
 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 



إن ظاهرة األمية تعد من الظواهر القديمة يف املجتمعات عىل اختالفها وتنوعها وبات، 

ة يف وهي من املشكالت املعقدة والفتاكيتحدث عنها الكثري من املثقفني والباحثني، ومنذ القدم 

العديد من املجتمعات العربية؛ حيث إهنا من املشكالت التي ال بد من إلقاء الضوء عليها، نتيجة 

كرب حجمها، ووفًقا ملا ينجم عنها من العديد من املشكالت واملخاطر فهي معضلة حتول ما بني 

 ا ال يدرك شيًئا.الفرد واحلياة، وجتعل منه إنساًنا جامًدا معرفيً 

ويف ظل التطورات والتحوالت اهلائلة التي يشهدها العرص احلايل، فقد أصاب مفهوم 

األمية عدة تغريات يف مفهومها وميادينها، حتى وصلت لتضم مجيع ميادين احلياة، بل وختطت 

الرقمية  ةاملهارات التعليمية كالقراءة والكتابة والرياضيات، لتضم ميادين أخرى  مثل: حمو األمي

)املعلوماتية(، وحمو األمية الصحية، والتي ال بد من التطرق إليها؛ لكوننا أمام تطورات تكنولوجيا 

هائلة وينبغي علينا مسايرهتا؛ وذلك عرب التصدي هلا وتوجيه الوعي باملواضيع التقنية والرقمية 

واالزدهار   ية املستدامةوأيًضا الصحية، ألجل الوصول للطالقة الرقمية والصحية، وحتقيق التنم

 .والتقدم املجتمعي

ثالثة مفاهيم حديثة يف األمية، هم: األمية األرسية، األمية الرقمية  ويستعرض هذا البحث

واألمية الصحية، يليه مسامهات بعض الربامج والسياسات يف بعض الدول ملحو األمية األرسية 

 والرقمية والصحية يف بلداهنا. 

 

إن األمية بشكل عام هي تدل عىل اجلهل يف معرفة األمور واحلروف واألرقام والرموز 

وكتابتها والتعرف عىل دالالهتا، وأهنا بشكل خاص سمة لكل متعلم يدرك ما يدور حوله وجيهل 

التطور واالنفجار الرقمي، فاألمية من الصفة التي تتجسد يف  أمور العامل املعارص ، الذي يملؤه



 

الفرد مهام كان عىل مستوى متقدم من امتالكه للتعليم وانقطع يف مرحلة ما عن االتصال املعريف، 

ويقف عاجًزا صوب التطورات العلمية بحيث يصبح إنساًنا أمًيا، إال أن التطورات التي حدثت 

نسان يف حياته اليومية، ونجم عنها الكثري من التغريات، اما  أدى يف األساليب التي يوظفها اإل

لظهور نمط معارص من األمية بعيًدا عن األمية يف القراءة والكتابة، بل أضحت أكثر عقدة عن ذي 

قبل، فهنالك عدد من األميات منبثق من الثورات التقنية واالتصالية التي اجتاحت العامل، أال  وهي 

؛ حيث بتنا نواجه األمية يف التعامل مع هذه التقنيات الرسيعة التطور، وقد يعاين ثورة اإلنرتنت

من عدم القدرة عىل ترمجة التقنيات  -وإن كانوا  من محلة الدرجات العلمية العليا -بعض األفراد

املعارصة واالستفادة منها؛ كام أن هنالك نوًعا من األمية يواجه املجتمعات وهي األمية الصحية 

 . التعامل مع األوبئة والفريوسات القاتلة التي تصيب اإلنسانيف

ومن أجل القضاء عىل مشكلة األمية، سواء األمية الرقمية أم األمية الصحية يف الدول، 

سواء النامية أم املتقدمة؛ ال بد من إدراج الربامج والسياسات للتعامل مع األمية الرقمية واألمية 

 الصحية؛ وعىل هذا األساس نطرح التساؤالت التالية: 

 دول وتأثريها عىل األمية الرقمية واألمية الصحية؟ما مدى مسامهة برامج وسياسات بعض ال (1

ما املعوقات التي تواجه برامج وسياسات بعض الدول وتأثريها عىل األمية الرقمية واألمية  (2

 الصحية؟

2. 

