويــم، وزمــن للربنامــج، هبــدف 

ــة .  ــار الســن عــىل حمــو أميتهــم الرقمي مســاعدة كب

ــث  ــه الباح ــن: يعرف ــار الس ــة لكب ــة الرقمي 2- األمي
ــة  ــارات التقني ــن للمه ــار الس ــالك كب ــدم امت ــه ع بأن

الرضوريــة. 

3- حمــو األميــة الرقميــة لكبــار الســن: يعــرف الباحث 
مفهــوم حمــو األميــة الرقميــة لكبــار الســن بأنــه معاجلــة 
ــراد  ــخاص أو األف ــالك األش ــف( امت ــدم أو ضع )ع
كبــار الســن ملهــارات اســتخدام التقنيــة الرضوريــة يف 

احليــاة بشــكل عــام. 

4- األرسة: يعرفهــا الباحــث إجرائيــًا يف هــذه الدراســة 
ــن  ــون م ــب وتتك ــط النس ــط براب ــة ترتب ــا جمموع بأهن
ــي  ــوا، فه ــوا، واألوالد وإن نزل األب واألم وإن ارتفع
ــن،  ــن اجلنس ــن م ــار الس ــن وصغ ــار الس ــمل كب تش

ــا.  ــىل تنميته ــا ع ــرد فيه ــر كل ف ــث يؤث بحي

5- كبــار الســن: ُينظــر إىل "كبــار الســن"، مــن منظــور 
ديمغــرايف، بأهنــم األشــخاص الذيــن ينتمــون إىل 
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فئــات عمريــة تبــدأ مــن ســن الســتن، ولــدى البعــض 
مــن ســن اخلمــس والســتن ، وكثــرًيا مــا يقــع الربــط 
ــك  ــد، وذل ــوين للتقاع ــر القان ــن والعم ــار الس ــن كب ب
برغــم االختــالف بــن الــدول يف الســن القانــوين 
ــن  ــب العامل ــبة إىل أغل ــرتاوح بالنس ــذي ي ــد ال للتقاع
ــس  ــتن واخلم ــن الس ــاص ب ــام واخل ــن الع يف القطاع
والســتن ســنة. أو هــو كّل شــخص بلــغ ســتن ســنة 
فــام فــوق كــام تعتمــده منّظمــة الصحــة العامليــة وغريها 

 )Wikiageing.org( ــامت ــن املنّظ م
ــا بأهنــم األفــراد الســعوديون  ويعرفــه الباحــث إجرائي
أو املقيمــن مــن غــري الســعودين ) الذكــور واإلنــاث( 
فأكثــر،  عاًمــا   60 مــن  أعامرهــم  تــرتاوح  ممــن 
ويعملــون بالقطاعــن العــام واخلــاص أو املتقاعديــن، 

أو اليعملــون.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
هيــدف اإلطــار النظــري والدراســات الســابقة إىل 
ــور  ــاء التص ــث، وبن ــري للبح ــام يف التنظ ــادة منه اإلف
ــري  ــار النظ ــاول اإلط ــيتم تن ــج، وس ــرتح للربنام املق
ــة  ــة الرقمي ــا األمي ــين مه ــن أساس ــالل حموري ــن خ م
ــة األرسة،  ــات تنمي ــد متطلب ــن كأح ــار الس ــدى كب ل
ــة  ــة الرقمي ــو األمي ــارصة يف حم ــة املع ــربات العاملي واخل

ــن. ــار الس ــدى كب ل

املحــور األول: حمــو األميــة الرقميــة لــدى كبــار الســن 
كأحــد متطلبــات تنميــة األرسة:

ال يوجــد تعريــف موحــد ملحــو األميــة الرقميــة أو مــا 
ــن  ــد م ــود العدي ــن وج ــم م ــىل الرغ ــا، ع ــف منه يتأل
ــة  ــم املامثل ــا واملفاهي ــة هب ــامط اخلاص ــات واألن التصنيف
هلــا، إال أن حمــو األميــة الرقميــة مصطلــٌح شــامٌل 
للعديــد مــن املصطلحــات األخــرى )حمــو األميــة 
املعلومــات  بتكنولوجيــا  األميــة  احلاســوبية وحمــو 
واالتصــاالت ، وحمــو األميــة املعلوماتيــة ، وحمــو 
األميــة اإلعالميــة، حمــو األميــة االلكرتونيــة، مهــارات 

)Spengler, 2015(  القــراءة والكتابــة املتعــددة
ــة  ــو األمي ــتوردي" )Stordy, 2015( حم ــرف "س وُيع
ــد  ــي يعتم ــدرات الت ــن الق ــارة ع ــا عب ــة بأهن الرقمي
مــع  التفاعــل  عنــد  اجلامعــة  أو  الشــخص  عليهــا 
 ، إنتاجــه  أو  املعنــى  الشــتقاق  الرقميــة  التقنيــات 
واملامرســات االجتامعيــة والتعليميــة واملتعلقــة بالعمــل 

ــا. ــدرات عليه ــذه الق ــق ه ــم تطبي ــي يت الت
األميــة  حمــو   )Martin, 2005( "مارتــن"  وُيعــرف 
ــة بأهنــا "القــدرة عــىل الوصــول إىل املعلومــات  الرقمي
وتقييمهــا  وتوصيلهــا  ودجمهــا  وفهمهــا  وإدارهتــا 
خــالل  مــن  مناســب  وبشــكل  بأمــان  وإنشــائها 

التقنيــات الرقميــة.
Yagil& Co-( وكوهــن"   "ياجيــل  يعــرف  كــام 
ــىل  ــدرة ع ــا الق ــة بأهن ــة الرقمي ــو األمي hen, 2016( حم

ــل  ــيطة للتواص ــة البس ــا اليومي ــتخدام التكنولوجي اس
والتعامــل مــع املعلومــات؛ ومــن ثــم إتاحــة الفرصــة 
ــة  ــة والصحي ــاركة االجتامعي ــو املش ــاس نح ــام الن أم
والتعليميــة واملاليــة والتجاريــة يف املجتمــع، ويــرى أن 
ــة مرتبطــة بشــكل ســلبي بالعمــر؛  ــة الرقمي حمــو األمي
لــذا غالًبــا مــا يتــم هتميــش كبــار الســن عندمــا يتعلــق 

ــي. ــاج الرقم ــر باإلدم األم
ــة  ــة الرقمي ــح أن األمي ــابقة يتض ــات الس ــن التعريف م
لكبــار الســن تعنــي عــدم قدرهتــم عــىل مواكبــة 
ــة  ــة والفكري ــة والتكنولوجي ــر العلمي ــات الع معطي
ــم  ــىل فه ــادرة ع ــة ق ــة ديناميكي ــا بعقلي ــل معه والتفاع
املتغــريات اجلديــدة وتوظيفهــا بــام خيــدم عمليــة 

التطــور املجتمعــي يف املجــاالت املختلفــة.
ويف حقيقــة األمــر أصبحــت احليــاة اليوم مرقمــة، ومن 
ــذا  ــش، ويف ه ــه هُيم ــا، فإن ــاق بركبه ــتطيع اللح ال يس
اإلطــار بــات احلديــث داخــل األوســاط العلميــة عــام 
يســمى بـــ "االنقســام الرقمــي" أو "الفجــوة الرقميــة" 
داخــل املجتمــع، وُتعــد فئــة كبــار الســن إحــدى 
ــع  ــة، م ــوة الرقمي ــرضًرا بالفج ــر ت ــات األكث املجموع
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ــت،  ــتخدام اإلنرتن ــة، واس ــول واملعرف ــة الوص حمدودي
باملراجــع  الغالــب  يف  تتعلــق  الســابقة  وخرباهتــم 
ــت  ــة. واإلنرتن ــات اخلطي ــاكل املعلوم ــة وهي التناظري
ــص  ــىل الن ــد ع ــدة تعتم ــة معق ــك تقني ــال ش ــو ب ه
ــتخدم  ــن املس ــات م ــب املعلوم ــث تتطل ــعبي، حي التش
ــة إىل القــراءة أداء مهــام أخــرى خاصــة هبــذا  باإلضاف
ــص  ــام الن ــار أقس ــل اختي ــات، مث ــن املعلوم ــوع م الن
لقراءهتــا، وترتيــب القــراءة، واكتســاب بنيــة النص، أو 
التعلــم مــن العنــارص الســمعية البريــة )التشــعبية(، 
ــات  ــتهالك املعلوم ــب يف اس ــة تتطل ــذه الطريق ــل ه مث
ــي  ــك الت ــن تل ــة ع ــة خمتلف ــات معرفي ــاركة عملي مش
تشــارك يف القــراءة اخلطيــة لوســائل اإلعــالم التقليديــة 
ــامد  ــن اعت ــك(، لك ــا إىل ذل ــالت وم ــب واملج )الكت
كبــار الســن يف مجيــع مراحــل تعلمهــم عــىل الوســائل 
ــل  ــري تدخ ــث ال يغ ــب( حي ــة )الكت ــة اخلطي التناظري
ــؤوالً  ــتخدم مس ــون املس ــوى، وال يك ــتخدم املحت املس

)Castilla et al.,2018( .ــات ــم املعلوم ــن تنظي ع
ــع  ــة مجي ــبة أو رقمن ــع حوس ــه م ــث أن ــرى الباح وي
ــة  ــا ، أصبحــت "حمــو األمي اخلدمــات األساســية تقريًب
الرقميــة" حاجــة الســاعة خاصــًة للمســنن غــري 
القادريــن عــىل تنفيــذ أعامهلــم اليوميــة عــرب اإلنرتنــت 
ــم  ــك، أو قيامه ــام بذل ــن القي ــون م ــن يتخوف أو الذي
ــخصية  ــة الش ــم املالي ــىل موارده ــيطرة ع ــليم الس بتس
إىل صديــق أو قريــب متعلــم رقمًيــا ؛ لــذا أصبــح مــن 
ــل  ــن للتعام ــل مهــارات كبــار الس الــرضوري صق
واالســتخدام الكــفء لإلنرتنــت لتحقيــق االســتقاللية 
ــة  ــة، وســهولة ممارســة خمتلــف األنشــطة اليومي الرقمي
برسعــة أكــرب وبتكلفــة أقــل مثــل: الوصــول إىل 
الروابــط  عــىل  واحلفــاظ  والتســوق،  املعلومــات، 
والثقافــة،  الفنــون  يف  واالنخــراط  االجتامعيــة، 

ــد. ــن بع ــة ع ــة الصحي والرعاي
وقــد حــدد مــرشوع الكفــاءة الرقميــة األوروبيــة 
باعتبارهــا  واملهــارات  املعرفــة   )DIGCOMP(