 األمي: -

الفرد الذي ال يستطيع أن يكتب أو يقرأ أو حيسب، ويقل مستواه الثقايف عن "وهو: 

 "ة األساسية، ويزيد عمره عن العرش سنوات وغري مقيد يف أي مدرسةمستوى تلميذ املرحل

 (.49، ص.2020)بسطا، 



( عاًما وختطى املرحلة االبتدائية، وال 14الفرد امن يزيد عمره عىل ) "ويعرف أيًضا بأنه: 

 (.14، ص. 2016)أمحد،  "تتوافر لديه القدرة عىل القراءة والكتابة واحلساب

الشخص الذي ال يمتلك القدرة  "األمي بأنه: (UNICEF)وتعرف منظمة اليونيسيف 

عىل القراءة والكتابة وعن استيعابه، جلمل قصرية من حياته اليومية، وال يعترب الفرد الذي يتمكن 

 .(Kapur, 2018, P.3) كتابة االسم، أو األرقام

 حمو األمية:  -

قني األشخاص الذين جتاوزا السن القانوين عملية ديناميكية هتتم بتعليم وتل"وهي: 

ة القراءة والكتابة بملحة حمو األمية وتعليم الكبار، بغي -وال يزالون جيهلون أساسياته -للتعليم

 (.162، ص.2012)فضلون،  "االستفادة من ذلك يف حياهتم اليومية

ليات إكساب الشخص األمي مهارات القراءة والكتابة والعم "وأيًضا تعرف بأهنا: 

احلسابية وفق مستوى معني، والذي يعادل مستوى الصف الرابع، كام وأهنا أحد أشكال التخلف 

ومقاييسه، بل إن جغرافية األمية مطابقة متاًما جلغرافية التخلف، سواء عىل الصعيد العاملي أم عىل 

 (.14، ص. 2016)أمحد،  "صعيد كل بلد عىل حدة، فاألمية وباء اجتامعي

ألمية بأهنا: املستوى املتدين من فهم القراءة والكتابة لدى األفراد، وأيًضا هي ونعرف حمو ا

أسلوب من التفكري عند توظيف القراءة والكتابة يف حياة األفراد اليومية؛ إلكساهبم مهارات 

 القراءة والكتابة واحلساب، وأيًضا املهارات الرقمية، والصحية يف املجتمع.

 األمية الرقمية: -

م قدرة الفرد عىل حتديد وإدراك مدى حاجته إىل املعلومات وكيفية الوصول عد"وهي: 

إليها، من مصادرها املختلفة األشكال واألنواع، وصياغتها بشكل مفيد الحتياجاته، وعدم معرفته 



 

بكيفية جتميعها وتقييمها واالستفادة منها، باإلضافة إىل افتقاده للمهارات املكتبية والببليوجرافية 

سوبية الالزمة للحصول عىل املعلومات والوصول إىل مرحلة التفكري النقدي والتعلم واحلا

 (.449، ص.2018)الدهشان،  "الذايت

قدرة املتعلم عىل استخدام بعض الربامج اإللكرتونية واحلاسوبية  "وتعرف أيًضا بأهنا: 

 (.14، ص. 2016)أمحد،  "لتلبية متطلباته وحاجاته

ًيا بأهنا: تدين املستوى التعليمي للفرد، ووصوله ملستوى اجلهل وتعرفها الباحثة إجرائ

بالتطورات واالبتكارات العلمية املتصلة بحياة الناس، وأيًضا اجلهل بالتطورات التقنية يف عرص 

 الثورة العلمية والتقنية اهلائلة.