إدارة  الرقمــي:  العــامل  مــع  للتعامــل  رضوريــة 
موقعهــا  وحتديــد  املعلومــات  )حتديــد  املعلومــات 
ــا(  ــا وتنظيمه ــرتدادها وختزينه ــا واس ــول إليه والوص
يف  واملشــاركة  باآلخريــن،  االرتبــاط   ( والتعــاون 
ــل  ــت، والتفاع ــرب اإلنرتن ــات ع ــبكات واملجتمع الش
بشــكل بنّــاء(، والتواصــل واملشــاركة ) التواصــل مــن 
خــالل أدوات عــرب اإلنرتنــت، مــع مراعــاة اخلصوصية 
واألمــان(، وإنشــاء املحتــوى واملعرفــة )دمــج وإعــادة 
ــدة(،  ــة اجلدي ــاء املعرف ــابقة، وبن ــة الس ــة املعرف صياغ
ــة  ــة أخالقي ــرف بطريق ــؤولية )الت ــالق واملس واألخ
ومســؤولة، وأكثــر إدراًكا لألطــر القانونيــة(، والتقييــم 
وحــل املشــكالت )حتديــد االحتياجــات الرقميــة، 
ــم  ــة، وتقيي ــائل الرقمي ــن الوس ــكالت م ــل املش وح
املعلومــات املســرتدة، والعمليــات التقنيــة، واســتخدام 
التكنولوجيــا والوســائط، وأداء املهــام مــن خــالل 

)Ferrari, 2012(الرقمــي األدوات 
ــة اســتخدام  ــق  بعــض الدراســات حــول قابلي وتتطاب
الويــب مــع املســتخدمن  كبــار الســن إىل حــد كبــري يف 
التأكيــد عــىل أن املســنن يواجهــون صعوبــات أكــرب يف 
اختبــار قابليــة االســتخدام حيــث يتأثــرون بتجربتهــم 
ــا  ــامم؛ مم ــة واالهت ــة والراح ــاءة الذاتي ــة )الكف العاطفي
ــا  ــتخدام تكنولوجي ــتقبلية الس ــم املس ــىل نيته ــر ع يؤث

ــاالت. ــات واالتص املعلوم
 )Fidgean, 2006( "ــن ــا "فيدج ــة أجراه ــي دراس فف
ــم  ــزء مه ــة كج ــل العاطفي ــن العوام ــا تضم ــم فيه ت
ــفت  ــن، وكش ــار الس ــن كب ــتخدمن م ــة املس ــن جترب م
ــة  ــا(، مقارن ــوق )65 عاًم ــنن ف ــتخدمن املس أن املس
ــتخدمون  ــا( يس ــن 40 عاًم ــل م ــنًا )أق ــر س باألصغ
ــات  ــف صفح ــد وص ــر عن ــة أكث ــات عاطفي مصطلح
ــوم  ــاء الل ــا إللق ــر وضوًح ــل أكث ــم مي ــب، ولدهي الوي
يف  صعوبــات  يواجهــون  عندمــا  أنفســهم  عــىل 
ــا،  ــن التكنولوجي ــوف م ــع، اخل ــتخدامها يف الواق اس
ــن  ــة م ــي أو رهب ــوف عاطف ــه خ ــىل أن ــم ع ــذي ُيفه ال
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ــا،  ــري فيه ــر أو التفك ــزة الكمبيوت ــع أجه ــل م التفاع
عــادة مــا يتســبب يف جتنــب اســتخدام الكمبيوتــر وهــو 

ــن. ــار الس ــة كب ــن فئ ــاًرا ب ــر انتش أكث
 Friemel,(  "ويف دراســة أخــرى أجراهــا "فريميــل
تزيــد  الذيــن  اإلنرتنــت  مســتخدمي  مــع   )2016

أعامرهــم عــن )65( عاًمــا، وجــد أن غالبيــة غــري 
املســتخدمن شــعروا "باخلــوف" و "القلــق" بشــأن 
"هيــل  خلــص  وقــد  التكنولوجيــا،  اســتخدام 
ــاذ  ــدون اخت ــه ب ــرون" )Hill et al, 2015( إىل أن وآخ
تدابــري مناســبة ملعاجلــة خمــاوف كبــار الســن مــن 
التكنولوجيــا يمكــن أن تصبــح الفجــوة الرقميــة أكــرب 
ــد مــن اخلدمــات إىل العــامل الرقمــي. مــع انتقــال املزي
يف حــن وجــدت دراســة أمريكيــة أجريــت عــام 
)2014( أن االســتخدام املنتظــم لإلنرتنــت يقلــل 
ــل  ــث- 20 إىل 28%-   ويقل ــدار الثل ــاب بمق االكتئ
أكثــر  ذلــك  وكان  العزلــة،  أو  بالوحــدة  الشــعور 
وضوًحــا بــن كبــار الســن الذيــن يعيشــون بمفردهــم. 
)Cotton et al, 2014(، لذلــك ُيعد تشــجيع اســتخدام 
ــو  ــاالت وحم ــات واالتص ــا املعلوم ــزة تكنولوجي أجه
ــاعدة يف  ــة للمس ــذه الفئ ــاًم هل ــًرا مه ــة أم ــة الرقمي األمي

ــاة. ــودة احلي ــىل ج ــاظ ع احلف
ــة التــي  ويشريحســن )2013( إىل أن التغــريات احلديث
شــهدهتا األرسة يف الوقــت الراهــن كان هلــا تأثــري كبــري 
ــا  ــىل اعتباره ــن ع ــار الس ــة لكب ــم الرعاي ــىل تقدي ع
الراعــي األول واألهــم لــه،  فقــد وجــدت العديــد مــن 
ــون  ــا يواجه ــادة م ــة ع ــي الرعاي ــات أن مقدم الدراس
ــة  ــدية نتيج ــية واجلس ــكالت النفس ــن املش ــد م العدي
ــة،  ــه العالجي ــرة متطلبات ــن، وكث ــب املس ــز القري لعج
وتعرضــه ألي مــرض جديــد، وبالتــايل عــدم املواءمــة 
بــن التزاماهتــم األرسيــة وتقديــم الرعايــة،  كــام أثبتــت 
العديــد مــن الدراســات أن جــزًءا كبــرًيا مــن مقدمــي 
ــد  ــيام بع ــوت، والس ــة للم ــر عرض ــم أكث ــة ه الرعاي
هنايــة العــام األول مــن تقديــم الرعايــة وبشــكل أكثــر 

ــذا  ــة ؛ ل ــراض مزمن ــن أم ــم م ــاين منه ــن يع ــًدا م حتدي
ــري  ــكل كب ــهم بش ــد تس ــة ق ــاعدات الرقمي ــإن املس ف
ــي  ــا مقدم ــاين منه ــي يع ــكالت الت ــة املش يف مواجه
الرعايــة داخــل األرسة وتوفــري حلــول بديلــة وفعالــة 
ــي  ــال وذك ــكل فع ــن بش ــار الس ــة لكب ــم الرعاي لتقدي
ــة..  ــة والرتفيهي ــة والصحي يف مجيــع املجــاالت: اخلدمي

ــا. وغريه

ــو  ــارصة يف حم ــة املع ــربات العاملي ــاين: اخل ــور الث املح
ــن: ــار الس ــدى كب ــة ل ــة الرقمي األمي

ــو  ــة أن ختط ــدول املتقدم ــن ال ــد م ــتطاعت العدي اس
الرقميــة  األميــة  خطــوات واســعة يف جمــال حمــو 
لكبــار الســن اســتجابة ملتطلبــات عــر املعرفــة 
ــه دور  ــم في ــات وتعاظ ــه األيديولوجي ــت في ــي انته الت
املعــارف والتكنولوجيــات، وفيــام يــيل أهــم املبــادرات 
التــي اختذهتــا بعــض الــدول املتقدمــة مثــل )الواليــات 
أيرلنــدا-  أوروبــا-   املتحــدة األمريكيــة- كنــدا- 

أســرتاليا- فنلنــدا- اململكــة املتحــدة( :

أوالً: الواليات املتحدة األمريكية:
 )Good Things Foundation( مؤسســة  ســاعدت 
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة أكثــر مــن مليــوين 
ــالل  ــن خ ــة م ــم الرقمي ــر مهاراهت ــىل تطوي ــخص ع ش
)5000( رشيــك مــن املجتمــع املحــيل حيــث يقدمــون 
اتصــاالً باإلنرتنــت بأســعار خمفضــة، ومنهًجــا دراســًيا 
ــواء  ــية للحاســوب س ــارات األساس ــم امله ــا لتعل جمانًي

ــة. ــة أو مجاعي ــة ذاتي بطريق
ويف عــام )2014( قدمــت برناجمًــا جديــًدا يســمى 
ــم،  ــة والقل ــل الورق ــل حم )Ged test Program ( ليح
يســاعد األشــخاص عــىل التعــرف عــىل مهــارات 
ــاء  ــالب بإنش ــدأ الط ــث يب ــية حي ــر األساس الكمبيوت
ــد  ــه حتدي ــن خالل ــم م ــم ويمكنه ــاص هب ــاب خ حس
ــار اخلــاص هبــم يف أي وقــت يريــدون،  موعــد االختب
والتفاعــل مــع اآلخريــن، واحلصــول عــىل تغذيــة 
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مردتــة عــىل الفــور، واهلــدف مــن هــذا الربنامــج هــو 
ــي  ــة الت ــارات الرقمي ــار بامله ــن الكب ــد املتعلم تزوي
ــوي  ــم الثان ــد التعلي ــا بع ــة م ــا يف مرحل ــون إليه حيتاج

ــة  ــداف مهني ــن أه ــم م ــط بحياهت ــا يرتب وم
. (Digital Literacy and Adult Learners, 2018)

ــج  ــة يف برام ــدة األمريكي ــات املتح ــد الوالي ــام تعتم ك
تعليــم الكبــار عــىل مقــررات إلكرتونيــة بنحــو متزايد، 
ــم  ــادر تعل ــتخدام مص ــرضورة اس ــن ب ــزام املعلم وإل
ــف  ــر واهلوات ــزة الكمبيوت ــك )أجه ــام يف ذل ــة ب رقمي
الذكيــة واألجهــزة املحمولــة( بــدالً مــن االعتــامد عــىل 

ــة  ــد للمعرف ــدر أوح ــة كمص ــب الورقي الكت
.(Digital Literacy and Adult Learners, 2018)

ــام  ــة ع ــو األمي ــيكاغو ملح ــف ش ــرى حتال ــد أج وق
2018 تقييــاًم للمســتوى التكنولوجــي امُلتبــع يف فصول 
تعليــم الكبــار يف مجيــع أرجــاء املدينــة وأســفرت 
ــن  ــتوى املتعلم ــع مس ــة إىل رف ــاك حاج ــج أن هن النتائ
ــك إىل  ــبب يف ذل ــوا الس ــد أرجع ــا، وق ــار رقمًي الكب
مســتوى  تقييــم  يف  املســتخدمة  النســخة  حمدوديــة 
Northstar Digital Literacy Assess- )املتعلمــن 
ــر يف  ــزة الكمبيوت ــر أجه ــدرة تواف ــك ن ment(، كذل

منــازل املتعلمــن يف حــن تواجــد اهلواتــف املحمولــة 
كان مرتفًعــا.

 Digital)ويف ضــوء تلــك النتائج الســابقة أطلق جملــس
ــاريع  ــدة مش Literacy Advisory Board  (Dlab) ع

ــع أنحــاء شــيكاغو مــن أجــل تكثيــف اجلهــود  يف مجي
ــح  ــار ، واتض ــم الكب ــة لتعلي ــة الرقمي ــو األمي ــو حم نح
Test-)  ذلــك يف إتاحــة تطبيق اختبــار التعلــم الصديــق
ــج  ــو برنام ing Mobile -  Friendly Learning) وه

ــه عــىل جهــاز اجلــوال  ــق للمتعلــم يمكــن حتميل صدي
ــة مشــاركة  ــه، كذلــك إعــادة النظــر يف كيفي اخلــاص ب
املصــادر عــرب اإلنرتنــت للمتعلمــن مثــل منظمــة 
دجييتــال لــرين )Digital learn(  لرابطــة املكتبــات 
العامــة )Public Library Association( ، فضــاًل عــام 

قامــت بــه مؤسســة )Telmex- Carlos Slim( حيــث 
أطلقــت برناجمـًـا للتعليــم والثقافــة الرقميــة هدفــه هــو 
تقليــص الفجــوة الرقميــة، وإمــداد املواطنــن يف مجيــع 
ــكل  ــة بش ــارات الرقمي ــارف وامله ــد باملع ــاء البل أرج

ــرون،  2018 ( ــانو وآخ ــام س ــاين  )براهي جم

ثانيًا: كندا:
عــىل الرغــم أن مفهــوم حمــو األميــة يعــود إىل منتصــف 
الثامنينــات، إال أنــه قــد بــرز أكثــر يف العقد املــايض، فقد 
بــدأ االهتــامم هبــذا األمــر يف كنــدا منــذ عــام )2010( 
عندمــا أوصــت العديــد مــن اهليئــات  واملنظــامت مــن 
ــرضورة  ــة )Media Smart( و )ICTC( ب ــا منظم بينه
اختــاذ خطــوات حاســمة يف تعزيــز حمــو األميــة الرقميــة 
ــاس  ــد لقي ــي موح ــاس مرجع ــم مقي ــدا، وتصمي يف كن
ــن  ــالن ع ــتخدامه لإلع ــيتم اس ــذي س ــتوياته، وال مس

املســتوى املطلــوب ملهــن معينــة.
ويف عــام )2013( أعلــن مديررشكــة وســائل اإلعــالم 
 Matthew( ماثيــو جونســون )Media Smart( الذكيــة
ــام  ــرق في ــرتق ط ــىل مف ــت ع ــدا كان Johnson( أن كن

ــت  ــدى اإلنرتن ــة يف منت ــة الرقمي ــو األمي ــق بمح يتعل
ــة ــة تســجيل اإلنرتنــت الكندي ــع هليئ الكنــدي التاب

. (CIRA) (Gall, 2013) 

Digital Cana- ــدا  ــة كن ــر حكوم ــدد تقري ــد ح )وق
da:150( العديــد مــن الفجــوات الرقميــة، وأكــد 

ــد، وأوىص  ــة للغ ــارات الرقمي ــاء امله ــة بن ــىل أمهي ع
باســرتاتيجية طويلــة األجــل مــن شــأهنا توســيع نطــاق 
تعليــم تكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات، وتعزيــز 
ــة  ــة لتنمي ــوى العامل ــم يف الق ــن ه ــار مل ــا للكب فرًص
ــزام  ــن الت ــزًءا م ــن ج ــد تضم ــة، وق ــم الرقمي مهاراهت
احلكومــة عــام )2015( للرتويــج الرقمــي، والتوســع 
يف املشــاريع لزيــادة فهــم العالقــة بــن املهــارات 
والنتائــج  الصلــة  ذات  العمــل  وســوق  الرقميــة 
.)Government of Canada, 2015( االجتامعيــة 
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ABC Life Lit- ــدا ــة يف كن ــات اإلجيابي ــن املامرس  وم
ــاب  ــأت كت ــة أنش ــري ربحي ــة غ ــي منظم eracy، وه

عمــل "ABC Internet Matters" ملســاعدة الكنديــن 
األكــرب ســنًا الــذي ليــس لدهيــم مهــارات حمــو 
ــد مــن ورش العمــل  ــة، ونظمــت العدي ــة الرقمي األمي
لتدريــس حمتواهــا، وقــد أطلقــت  ABC مبــادرة عــام 
)2014( تســمى UPskills هدفهــا هــو القضــاء عــىل 

ــدا. ــة يف كن ــة الرقمي األمي
وقــد ركــزت املبــادرات التــي تعالــج الفجــوة الرقميــة 
ــعر  ــور بس ــت إىل اجلمه ــول اإلنرتن ــىل وص ــدا ع يف كن
املهــارات  عــىل  التدريــب  إىل  باإلضافــة  معقــول 
الالزمــة الســتخدامه بفعاليــة مــن خــالل تقديــم 
 Graham and( حمتــوى خــاص لتعزيــز االندمــاج

.  )Hanna, 2011

ــات  ــع املقاطع ــة م ــة الفيدرالي ــرت احلكوم ــد تضاف وق
واملكتبــات  االجتامعيــة  والــوكاالت  واألقاليــم 
واملــدارس وجمموعــات املتطوعــن لدعــم مراكــز 
ــار  ــب للكب ــر والتدري ــم الكمبيوت ــر دع ــة توف جمتمعي
ــد  ــج )CAP(  كأح ــاء برنام ــم إنش ــام ت ــباب، ك والش
ــة  ــة الرقمي ــو األمي ــة ملح ــة الداعم ــج املجتمعي الربام
ــة  ــة خاص ــي   تقني ــة )SOS( وه ــم خاصي ــي تدع والت
ــتخدام  ــة الس ــارات الالزم ــن امله ــار الس ــم كب لتعلي

التكنولوجيــا  .
كذلــك تــم إطــالق مبــادرة املكتبــات العامــة املجانيــة 
مهــارات  تطويــر  لتســهيل   )Public Libraries(
ــق  ــة، أطل ــات الكندي ــة يف املجتمع ــة الرقمي ــو األمي حم
عليهــا البعــض مصطلــح )جامعــة النــاس( يف العــر 
ــد زادت  ــا ق ــامم أن أمهيته ــري لالهت ــن املث ــي، وم الرقم
ــتخدام  ــىل اس ــب ع ــد الطل ــع تزاي ــايض م ــد امل يف العق
ــن  ــن ع ــا الكندي ــغ ثلث ــد أبل ــة، فق ــات الرقمي اخلدم
هــذه  عضويــة  لبطاقــة  واســتخدامهم  امتالكهــم 
ــة  ــي اخلدم ــة ه ــات العام ــذه املكتب ــد ه ــة، وُتع املكتب
العامــة األوىل يف كنــدا التــي تتيــح التواصــل بــن 

اجلميــع كجــزء ال يتجــزأ مــن رؤيــة احلكومــة، فضــاًل 
عــن الربامــج التوعويــة لآلبــاء واألمهــات والعائــالت 
ــارات  ــت واخلي ــة اإلنرتن ــم طبيع ــىل فه ــاعدهتم ع ملس

ــة.   ــة الرقمي ــة بالرتبي ــات املتعلق والتحدي
. (Industry Canada, 2021)

ثالثًا: أوروبا: 
قــد رصح فريــق خــرباء االحتــاد األورويب أن حمــو 
األميــة الرقميــة هــي مهــارة حياتيــة أساســية عــىل قــدم 
ــدرة  ــدم الق ــة، وأن ع ــراءة والكتاب ــع الق ــاواة م املس
ــات أو  ــاالت املعلوم ــات اتص ــول إىل تقني ــىل الوص ع
ــل  ــام التكام ــًا أم ــا عائق ــح فعلًي ــد أصب ــتخدامها ق اس

ــخصية. ــة الش ــي والتنمي االجتامع
 DG Information Society and Media Group,)

.(2008, 4

ويف ســبيل ذلــك تــم تقديــم ثالثــة أجيــال مــن 
ــة األوىل  ــزت املرحل ــة، رك ــة الرقمي ــو األمي ــج حم برام
ــز  ــة لتعزي ــة ثاني ــا مرحل ــول، تليه ــيع الوص ــىل توس ع
االســتخدام األســايس لإلنرتنــت، ومرحلــة ثالثــة 
ــد  ــة، وُيع ــة اإلعالمي ــو األمي ــن حم ــد م ــث يف املزي تبح
اســتخدام  لتعزيــز  مهــم  ســيايس  منظــور  ذلــك 
اخلدمــات العامــة عــرب اإلنرتنــت مثــل: احلكومــة 
ــري  ــمية وغ ــبكات الرس ــتخدام الش ــة واس اإللكرتوني

الرســمية لرفــع مســتوى املهــارات.

رابعًا: أيرلندا:
ــة  ــة الرقمي ــة األمي ــبيل مكافح ــدا يف س ــت أيرلن أطلق
الفوائــد  بعــض  وتتمثــل   )ALND( اســرتاتيجية 

لالســتثامر يف هــذه االســرتاتيجية مــا يــيل:
ــراءة  ــية )الق ــارات األساس ــي امله ــذات: وه ــر ال تطوي
ــة  ــو والثق ــاس بالنم ــمح للن ــة( تس ــة الرقمي والكتاب

ــم. ــب حياهت ــع حوان ــع يف مجي والتوس
ــن  ــة متك ــارات رقمي ــي مه ــذات: وه ــن ال ــري ع التعب
املواطنــن مــن التعبــري و الدفــاع عن حقوقهــم وحقوق 
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األشــخاص  اكتســاب  وبمجــرد  أرسهــم،  أفــراد 
هلــذه املهــارات، يمكنهــم التفاعــل بثقــة مــع اهليئــات 
العامــة أو مقدمــي اخلدمــات )مثــل االســكان والبيئــة 
والصحــة واملاليــة( ألنفســهم وجمتمعاهتــم فيــام يتعلــق 

ــر عــىل حياهتــم. ــي تؤث باملســائل الت
خلق جمتمع أفضل وأكثر مساواة.