 األمية الصحية: -

ول أن تؤثر عىل الوص وهي: عدم القدرة عىل فهم واستخدام املعلومات الطبية التي يمكن

 .((The Lancet, 2009, P.1واستخدام نظام الرعاية الصحية السليمة 

أما حمو األمية الصحية فتعرف بأهنا: شكل متعدد األبعاد ملحو األمية، يشمل القدرة عىل 

 ,Marks, 2015) .أساسها احلصول عىل املعلومات الصحية األساسية ومعاجلتها والعمل عىل

P.1) 

الباحثة حمو األمية الصحية بأهنا: املهارات املعرفية واالجتامعية التي حتدد دافع وتعرف 

األفراد وقدرهتم عىل الوصول إىل املعلومات وفهمها واستخدامها بطرق تعزز وحتافظ عىل صحة 

 جيدة.

3. 

اإلضافة الكمية إىل األدب املتعلق بمدى مسامهة برامج وسياسات بعض الدول وتأثريها 

عىل األمية الرقمية واألمية الصحية، وندرة البحوث التي متت حول األمية الرقمية واألمية 



الصحية، كام يشكل هذا املوضوع إثراًء للمكتبة العربية، واملكتبة السعودية بالدراسات النظرية 

رفية املتعلقة به، حيث ستسهم نتائجه يف فتح الطريق أمام الباحثني واملهتمني إلجراء املزيد من واملع

األبحاث حول هذا املوضوع، ويسهم بشكل إجيايب يف تطوير رؤية الباحثني يف التعامل مع األمية 

 الرقمية واألمية الصحية.

4. 

 .ةعىل األمية الرقمية واألمية الصحيمسامهة برامج وسياسات بعض الدول وتأثريها حتليل  -

برامج وسياسات بعض الدول وتأثريها عىل األمية الرقمية الوقوف عىل املعوقات التي تواجه  -

 .واألمية الصحية

 األمية الرقمية: .1

 رهناك العديد من املجتمعات، ومنها  بعض املجتمعات العربية، ، بحاجة ماسة  للتطوي

يف كافة شؤوهنا، هبدف التنمية الشاملة واملستدامة لكافة عنارصها البرشية والطبيعية، وأيًضا 

استغالل الطاقات والكوادر البرشية بالصورة التي تتفق ورؤى املجتمع املستقبلية والتغريات 

التقني، وواملتطلبات العاملية،  كذلك لتحقيق غاياهتا يف التكامل االقتصادي واالجتامعي والصحي 

؛ و هذا ال يتم إال باالهتامم (59.، ص2017)رفاي،  ويبعدها عن هدر قدراهتا البرشية واملادية

بتعليم مجيع فئات املجتمع صغاًرا وكباًرا، حيث تشري العديد من الدالئل إىل أن التوجه نحو حمو 

ديد التطور والتج األمية بات من أهم امليادين الرتبوية املعارصة، وأن تعليم الكبار هو أساس

 للمستقبل.

فاألمية تعد من التحديات التي تعرقل االتزان يف املجتمع؛ وبالتايل إعاقة عملية التنمية 

الشاملة وفقدان العدالة اإلنسانية؛ نتيجة لوجود طبقتني، أحدمها: متعلمة واألخرى: تفتقد ألبسط 



 

كفايات التعلم التي تضمن هلا التعايش والتكيف مع املجتمع ، اما حيدث ذلك ضعًفا يف النسيج 

االجتامعي،  كام أن مكافحة األمية أصبح رضورة ملحة والسيام يف مواجهة مشكالت الفقر 

ن كواجلهل،  التي تعيق عمليات التنمية االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية وعليه، فال يم

 ,Abu Hammud &  Jarrar, 2017)القضاء عليها  إال من خالل نرش املعرفة وحماربة األمية 

p.116.) 

وقد بذلت اململكة العربية السعودية جهوًدا مرموًقة يف جمال حمو األمية، وذلك انطالًقا  

 يفمن األنظمة والترشيعات والربامج والسياسات، التي أكدت عىل حقوق املواطن واملواطنة 

التعليم، إذ نصت املادة الثالثة عرشة من نظام حمو األمية باململكة والصادر باملرسوم امللكي رقم 

العمل من أجل حمو األمية بني املواطنني واجب عىل كل  "هـ، عىل 9/6/1391بتاريخ  22م/

، "مواطن حسب قدراته، وعىل األميني واجب التخلص من األمية يف حدود السوائل املتاحة

(، وغدت %5.64م إىل )2015فضل اهلل ثم بفضل هذه اجلهود خفضت نسبة األمية يف عام وب

تذى به يف هذا الصدد  (.87، ص.2018)وزارة التعليم،  اململكة نموذًجا حيح

لذا فإن مفهوم حمو األمية ال يتعلق باكتساب املهارات التعليمية كالقراءة والكتابة 

اعتبارها عية والصحية والرقمية )التكنولوجية/ املعلوماتية(، بواحلساب، بل يرتبط بالثقافة املجتم

أسلوًبا تعليمًيا يتبع اتباعه ملحو األمية، كام وتعد القيام باتباع الربامج والسياسات يف بعض الدول 

ملحو األمية الركيزة الرئيسة ملواصلة العملية التعليمية التعلمية، وال سيام أهنا عملية اجتامعية 

ني أفراد املجتمع ودائمة؛ إذ يتم جتويدها بني أفراد املجتمع يف عدة سياقات متنوعة، حيث مشرتكة ب

تتيح لكل فئات املجتمع، سواء )الصغار، والشباب، وكبار السن( باالستفادة من الفرص 

التعليمية التي تطرحها برامج حمو األمية يف األنظمة التعليمية عىل اختالف مستوياهتا )فضلون، 

 (.161ص. ،2012



تعد األمية الرقمية إحدى املشكالت التي تواجها حكومات الدول وأفراد املجتمع النامي 

اق يف  تأخر املجتمعات يف اللح -بشكل بارز -وتزيد بني طبقاته املجتمعية، حيث تسهم

اهيم فبالتطورات العلمية والتقنية؛ فاألمية الرقمية بعيدة كل البعد عن األمية األبجدية، فهي من امل

املعارصة ،والتي تتلخص يف عدم اإلمكانية عىل التعامل مع التقنيات الرقمية احلديثة كاإلنرتنت 

ومواقع التواصل االجتامعي وغريها االستفادة منها، لذا فهي ليست فقط معرفة نظرية بل هي 

هنا أ معرفة تطبيقية من أجل احلصول عىل املعارف واملعلومات، والتواصل مع اآلخرين، بمعنى

تتيح اإلمكانية الكاملة للتنقيب عن املعلومات عند احلاجة إليها، واإلمكانية عىل تعيني مكاهنا 

(، وهذا يفرض عىل حكومات الدول برضورة تسخري 59، ص.2017وكيفية استعامهلا )رفاي، 

الربامج والسياسات وبشكل متكاثف، من األجل اإلمكانية عىل حمو األمية الرقمية وخاصة 

 ئات العمرية األكرب.للف

 مفهوم األمية الرقمية: 1.1

إن الناظر للعرص احلايل واملعروف بالعرص الرقمي، يرى بأن حمو األمية الرقمية من أهم 

املواضيع لدى العامل، وأن التعامل مع الوسائط الرقمية ما يزال مليًئا بالتحديات مامل يستطْع الفرد 

معها، وتعرف األمية الرقمية بأهنا: عدم امتالك الفرد  امتالكها والتعرف عىل كيفية التعامل

واملجتمعات وقدرهتام عىل مسايرة احتياجات العرص الرقمي، سواء العلمية أم الفكرية والتفاعل 

معها بشكل عقالين، ويستطيع إدراك املتغريات املعارصة واستخدامها بام خيدم عملية التنمية 

 .(Spires, Paul & Kerkhoff, 2018) يناملجتمعية وتطورها يف كافة املياد

ويقصد باألمية الرقمية أهنا: األمية التي ختتلف عن األمية األبجدية )عدم اإلمكانية عىل 

القراءة والكتابة واحلساب(، وإن املقصد منها غياب املهارات الرئيسة املعروفة يف التعامل مع 

 ,Yazon et al, 2019) لذكية وغريها....األجهزة والتقنيات املعارصة كالكمبيوتر واهلواتف ا

p.1735). 