كــرس دائــرة احلرمــان: حيــث إن هنــاك خماطــر تتمثــل 
ــاة ،  ــري امللب ــة غ ــراءة والكتاب ــة الق ــات معرف يف احتياج
واحلســاب ، وحمــو األميــة الرقميــة  قــد يكــون هلــا آثــار 
ــي تشــعر هبــا  ــار الســلبية الت ــال ، مــع اآلث عــىل األجي

أرس أولئــك الذيــن مل تتــم تلبيتهــا.
وهنــاك أيًضــا بعــض املبــادرات التــي اختذهتــا احلكومة 
األيرلنديــة يف ســبيل حمــو األميــة الرقميــة مــن بينهــا مــا 

: ييل
تقــدم وزارة الزراعــة واألغذيــة والبحــار خدمــات عرب 
اإلنرتنــت مــن خــالل agfood.ie: يمكــن مــن للفــرد 
مــن تســجيل الدخــول الشــخيص، ومــن خــالل هــذه 
اخلدمــة يمكــن الوصــول إىل خمطــط الدفــع األســايس، 
وخدمــة حتديــد هويــة احليوانــات، واخلدمــات املاليــة.
"خمطــط  واالتصــاالت  البيئــة  وزارة  قدمــت 
املهــارات الرقميــة للمواطنــن" ، وهــي مبــادرة يف 
للحكومــة  الوطنيــة  الرقميــة  االســرتاتيجية  إطــار 
األيرلنديــة عــام )2013( يوفــر املخطــط تدريًبــا جمانًيــا 
ــمية.  ــري الرس ــية غ ــة األساس ــارات الرقمي ــىل امله ع
حيــث يتعلــم األشــخاص الذيــن حيــرضون الفصــول 
الدراســية املهــارات التــي حيتاجــون إليهــا الختــاذ 
خطواهتــم األوىل للوصــول إىل اإلنرتنــت. ويف عــام 
)2019(، نــرشت الــوزارة االســرتاتيجية الوطنيــة 
ــية  ــداف الرئيس ــد األه ــل أح ــيرباين. يتمث ــن الس لألم
ــارات  ــام للمه ــتوى الع ــادة املس ــرتاتيجية يف زي لالس
والوعــي بــن األفــراد حــول ممارســات الصحــة 
ــاركة  ــال مش ــبيل املث ــىل س ــية )ع ــة األساس اإللكرتوني
املعلومــات الشــخصية احلساســة بطريــق اخلطــأ( ، 

ودعمهــم يف ذلــك عــن طريــق املعلومــات والتدريــب.
قســم التعليــم التكميــيل والعــايل والبحــث واالبتــكار 
تابعــة  )وكالــة   ،  SOLAS خــالل  مــن  والعلــوم 
لقســم التعليــم اإلضــايف والعــايل والبحــث واالبتــكار 
احتياجــات  القســم حلجــم  والعلــوم(، يســتجيب 
الفجــوة الرقميــة يف أيرلنــدا ويســهم بنشــاط يف حتســن 
ــاع  ــر قط ــكان، و يوف ــة للس ــة العام ــارات الرقمي امله
التعليــم والتدريــب اإلضــايف )FET(، مــن خــالل 16 
ــل  ــم ، )مث ــي الدع ــوي ومقدم ــب الرتب ــة للتدري جلس
ــة القــراءة  ــار( معرف ــة الكب ــة ملحــو أمي ــة الوطني الوكال
املســتقل  الرقمــي  والتوفــري  واحلســاب  والكتابــة 
واملتكامــل ، كجــزء مــن توفــري مهــارات أكثــر توســًعا.
املجــال الصحــي: يوفــر إطــار عمــل إيرلنــدا الصحــي 
إيرلنــدا  لبنــاء  طريــق  خارطــة   )2025  -2019(
أكثــر صحــة. يتمثــل أحــد األهــداف الرئيســة يف 
ــع  ــن املجتم ــاع م ــرد وقط ــكل ف ــن ل ــة يمك ــق بيئ خل
ــام يف  ــة، ب ــدا صحي ــق إيرلن ــم يف حتقي ــؤدوا دوره أن ي
ذلــك توفــري خدمــات ســهلة االســتخدام واســتخدام 
ــات  ــم املعلوم ــد تقدي ــيطة عن ــة البس ــة اإلنجليزي اللغ

ــة. الصحي
تقديــم  يتــم  واملجتمعيــة:  الريفيــة  التنميــة  دائــرة 
دورات تأسيســية لتكنولوجيــا املعلومــات مــن خــالل 
برنامــج خدمــات املجتمــع، ومــن بــن هــذه الربامــج، 
برنامــج )SICAP( الــذ هيــدف إىل حمــو األميــة الرقميــة 
لــدى كبــار الســن، ويعــزز مــن إندماجهــم االجتامعــي 
وحتقيــق املســاواة الرقميــة، حيــث يدعــم األفــراد 
املحرومــن لتحســن نوعيــة حياهتــم مــن خــالل توفــري 

ــل. ــوق العم ــم س ــاة ودع ــدى احلي ــم م التعل
جمــال الســياحة والفنــون والرياضــة:  متــول هيئــة 
اإلذاعــة يف أيرلنــدا )BAI( برامــج لتحســن حمــو 
أميــة الكبــار. باإلضافــة إىل ذلــك، يســهل BAI عمــل 
ــي  ــدا ، وه ــة يف أيرلن ــة اإلعالمي ــو األمي ــة حم مؤسس
مجعيــة مســتقلة مــن األعضــاء امللتزمــن بتعزيــز الثقافة 
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ــدا.  ــاء أيرلن ــع أنح ــة يف مجي اإلعالمي
(Carpentieri & Frumkin, 2010)

خامسًا: اسرتاليا:
مبــدأ  لتحقيــق  تعــاوين  عمــل  إىل  للحاجــة  إدراًكا 
ــة يف  ــاب املصلح ــع أصح ــي ، اجتم ــمول الرقم الش
ــادل األفــكار حــول أفضــل  أواخــر عــام )2016( لتب
ــف  ــة حتال ــت النتيج ــري، وكان ــداث التغي ــبل إلح الس
الشــمول الرقمــي األســرتايل )ADIA( الــذي تأســس 
 Infoxchange عــام )2017(، واملدعــم مــن قبــل
والكثــري   Telstra و   Google و   Australia Post و 
ــاء البــالد مــن مجيــع  ــع أنح ــاركن يف مجي مــن املش
القطاعــات، وهــو مبــادرة مشــرتكة مــع أكثر مــن 400 
مؤسســة جتاريــة وحكوميــة وأكاديمية وجمتمعيــة تعمل 
ــل  ــع العمــل عــىل الشــمول الرقمــي. تتمث ــا لترسي مًع
ــاركة  ــن مش ــة ومتك ــوة الرقمي ــل الفج ــه يف تقلي رؤيت

ــرتاليا. ــع يف أس ــرب للجمي ــة أك ــة واقتصادي اجتامعي
ــة  ــري يف البني ــكل كب ــرتاليا بش ــتثمرت اس ــد اس      وق
ــز الســكان املتعلمــن  ــة واملــوارد الالزمــة لتعزي التحتي
ــا  ــار دوالر مل ــة 2 ملي ــا بقيم ــا التزامه ــا، أبرزه رقمًي
ــري  ــث يش ــي(، حي ــم الرقم ــورة التعلي ــمى بـــ )ث يس
تقريــر االجتاهــات املســتقبلية األســرتالية إىل أن: " أحــد 
ــاد  ــاركتنا يف االقتص ــم مش ــاح يف تعظي ــات النج عالم
الرقمــي ســتظهر عندمــا ال يتــم التمييــز بــن املهــارات 

ــة"   ــري الرقمي ــة وغ الرقمي
)Australia’s Digital Economy,2009 ( 

فقــد أطلقــت احلكومــة األســرتالية عــام )2017( 
مبــادرة )Be connected( وهــي مبــادرة هتــدف إىل 
ــت  ــرب اإلنرتن ــالمة ع ــارات والس ــة وامله ــادة الثق زي
ــا  ــتخدام التكنولوجي ــرتالين يف اس ــن األس ــار الس لكب
ــاعدة  ــا ملس ــد  )Be connected( هنًج ــة، تعتم الرقمي
األفــراد الذيــن تبلــغ أعامرهــم )50( عاًمــا فــام فــوق، 
والذيــن لدهيم خــربة قليلــة أو معدومــة يف التكنولوجيا 

الرقميــة، حيــث تقــدم جمموعــة مــن املــوارد املصممــة 
ــذه  ــمل ه ــرتالين، وتش ــؤالء األس ــم ه ــا لدع خصيًص
)Be  connected(  املــوارد موقــع ويــب خمصــص لـــ
حيتــوى عــىل معلومــات وأدوات تدريــب تفاعليــة 
ــم  ــرتالين وعائالهت ــن األس ــن م ــار الس ــوارد لكب وم
وأقراهنــم ومنظــامت املجتمــع املحــيل، كذلــك إمكانيــة 
الوصــول املجــاين إىل املســاعدة الشــخصية وجًهــا 
  Be connected ــبكة ــالل ش ــن خ ــم م ــه والدع لوج
ــودة  ــة املوج ــامت املجتمعي ــن املنظ ــرية م ــة كب جمموع
يف مجيــع أنحــاء أســرتاليا مثــل املكتبــات ومراكــز 
األحيــاء والنــوادي املجتمعيــة واخلدمــات التــي تدعــم 
األســرتالين األكــرب ســنًا، ومــن بــن اخلدمــات التــي 
)إرســال  إمكانيــة  أيًضــا   Be connected يتيحهــا 
 Facebook ــتخدام ــرتوين- اس ــد اإللك ــائل الربي رس
ــوق  ــرى- التس ــي األخ ــل االجتامع ــائل التواص ووس
my-  واخلدمــات املرفيــة عــرب اإلنرتنــت- اســتخدام
ــزة  ــدم Be connected  مي ــام يق ــا(، ك Gov- وغريه

ــور  ــخاص يف العث ــاعدة األش ــل يف مس ــة تتمث إضافي
عــىل مزيــد مــن التدريــب يف مــكان قريــب مــن املــكان 
الــذي يعيشــون فيــه ، وهــو أمــر مهــم بشــكل خــاص 

ــاعدهم". ــة تس ــم عائل ــن لدهي إذا مل يك
ــو  ــىل حم ــب ع ــج التدري ــم برنام ــم تصمي ــك ت      كذل
األميــة الرقميــة )Tech Savvy Seniors( ملســاعدة 
ــر املهــارات والثقــة للتواصــل  ــار الســن عــىل تطوي كب
واملشــاركة يف عــامل اإلنرتنــت، و هيــدف هــذا الربنامــج 
إىل زيــادة اإلدمــاج الرقمــي وتقليــل العزلــة االجتامعية 
وزيــادة الوصــول إىل املعلومــات واخلدمــات عــرب 

ــار الســن. ــن كب ــت ب اإلنرتن
ويتــم متويــل )Tech Savvy Seniors( يف نيــو ســاوث 
ــن  ــز )م ــاوث ويل ــو س ــة ني ــل حكوم ــن قب ــز م ويل
Tels-  خــالل وزارة خدمــات األرسة واملجتمــع( و
ــات  ــا يف املكتب ــب جماًن ــم التدري ــم تقدي ــث يت tra ، حي
العامــة يف نيــو ســاوث ويلــز، وبتكلفــة منخفضــة 
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ــد  ــز. يع ــاوث ويل ــو س ــع ني ــات جمتم ــالل كلي ــن خ م
ــاوث  ــو س ــرتاتيجية ني ــا الس ــا رئيًس ــج التزاًم الربنام
ــة مــن )2016( إىل  ــة الرقمي ويلــز للقضــاء عــىل األمي

.)2020(
وقــد تــم تدريــب أكثــر مــن 30000 مــن كبــار الســن 
يف أكثــر مــن 100 مكتبــة عامــة يف نيــو ســاوث ويلــز 
ــج دورات  ــذا الربنام ــر ه ــام )2013(، ويوف ــذ ع من
واملتوســطن  املبتدئــن  مســتويات  عــىل  تدريبيــة 
الكمبيوتــر  أجهــزة  اســتخدام  حــول  واملتقدمــن 
ــات  ــة والتطبيق ــف الذكي ــة واهلوات ــزة اللوحي واألجه
ــات  ــرتوين واخلدم ــد اإللك ــل الربي ــت مث ــرب اإلنرتن ع
االجتامعــي  التواصــل  وســائل  عــرب  املرفيــة 
ــة  ــت املتعلق ــرب اإلنرتن ــة ع ــام اليومي ــوق، وامله والتس
بالعمــل والتواصــل واالســتجامم، ويتــم التدريــب 
ــة:  ــع التالي ــات املجتم ــة ولغ ــة اإلنجليزي ــه باللغ علي
ــة  ــة واليوناني ــة واإليطالي ــة واهلندي ــة والكانتوني العربي

والكوريــة واملاندريــن واإلســبانية والفيتناميــة.
تقــوم   ،COVID-19 بســبب  احلــايل،  الوقــت  ويف 
ــرية أرسع  ــة بوت ــة الرقمن ــرتالية بعملي ــامت األس املنظ
ــار  ــة آث ــدم رؤي ــل ع ــن أج ــى، م ــت م ــن أي وق م
االســتبعاد الرقمــي تتفاقــم بشــكل كبــري، ومــن أجــل 
ــا  ــا م ــن أمهه ــادرات م ــن املب ــد م ــت بالعدي ــك قام ذل

ــيل: ي
ــة 	  ــدرات الرقمي ــول الق ــريف ح ــار مع ــاء إط إنش

التــي جيــب توفريهــا لــدى الســكان حتــى يكونــوا 
أفــراد قادريــن رقمًيــا، والتحــرك نحــو مجيــع 
التــي  الفيدراليــة واملحليــة  املواقــع احلكوميــة 
ــم  ــول لتقدي ــري الوص ــدث املعاي ــع أح ــق م تتواف
 WCAG.  إرشــادات الوصــول إىل حمتــوى الويــب

   2.1

معاجلــة توافــر خدمــات اإلنرتنــت، والقــدرة 	 
ــكان  ــتطيع الس ــث يس ــا، بحي ــل تكلفته ــىل حتم ع
اإلنرتنــت  وخدمــات  األجهــزة  إىل  الوصــول 

ــة. ــدون تكلف ب
الســامح للجميــع باســتخدام اإلنرتنــت بــام يف 	 

ذلــك أولئــك الذيــن يعانــون مــن إعاقــة، أو مــن 
خلفيــات متنوعــة ثقافًيــا أو لغوًيــا، أو لدهيــم 
ــة  ــز احلالي ــا احلواج ــرى تفرضه ــات أخ احتياج
Australian Dig- )املضمنــة يف تقنيــات اإلنرتنــت 

)ital Inclusion Alliance, 2020

سادسًا: فنلندا:
ُتعــد فنلنــدا ليســت فقــط مــن بــن أفضــل دول 
االحتــاد األورويب ،ولكنهــا رائــدة عــىل مســتوى العــامل 
يف الرقمنــة، ومــن بــن املبــادرات العديــدة التــي 
 InnoEspoo ــرشوع ــاء م ــدد إنش ــذا الص ــا يف ه اختذهت
عــام )2013( وتديــره  InnoOmnia، وهــو مركــز 
للتعلــم وريــادة األعــامل مــدى احليــاة، يقــوم مــرشوع 
ــا  ــم يف عضويته ــرباء تض ــبكة خ ــاء ش InnoEspoo ببن

األطــراف اآلتيــة: رواد األعــامل يف مدينــة إســبو، 
كليــة أمنيــة املهنيــة، جامعــة لوريــا للعلــوم التطبيقيــة، 
Aal- التابــع جلامعة Small Business Center  ومركــز
ــل  ــم، يعم ــوري براجمه ــم ومط ــم وطالهب to ومعلميه
ــدى  ــتدامة ل ــة املس ــة الرفاهي ــىل تنمي ــرشوع ع ــذا امل ه
املواطنــن، وُتعــد خدمــة Seniori365.fi للرفاهيــة 
InnoEspoo حيــث  الرقميــة جــزًءا مــن مــرشوع 
ــم  ــدف دع ــتهدفة هب ــة مس ــن كفئ ــار الس ــمل كب يش
ــرشوع  ــذا امل ــل ه ــم متوي ــد ت ــزل، وق ــم يف املن رفاهيته
 ،)ESF( مــن قبــل الصنــدوق االجتامعــي األورويب
أوســيام،  يف  والبيئيــة  االقتصاديــة  التنميــة  ومركــز 
)Lyytikäinen and Niskala, 2015(  ــة إســبو ومدين

سابعًا: اململكة املتحدة: 
ــادرات يف  ــن املب ــد م ــدة بالعدي ــة املتح ــت اململك قام
ــن  ــار الس ــدى كب ــة ل ــة الرقمي ــة األمي ــبيل مكافح س
Social Impact Demon-  حيــث أطلقــت مــرشوع
strator وهــو مــرشوع يقــوم عــىل رشاكــة تعمــل مــن 
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ــول  ــة للوص ــز اإللكرتوني ــن املراك ــد م ــالل العدي خ
أنشــطة  يف  ،وإرشاكهــم  اجتامعًيــا  املحرومــن  إىل 
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، حيــث تــم 
 163 قدرهــا  بتكلفــة  شــخًصا   )12234( إرشاك 
جنيًهــا إســرتلينًيا للفــرد، كــام تــم تقييــم  القيمــة 
ــه  ــم إطالق ــذي ت ــرشوع Care online ال ــة مل التعليمي
عــام 2003 وهــو مــرشوع جتريبــي مدتــه ســنتن 
حيــث تــم إدخــال أجهــزة الكمبيوتــر واإلنرتنــت 
ألكثــر مــن )50( شــخًصا مــن كبــار الســن والضعفــاء 

يف منطقــة ماركــت هاربــورو يف ليسيسرتشــاير.       
ولقــد ُثبــت أن التدخــالت بــن األجيــال مثــل مرشوع 
MiCommunity التابــع لرشكــة Age UK هلــا فوائــد 

ــار  ملموســة يف مكافحــة االســتبعاد الرقمــي لــدى كب
ــتخدام  ــو اس ــايس ه ــا األس ــد كان هدفه ــن، فق الس
ــاء شــعور أقــوى باملجتمــع  ــال لبن ــن األجي التطــوع ب
والرتابــط بــن املتطوعــن الشــباب وكبــار الســن 
، وســد االختالفــات يف العمــر والعــرق والثقافــة 
ــدف إىل  ــام هي ــلبية، ك ــة الس ــور النمطي ــدي الص وحت
مســاعدة الشــباب )الذيــن تــرتاوح أعامرهــم بــن 16 
ــا  ــال تكنولوجي ــم يف جم ــاركة مهاراهت ــا( ملش و 19 عاًم
ــم  ــد أعامره ــن تزي ــن )الذي ــار الس ــع كب ــات م املعلوم
عــن 60 عاًمــا(. وكان القصــد مــن املــرشوع أن ينشــئ 
ــع  ــن، م ــن العمريت ــن الفئت ــا ب ــة وتفامًه ــط مهم رواب
التكنولوجيــا  الســن مــن اســتخدام  متكــن كبــار 
ــن الشــباب "،  ــز التطــوع ب ــة بثقــة أكــرب وتعزي الرقمي
MiCom-  ويف تقييــم هــذه التجربــة وجــد أن مــرشوع
munity لديــه القــدرة عــىل إحــداث تغيــري كبــري ودائم 

يف املجتمعــات مــن خــالل حتســن التامســك املجتمعــي 
ــن  ــار الس ــدى كب ــة ل ــة االجتامعي ــن العزل ــد م ، واحل
وحتســن قدرهتــم عــىل البقــاء مســتقلن لفــرتة أطــول، 
وحتســن فــرص عمــل الشــباب واحلــد مــن الفقــر يف 
ــة إىل  ــدالت اإلحصائي ــري املع ــام تش ــن.، ك كال اجليل
ــن  ــار الس ــة لكب ــة الرقمي ــاض يف األمي ــود انخف وج

ــذي  ــي )2002- 2013(، وال ــرد يف عام ــكل مط بش
ــا يف القريــب العاجــل "      أوشــك عــىل أن يتالشــى متاًم
 Loughborough University Ergonomics and)

 Safety Research Institute, 2003; Osman et al,

(2005

ــات  ــوث والدراس ــن البح ــة م ــزت جمموع ــد رك وق
ــة  ــة الرقمي ــو األمي ــوع حم ــة موض ــىل أمهي ــابقة ع الس
لــدى كبــار الســن وقــد تناولــت يف ســبيل مكافحتهــا 
ــط  ــعة واخلط ــامذج املوس ــج والن ــن الربام ــة م جمموع
والــرؤى وفيــام يــيل مــا أتيــح للباحــث مــن دراســات 
ــوع  ــت موض ــة تناول ــة وأجنبي ــابقة عربي ــوث س وبح

ــة:  الدراس

 Dogruel  "عملــت دراســة "دوجريــل؛ وآخــرون
ــول  ــع للقب ــوذج موس ــداد نم ــىل إع et al., (2015) ع

التكنولوجــي وحمــو األميــة الرقميــة لكبــار الســن، وقد 
ــاب  ــل ره ــريات مث ــض املتغ ــا بع ــذت يف اعتباره أخ
ــابقة،  ــربة الس ــة، واخل ــة الذاتي ــا، والفعالي التكنولوجي
واخلــربة يف تكنولوجيــا الوســائط، وقــد توصلــت 
الدراســة إىل أن كبــار الســن ال يمكنهــم التعامــل 
واالســتمتاع بالتكنولوجيــا إال إذا شــعروا بقدرهتــم 
ــاءة  عــىل التعامــل معهــا، وســلطوا الضــوء عــىل الكف
الذاتيــة كمتنبــئ مهــم للمتعــة يف اســتخدام تكنولوجيــا 
ــار إىل  ــة إىل االفتق ــاالت. باإلضاف ــات واالتص املعلوم
الوصــول التقنــي إىل اإلنرتنــت، وأن الســبب الرئيــِس 
الــذي يقدمــه كبــار الســن لعــدم اســتخدام االنرتنــت 
هــو الالمبــاالة التحفيزيــة )عــدم اجلــدوى املتصــورة( 
أو نقــص املعرفــة، وزيــادة صعوبــات التفاعــل بســبب 

ــر. ــط بالعم ــدي املرتب ــز اجلس العج

 Tsai et "تســاي؛ وآخــرون"  واســتهدفت دراســة 
al., (2017)  تدريــب كبــار الســن عــىل اســتخدام 

يف  االندمــاج  عــىل  ملســاعدهتم  احلديثــة  التقنيــات 
املجتمــع الرقمــي اليــوم، وحمــو األميــة الرقميــة، 
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وفاعليــة أجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة يف عمليــة الدعــم 
االجتامعــي هلــذه الفئــة، وقــد توصلــت الدراســة 
ــن  ــد م ــا العدي ــغ هب ــي يبل ــة الت ــة الرئيس إىل أن الطريق
ــي  ــا ه ــع التكنولوجي ــربة م ــاب اخل ــاركن اكتس املش

"اللعــب" باســتخدام األجهــزة اللوحيــة.

ــو  ــد )2018( إىل حم ــد احلمي ــة عب ــت دراس ــام هدف ك
ــم  ــالل تصمي ــن خ ــن م ــار الس ــة لكب ــة الرقمي األمي
تعليمــي، واســتخدمت  إلكــرتوين  وإنشــاء موقــع 
التجريبــي.  واملنهــج  الوصفــي،  املنهــج  الدراســة 
ــات  ــن فئ ــة م ــن جمموع ــة م ــة الدراس ــت عين وتكون
ــًا  ــتن عام ــن س ــن س ــة م ــرب بداي ــن الع ــار الس كب
اســتخدام  يف  الدراســة  أدوات  ومتثلــت  فأكثــر. 
اســتبيان للتعــرف عــىل االحتياجــات التعليميــة لكبــار 
ــج  ــاءت نتائ ــي"، وج ــي الرقم ــن دورة" الوع ــن م الس
الدراســة مؤكــدة عــىل أن فيــام يتعلــق باملحتــوي )املــادة 
العلميــة( أمجعــن املشــاركات يف تقييمهــن لســهولة 
حتميــل املــادة العلميــة مــن املوقــع والــذي جــاء ممتــاز 
ــم  ــاع والتقيي ــبة اإلمج ــس نس ــي نف ــبة 100%، وه بنس
التــي حصلــت عليهــا ســهولة املــادة العلميــة يف 
ــرر  ــف مق ــع وص ــا م ــدي توافقه ــن م ــا ع ــع. أم املوق
ــدا  ــق ج ــه متواف ــىل أن ــاركات ع ــن املش ــدورة فأمجع ال
بنســبة 100% كذلــك أمجعــن بأهنــا كانــت مفيــدة جــدًا 

بنســبة %100. 

ــالل )2019(  ــة ه ــت دراس ــه؛ تناول ــياق ذات ويف الس
حتليــل الثقافــة الرقميــة واســتنباط معايريهــا املختلفــة، 
ــة  ــة الرقمي ــو األمي ــة يف حم ــك الثقاف ــهم تل ــف تس وكي
لــدى الكبــار يف مــر، وقدمــت الدراســة خطــة 
ــة  ــو األمي ــة يف حم ــة الرقمي ــل دور الثقاف ــة لتفعي مقرتح
الرقميــة، تضمنــت إحــدى عــرشة خطــوة تتــوزع 
ــن  ــع الراه ــم الوض ــة: تقيي ــل رئيس ــالث مراح ــىل ث ع
)التحليــل املبدئــي(، ثــم دراســات اجلــدوى، ثــم 
عــرض  الدراســة  قدمــت  كــام  التنفيــذ،  خطــط 

ــا  ــة، ورؤيته ــربرات اخلط ــة: م ــة املقرتح ــاد اخلط ألبع
وأســاليب  التدريــس،  واســرتاتيجيات  ورســالتها، 
وعالقتهــا  متيزهــا،  وســامت  الطــالب،  تقويــم 
باملؤسســات املســتفيدة، والربامــج التــي ســتقدم هبــا.
ــم  وبحثــت دراســة اجلــرب )2020( دور برامــج التعلي
املســتمر يف حمــو األميــة الرقميــة باململكــة العربيــة 
الســعودية مــن وجهــة نظــر املســتفيدات مــن الربامــج، 
باإلضافــة إىل الكشــف عــن التحديــات التــي حتــد مــن 
تفعيــل دور برامــج التعليــم املســتمر يف اململكــة العربية 
الســعودية، وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن اتفــاق 
املســتفيدات عــىل دور برامــج التعليــم املســتمر يف نــرش 
ــة  ــة بدرج ــة الرقمي ــز املواطن ــة  وتعزي ــة الرقمي الثقاف

ــة. مرتفع

أمــا دراســة "مــا" ) Ma (2020 فقــد هدفــت إىل تعزيــز 
ــالل  ــن خ ــن م ــار الس ــدى كب ــا ل ــول التكنولوجي قب
القائــم عــىل املالحظــة، وقــد تكونــت  التدريــب 
العينــة مــن )59( شــخًصا مــن كبــار الســن، وأكــدت 
ــم  ــب القائ ــة التدري ــىل فعالي ــة ع ــك الدراس ــج  تل نتائ
التكنولوجيــة،  املعرفــة  حتســن  يف  املالحظــة  عــىل 
ــي  ــاط االجتامع ــعور باالرتب ــة، والش ــاءة الذاتي والكف
عنــد اســتخدام التقنيــات احلديثــة، وقــد أوصــت هــذه 
ــد  ــة لس ــالت تربوي ــم تدخ ــرضورة تصمي ــة ب الدراس

ــة. ــوة الرقمي الفج

يف ضــوء الدراســات الســابقة  وبحكــم ختصــص 
ــه  ــث أن ــرى الباح ــار ي ــم الكب ــال تعلي ــث يف جم الباح
ــن  ــار الس ــن كب ــري م ــدرة كث ــدم ق ــن ع ــم م ــىل الرغ ع
عــىل التعامــل مــع متطلبــات التقنيــة إال أن واقــع 
احلــال يفــرض أن يتعلــم الشــخص كبــري الســن آليــات 
ــة،  ــن جه ــة م ــرضورة التنمي ــة، ل ــع التقني ــل م التعام
ــريه  ــاواة بغ ــري يف املس ــوق الكب ــن حق ــق م ــًا حل وحتقيق
مــن أفــراد املجتمــع يف التعامــل مــع متطلبــات احليــاة 

ــة .  املختلف
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ــاء  ــة إىل بن ــة احلالي ــدف الدراس ــك هت ــتجابة لذل واس
ــة لــدى  ــة الرقمي تصــور مقــرتح لربنامــج  ملحــو األمي
ــة األرسة يف ضــوء  ــات تنمي ــار الســن كأحــد متطلب كب

ــارصة.  ــة املع ــربات العاملي ــض اخل بع

نتائج الدراسة:
ــؤال  ــن الس ــة ع ــة إىل اإلجاب ــة احلالي ــعى الدراس تس
الرئيــس حمــور الدراســة والــذي ينــص عــىل: مــا 
التصــور املقــرتح لبنــاء برنامــج ملحــو األميــة الرقميــة 

ــة؟ ــربات العاملي ــوء اخل ــن يف ض ــار الس ــدى كب ل
ــض  ــىل بع ــث ع ــع الباح ــرتح اطل ــج املق ــاء الربنام لبن
ــة  ــو األمي ــال حم ــة يف جم ــة واألجنبي ــات العربي الدراس
 Castilla et al., ( الرقميــة لكبــار الســن مثــل دراســة
 Ma, 2018؛ عبــد احلميــد، 2018؛ هــالل، 2019؛

2020( كــام اســتفاد مــن اخلــربات والتجــارب العامليــة 

ــن  ــؤال م ــن الس ــة ع ــيتم اإلجاب ــال، وس ــذا املج يف ه
ــة: ــاور رئيس ــعة حم ــالل   تس خ

أوالً: فلسفة الربنامج:
املقــرتح  التصــور  تبناهــا  التــي  الفلســفة  تعتمــد 
ــات  ــايل، االجتاه ــر احل ــامت الع ــىل س ــج ع للربنام

ــث  ــار، حي ــم الكب ــة يف تعلي ــادئ احلديث ــة واملب العاملي
تــأيت أمهيــة ربــط تدريــب حمــو األميــة الرقميــة بنتائــج 
ــة  ــة النهائي ــي املحصل ــن ه ــار الس ــة لكب ــددة وظيفي حم
ــول : إن  ــن الق ــك يمك ــن ذل ــا م ــوة، وانطالق املرج
كبــار الســن يتعلمــون بشــكل أفضــل عندمــا يتعلمــون 

ــم. ــرد التعل ــم ملج ــس التعل ــة، ولي للحاج
ــار  ــة كب ــح لفئ ــايل أن يتي ــرتح احل ــج املق ــاول الربنام حي
الســن عاملــًا جديــدًا مــن التفاعــل مــن خــالل تزويدهم 
باملعــارف واملهــارات األساســية ملجموعــة متنوعــة من 
ــل  ــة مث ــائط الرقمي ــج الوس ــات برام ــزة وتطبيق أجه
ــت  ــا اإلنرتن ــوال وتكنولوجي ــف اجل ــر واهلات الكمبيوت
وإتاحــة  االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  وبعــض 
ــدرة  ــوى، والق ــذا املحت ــدي هل ــم النق ــة للفه الفرص
ــكل  ــة بش ــا الرقمي ــتخدام أدوات التكنولوجي ــىل اس ع
وظيفــي؛ ومــن ثــم تســهيل احليــاة عليهــم مــن خــالل 

ــا. ــي رقمًي ــامل اخلارج ــم بالع ربطه

ثانيًا: هيكل الربنامج:
يوضح الشكل اآليت التايل هيكل الربنامج املقرتح 

شكل رقم )1( اهليكل املقرتح للربنامج إعداد: الباحث
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ثالثًا: األهداف:
األهداف العامة للربنامج :

وهــي جمموعــة مــن األهــداف العامــة للربنامــج 
املعرفيــة  للجوانــب  شــموهلا  روعــي  املقــرتح 
ــار  ــة الالزمــة للمتعلمــن مــن كب ــة واملهاري والوجداني

الســن، وتتمثــل هــذه األهــداف فيــام يــيل:
تعــرف كبــار الســن ماهيــة التقنيــة واالحتياطــات 	 

األمنيــة عنــد التعامــل معهــا.
التشــغيل 	  أنظمــة  مــع  الســن  كبــار  تعامــل 

. ســيب ا للحو
ــع 	  ــل م ــيات التعام ــن أساس ــن م ــار الس ــن كب متك

ــة  . التقني
مــع 	  التعامــل  أخالقيــات  الســن  كبــار  متثــل 

. التقنيــة   تطبيقــات 
تنميــة مهــارات كبــار الســن عــىل اســتخدام 	 

. الذكيــة  اهلواتــف 
تدريــب كبــار الســن عــىل اســتخدام وســائل 	 

االجتامعــي.   التواصــل 
الوظيفيــة 	  املعلومــات  الســن  كبــار  إكســاب 

ــر-  ــات الكمبيوت ــة )مكون ــات التقني ــن تطبيق ع
ــل  ــع التواص ــوال- مواق ــف اجل ــت- اهلات اإلنرتن

 ) االجتامعــي 
ــن 	  ــتفادة م ــن لالس ــار الس ــات كب ــه اهتامم توجي

التطبيقــات)Applications( يف خمتلــف  بعــض 
الرياضيــة-  الثقافيــة-  )الصحيــة-  املجــاالت 
ــا يف  ــي بأمهيته ــم الوع ــق لدهي ــام حيق ــة(  ب الرتفيهي

ــاة.  ــة احلي ــن نوعي حتس

األهداف اإلجرائية للربنامج:
ــع أن  ــج يتوق ــذا الربنام ــن هل ــار الس ــة كب ــد دراس بع

ــىل أن:  ــادًرا ع ــم ق ــون املتعل يك
يتعرف عىل وظائف التقنية.	 
ُيعدد استخدامات التقنية يف حياته اليومية.	 

يتمكــن مــن التعامــل مــع أجهــزة التقنيــة بطريقــة 	 
آمنــة.

يتجنــب بعــض خماطــر أجهــزة التقنيــة ســواء مــن 	 
ناحيــة املســتخدم أم مــن ناحيــة اجلهــاز نفســه.

ميز بن األشكال املختلفة لألجهزة التقنية	 
يميــز بــن أنــواع امللفــات التقنيــة عــىل الكمبيوتــر 	 

)ملــف من نــوع صــورة- فيديو- صــوت- نص(.
يتعرف ماهية االنرتنت.	 
يعــدد بعــض اخلدمــات التــي تقدمهــا شــبكة 	 

االنرتنــت.
يوضح حاجته الستخدم شبكة االنرتنت.	 
يذكر تعريف املتصفح.	 
يتعرف كيفية كتابة عنواٍن للموقع.	 
 	 ( املواقــع  بعــض  اســتخدام  عــىل  يتعــرف 

ــة-  ــة- احلكومي ــة- التعليمي ــة- التجاري اإلخباري
 ) املعلومــات  تقديــم  الربحيــة-  غــري  املنظــامت 

يتمكن من استخدام حمركات يف البحث.	 
يتعرف عىل ماهية الربيد االلكرتوين.	 
ينشئ  بنفسه بريًدا إلكرتونًيا خاص به.	 
ــادر 	  ــات أو مص ــن جه ــائل م ــح رس ــب فت يتجن

ــة. ــري معروف غ
الربيــد 	  مــن  واخلــروج  الدخــول  يســجل 

. ين و لكــرت إل ا
ــخص 	  ــالة لش ــىل رس ــرد ع ــة ال ــىل كيفي ــرف ع يتع

ــر. ــد أو أكث واح
ــتخدام 	  ــة يف اس ــد األخالقي ــىل القواع ــرف ع يتع

ــت. ــبكة اإلنرتن ش
يتعرف عىل أنواع اهلواتف الذكية.	 
يتعــرف كيفيــة التعامــل بشــكل آمــن عنــد الــرشاء 	 

عــرب اإلنرتنــت.
يــدرك أمهيــة التعــرف عــىل طــرق محايــة األجهــزة 	 

التقنيــة مــن االخــرتاق.
ــة 	  ــات اإلضافي ــن التطبيق ــد م ــىل املزي ــرف ع يتع
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ــدة. املفي
ــع التواصــل االجتامعــي 	  ــتخدام مواق ــتطيع اس يس

مثــل فيــس بــوك واتســاب .
ــد التعامــل 	  يتبــع بعــض اإلرشــادات الســليمة عن

مــع مواقــع التواصــل االجتامعــي.
يســتطيع إجــراء العمليــات املاليــة اخلاصــة مثــل ) 	 

الســحب واإليــداع والتحويــل يف مكائــن الرف 
ــري  ــة الفوات ــت - معاجل ــرب الن ــل ع اآليل - التحوي

مــن خــالل األجهــزة التقنيــة(
ــة 	  ــات األمني ــع والتطبيق ــتخدام املواق ــتطيع اس يس

ــا ــل أبــرش وتوكلن مث

رابعًا: حمتوى الربنامج:
روعــي يف التصــور املقــرتح للربنامــج تنظيــم وترتيــب 
ــع  ــب م ــام يتناس ــي ب ــل منطق ــات يف تسلس املوضوع

ــم  ــن، وتقدي ــار الس ــري لكب ــي والعم ــتوى العلم املس
األنشــطة املصاحبــة بحيــث تتضمــن خــربات مبــارشة 
التعليــم  تقنيــات  أدوات  اســتخدام  طريــق  عــن 

ــة. والوســائل التعليميــة التفاعلي
ويشــمل املحتــوى جمموعــة مــن الوحــدات التعليميــة، 
وكل وحــدة تضــم جمموعــة مــن املوضوعــات املتســقة 
ــع  ــة، بواق ــها يف )15( جلس ــم تدريس ــة، يت واملتكامل
ثــالث جلســات كل أســبوع، تســتغرق كل جلســة 
)45( دقيقــة إلتاحــة فرصــة التطبيــق العمــيل، ومراعاة 
ــة  ــل يف غالبي ــي متي ــتهدفة الت ــة املس ــك الفئ ــة تل طبيع
األحيــان إىل ضعــف الذاكــرة والفعاليــة الذاتيــة فضــاًل 
عــن احلاجــة إىل مزيــد مــن الوقــت والتعلــم، وهــذا مــا 
   )WHO,2002( أشــارت إليــه منظمــة الصحــة العامليــة
،ويوضــح اجلــدول اآليت حمتــوى الربنامــج وعــدد 

ــكل جلســة: جلســاته، والزمــن املناســب ل

الزمناجللساتاملحتوىالوحدة

األوىل:
مقدمة يف التقنية 

ــن  ــار الس ــة كب ــة، حاج ــات التنمي ــد متطلب ــة كأح ــة، التقني ــة التقني ــة ، أمهي ــم مهم مفاهي
ــة.  ــة الرقمي ــو األمي ــار، حم ــم واألث ــة املفاهي ــة الرقمي ــة، األمي ــع التقني ــل م للتعام
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الثانية:
احلاسب اآليل .. 
وأنظمة التشغيل 

 احلاســوب - البيانــات- املعلومــات- املعاجلــة- الرقمنــة،   وظائــف احلاســوب- مكونات 
احلاســوب، اســتخدامات احلاســوب، نصائــح حتــايش املخاطــر املتعالقــة باســتخدام 

ــوب. احلاس
ــة( -  ــة الصحيح ــا- الوضعي ــكلها- مكوناهت ــؤرش )ش ــأرة وامل ــع الف ــل م ــة التعام كيفي
ــزدوج-  ــط امل ــالت- الضغ ــحب واإلف ــري- الس ــر أو التأث ــأرة )التحري ــات أزرار الف فعالي
ضغــط الــزر األيمــن- ضغــط الــزر األيــرس- أشــكال خمتلفــة للمــؤرش(- لوحــة املفاتيــح 
)تعريفهــا- وظيفتهــا- بعــض املفاتيــح املهمــة(، مكونــات واجهــة ســطح املكتــب 
)املقصــود بســطح املكتــب- املقصــود باأليقونــات أو الرمــوز- شــجرة امللفــات- أنــواع 
امللفــات- املجلــدات- مفهــوم النافــذة- اخللفيــة- األيقونــات الرئيســة مثــل: املســتندات 
 My Net work”  الشــبكة - “My Computer” جهــاز احلاســوب – “My Document”

 - “Internet Explorer” متصفــح اإلنرتنــت - “recycle ben” ســلة املهمــالت - “places

رشيــط املهــام- كيفيــة تغيريالتاريــخ وتغيــري اخللفيــة - عمــل شاشــة التوقــف- ( - كيفيــة 
التعامــل مــع امللفــات واملجلــدات )الفــرق بــن املجلــد وامللــف- ملــف مــن نــوع صورة- 
ملــف مــن نــوع فيديــو- ملــف مــن نــوع صــوت- ملــف مــن نــوع نــص- كيفيــة إنشــاء 
ــه- إعــادة امللــف املحــذوف-   ــد وحذف ــد عــىل ســطح املكتــب- إعــادة تســمية املجل جمل

نقــل ونســخ امللــف داخــل جملــد أو جملــد داخــل جملــد(.

3
 135
دقيقة



برنامج مقرتح ملحو األمية الرقمية لدى كبار السن كأحد متطلبات تنمية األرسة يف ضوء بعض اخلربات العاملية222

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

الزمناجللساتاملحتوىالوحدة

الثالثة:
أساسيات اإلنرتنت 

(Net work)

ــا إىل  ــت -  حاجتن ــبكة اإلنرتن ــا ش ــي تقدمه ــات الت ــت - اخلدم ــبكة اإلنرتن ــف ش تعري
اإلنرتنــت - كيفيــة اتصــال احلاســوب باإلنرتنــت- تعريــف املتصفــح- مكونــات برنامــج 
ــت-  ــات اإلنرتن ــظ صفح ــع- حف ــوان املوق ــة عن ــح  )Google Chrome(- كتاب املتصف
املفضلــة- طريقــة إضافــة موقــع إىل املفضلــة- البحــث- كيفيــة اســتخدام جوجــل 
ــد  ــزات الربي ــرتوين،  ممي ــد اإللك ــة،  الربي ــات اإلكرتوني ــث، الفريوس )Google(  يف البح
اإللكــرتوين عــن الربيــد العــادي- طريقــة إنشــاء الربيــد اإللكــرتوين، أخالقيــات التعامــل 

ــت. ــبكة اإلنرتن ــع ش م
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الرابعة
مهارات استخدام 

اجلوال

كيفيــة رشاء اجلــوال واختيــار املواصفــات والنظــام - االســتخدام الســليم ألجهــزة 
ــة  ــظ اخلصوص ــالة SMS- حف ــال رس ــا- إرس ــال وحذفه ــة اتص ــاء جه ــوال- إنش اجل
وتأمــن املعلومــات- تعريــف التطبيقــات )Applications(- عــرض نــامذج لبعــض 
 -"Camera" الكامــريا -"Gallery" التطبيقــات شــائعة االســتخدام ومميزاهتــا )االســتوديو
ــل  ــة املتص ــة هوي ــبة- معرف ــة احلاس ــم- اآلل ــل "Google Maps"- التقوي ــط جوج خرائ
 Google" ــالي ــل ب ــر جوج ــل "Google Translate"، متج ــة جوج "Truecaller"- ترمج
Play Store" ، أو آب اســتور "Aap Store" وكيفيــة حتميــل املزيــد مــن التطبيقــات املفضلــة 

ــي". ــل االجتامع ــة- التواص ــة- الرتفيهي ــة- املالي ــة- الصحي ــة- الثقافي " اإلخباري

2
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اخلامسة:
استخدام التقنية يف 
املعامالت الرسمية 

واألعامل

ــا  ــق توكلن ــىل تطبي ــرف ع ــتخدامه والتع ــة اس ــرش وكيفي ــق أب ــام وتطبي ــىل نظ ــرف ع التع
ــاء  ــة: إنش ــات املالي ــة يف اخلدم ــات التقني ــتخدام تطبيق ــتخدامها، اس ــة اس ــي وكيفي وصحت
احلســاب البنكــي وإدارتــه واإليــداع والســحب والتحويــل واملبيعــات باخلدمــات البنكيــة 
ــزة  ــاز وأجه ــل التلف ــة مث ــزات املنزلي ــري، والتجهي ــوم والفوات ــداد الرس ــة، وس اإللكرتوني

ــة. ــف والتدفئ التكيي

3
 135
دقيقة

السادسة:
استخدام وسائل 

التواصل االجتامعي

ــل  ــائل التواص ــات وس ــواع تطبيق ــا .. أن ــي وأمهيته ــل االجتامع ــائل التواص ــف وس تعري
ــي ــل االجتامع ــائل التواص ــىل وس ــة ع ــر املرتتب ــتخدامها، املخاط ــي واس االجتامع
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خامسًا: معايري تنفيذ املدرب الربنامج املقرتح:
معرفــة 	  يف  مؤهــاًل  املــدرب  يكــون  أن  جيــب 

الكبــار.  املتعلمــن  خصائــص 
جيــب مراعــاة القيــود املرتبطــة بالعمــر عــىل ســبيل 	 

ــمع، أو  ــر والس ــة بالب ــكالت املتعلق ــال املش املث
مشــاكل املهــارات احلركيــة الدقيقــة

اإلهتــامم باســتخام اللغــة العريــة يف الــرشح وترمجة 	 
ماحيتــاج إىل ترمجــة مــن املفــردات واملصطلحات.

حيتــاج كبــار الســن إىل دعــم خــاص يف بدايــة 	 
التعلــم، عــىل ســبيل املثال مــع إعــدادات ووظائف 
األجهــزة واخلطــوات البدهييــة يف اســتخدامها التي 
قــد تبــدو ســهلة بالنســبة لــك، قــد تكــون صعبــة 

بالنســبة هلــم.
التأكــد مــن ســالمة أجهــزة احلاســوب واتصاهلــا 	 

بشــبكة اإلنرتنــت، واحتفــظ برقــم شــخص فنــي 
ــل  ــدوث أي عط ــة ح ــاعدة يف حال ــي للمس أو تقن

مفاجــئ.
التعزيزيــة 	  العبــارات  اســتخدام  عــىل  العمــل 

الكبــار  املتعلمــن  لتحفيــز  املناســبة  اإلجيابيــة 
ــاح يف  ــعارهم بالنج ــتمرار، وإش ــل االس ــن أج م
اســتخدام بعــض أدوات التكنولوجيــا الرقميــة 
ــراف  ــزة ال ــرش وأجه ــام أب ــتخدام نظ ــل اس مث
البنــوك، واهلواتــف املحمولــة. اآليل، وتطبيقــات 
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سادسًا: مداخل واسرتاتيجيات التدريب:
ــب  ــرتاتيجيات تدري ــل واس ــتخدام مداخ ــن اس يمك
ــائط  ــج الوس ــتخدام برام ــم باس ــا التعل ــة ومنه متنوع
الذهنــي،  العصــف  واســرتاتيجية  املتعــددة، 
حــل  واســرتاتيجية  الــذايت،  التعلــم  واســرتاتيجية 
املشــكالت، واســرتاتيجية التعلــم التعــاوين، والتعلــم 
التشــاركي، واملوديــوالت التعليميــة، واســرتاتيجية 

األســئلة املركــزة.

سابعًا: الوسائل التعليمية واألنشطة املصاحبة:
اســتخدام  ُيفضــل  الفرديــة  للجلســات  بالنســبة 
ــس  ــل باللم ــة تعم ــن شاش ــون م ــي تتك ــزة الت األجه
ــة،  ــوت مدجم ــربات ص ــع مك ــة م ــاس )21( بوص مق
وكامــريا ويــب، ولوحــة مفاتيــح )Big Keys( مرحيــة، 
ــات  ــتخدام الشاش ــل اس ــة ُيفض ــات اجلامعي وللجلس
ــع  ــب م ــا إىل جن ــية، جنًب ــح القياس ــات املفاتي ولوح
املــاوس، وفيــام يتعلق بإعــدادات الكمبيوتر الشــخيص، 
ــة األساســية  ــر املكتبي ــم اســتخدام أجهــزة الكمبيوت يت
املتصلــة باإلنرتنــت مــن قبــل مجيــع املشــاركن، كذلــك 
يمكــن االســتعانة ببعــض الفيديوهــات التــي توضــح 
ــة  ــتخدام التقني ــة الس ــلوكيات الصحيح ــض الس بع
واملعلومــات واملخاطــر النامجــة عن ســوء االســتخدام.

وتتمثــل األنشــطة املصاحبــة يف:
توصيل مكونات احلاسوب	 
كتابة موضوع عىل احلاسوب	 
تثبيــت بعــض الربامــج والتطبيقــات عــىل أجهــزة 	 

اجلــوال.
ــىل 	  ــة ع ــات الالزم ــض املعلوم ــن بع ــث ع البح

شــبكة اإلنرتنــت.
عــىل 	  واألقــارب  األصدقــاء  مــع  التواصــل 

املتاحــة.  التقنيــة  التطبيقــات 

ثامنًا: التقويم:
يؤكــد الربنامــج عــىل عمليــة التقويــم باعتبارهــا أحــد 

ــىل أن  ــج ع ــد الربنام ــج، ويؤك ــاح الربنام ــس نج أس
تكــون عمليــة التقويــم قبليــة وبينيــة وبعديــة، وذلــك 

ــايل:  عــىل النحــو الت
ــري  ــدرة كب ــن ق ــد م ــدف إىل التأك ــيل: وهت ــم قب تقوي
الســن عــىل القــراءة والكتابــة، ومــدى إملامــه بالتقنيــة، 
وكذلــك مــدى إملامــه باللغــة اإلنجليزيــة، وذلــك مــن 
ــم أو  ــج للمتعل ــة الربنام ــدى مالءم ــد م ــل حتدي أج

ــة.  ــدم مالءم ع
ــدف  ــج وهت ــذ الربنام ــاء تنفي ــم أثن ــي: وتت ــم بين تقوي
ــع  ــار م ــن الكب ــجام املتعلم ــدى انس ــىل م ــرف ع للتع

ــه.  ــق متطلبات ــىل حتقي ــم ع ــدى قدرهت ــج، وم الربنام
ــذه  ــم يف ه ــة التقوي ــن عملي ــدي: وتتضم ــم بع تقوي
ــوة  ــداف املرج ــق األه ــدى حتق ــىل م ــم ع ــة احلك احلال

ــوى. ــن املحت م
 وجيــب مراعــاة أن يتــم تقويــم اجلوانــب املعرفيــة 

واملهاريــة والوجدانيــة كــام يــأيت:
ــم  ــم التقوي ــي أن يت ــريف: ينبغ ــب املع ــبة للجان بالنس
ــع  ــات م ــد مناقش ــك بعق ــج، وذل ــدة الربنام ــوال م ط
املتعلمــن الكبــار حــول بعــض املفاهيم واســتخدامات 

ــة. ــاة اليومي ــا يف احلي ــة توظيفه ــة وكيفي التقني
اســتخدام  يمكــن  الوجــداين:  للجانــب  بالنســبة 
مقاييــس الكفــاءة الرقميــة والفعاليــة الذاتيــة ومقاييس 
االجتــاه وامليــول وأوجــه التقديــر لــدى كبــار الســن يف 

ــة.  ــتخدام التقني ــال اس جم
ــالب  ــم الط ــن تقيي ــاري: يمك ــب امله ــبة للجان بالنس
تطبيقــات  جتــاه  مواقــف  اختبــارات  خــالل  مــن 
ــدرة  ــاس ق ــدف قي ــة هب ــات املالحظ ــة، وبطاق التقني
الطــالب عــىل اســتخدام أدوات التقنيــة، والتأكــد مــن 

ــة. ــم اليومي ــا يف حياهت ــىل توظيفه ــم ع قدرهت
التوصيات:

يف ضــوء مــا تقــدم مــن نتائــج؛ يــويص الباحــث 
بمجموعــة مــن التوصيــات مــن أمههــا مــا يــيل:

ــاث 	  ــن األبح ــد م ــراء املزي ــامم بإج رضورة االهت
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ــة،  ــة الرقمي ــو األمي ــم بمح ــي هتت ــة الت التجريبي
ــا. ــن رقمًي ــار الس ــف كب وتثقي

أن تأخــذ املؤسســات التنمويــة قضيــة األميــة 	 
ــار الســن عــىل حممــل اجلــد، وذلــك  ــة لكب الرقمي

ــة. ــط التنمي ــاح خط ــىل نج ــري ع ــا الكب لتأثريه
إجــراء دراســات لفهــم العوامــل التــي تؤثــر 	 

يف توجــه كبــار الســن الســتخدام التطبيقــات 
الرقميــة.

التأكيــد عــىل ممارســة االســتخدام الرقمــي لكبــار 	 
الســن يف ســياقات ذات مغــزى، وذلــك بمعاجلــة 
ــًا مــن خــالل دجمهــا مــع  املهــارات التقنيــة وظيفي

ــا الثقافيــة. املهــارات اللغويــة والقضاي
زيــادة االعتــامد عــىل اخلدمــات العامــة والتجاريــة 	 

ــن  ــك م ــىل ذل ــب ع ــا يرتت ــت، وم ــرب اإلنرتن ع
ــات  ــن اخلدم ــي م ــص التدرجي ــص أو التخل تقلي
التقليديــة حيــث ال يوجــد خيــار ســوى االعتــامد 

ــاة. ــاالت احلي ــتى جم ــة يف ش ــىل الرقمن ع
تقديــم دورات تثقيفيــة لكبــار الســن توضــح 	 

قيمــة وفوائــد اســتخدام التقنيــات الرقميــة يف 
ــع  ــة إىل رف ــة، باإلضاف ــخصية واملهني ــم الش حياهت
مســتوى الوعــي حــول املخاطــر املختلفــة املرتبطــة 
ــز إرشــادات  ــة وتعزي ــات الرقمي باســتخدام التقني

ــن. ــتخدام اآلم االس
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