 

وتحعرف األمية الرقمية بأهنا: أمية القرن احلادي والعرشين، كام وأهنا أحمية الدول املعارصة 

والنامية التي قطعت طريًقا طوياًل يف التخلص من األمية األبجدية والقضاء عليها، فإن حمو األمية 

اإلمكانية، والتي متكن أفراد املجتمع صغاًرا وكباًرا من استخدام الرقمية مرحلة جديدة من 

 .(et al., 2018 Spante) األجهزة احلاسوبية يف حياهتم اليومية والعملية أيًضا

وعرفت اجلمعية الدولية لتعليم التكنولوجيا حمو األمية الرقمية بأهنا: اإلمكانية عىل 

ييمها، وأن هذه االمكانيات حتتوي عىل معرفة مم توظيف التكنولوجيا وإدراكها وإدارهتا وتق

 .(Quaicoe & Pata, 2016, P.2) تتكون التقنية؟ وفهمها وكيفية تأثريها عىل املجتمع

والقصد من حمو األمية الرقمية هي: أن يرتفع الفرد ألعىل مستوى تقني ورقمي ومعريف 

 (.Hosseini, 2018, P.1) يف التعامل مع التطورات الرقمية املعارصة يف التعليم

إًذا فمحو األمية الرقمية تركز عىل مدى امتالك الفرد للمهارات احلاسوبية، وعىل تعلم 

وإدراك مهارات العمل يف املجتمع احلديث، الذي يوظف التكنولوجيا يف كافة أموره اليومية، 

لرقمية يف واألدوات اوأيًضا يتم النظر ملحو األمية الرقمية بأهنا استخدام التكنولوجيا واحلاسوب 

 التعليم منذ املراحل األوىل، وتوظيفه يف البحث عن املعارف واملعلومات.

 العوامل التي أدت لألمية الرقمية: 1.2

 من أهم األسباب املؤدية إىل األمية الرقمية:

االهتامم بالعديد من مصادر املعلومات من عدة مواقع إلكرتونية؛ بحيث يؤدي ذلك للوقوع  .1

 األمية الرقمية، وتدين التعليم.بمعضلة 

عدم انتشار الشبكات االتصالية والتكنولوجية، وعدم التعرف عىل أمور التقنيات املعارصة،  .2

 وأبرز التقنيات العلمية املتطورة للوصول ملصادر املعلومات عىل اختالف صورها.

كل فرد علومة لحييط بمشكلة األمية الرقمية العديد من العوامل التي حتول من الوصول للم .3

من أفراد املجتمع، ومنها: العمر، اجلنس، التعليم، ومكان السكن، وهذا التباين االجتامعي 

 ال جيب أن يقف عاجًزا دون أن يتلقى الفرد املعلومات التي يرنو الكتساهبا.



هيم غري االتنوع املتعدد يف املفاهيم املتعلقة بالتقنية املعلوماتية واملعرفية؛ إذ ال تزال هذه املف .4

 موجودة يف معظم املجتمعات العربية، وهلا معاٍن خمتلفة.

عدم اهتامم املؤسسات العربية املتخصصة يف ميدان تقنية املعارف، يف جتهيز حواسيب عربية  .5

 تستخدم لغات برجمة عربية.

 غياب دور مراكز املعلومات املتاحة يف الدول العربية؛ فأغلبها ال يتوافر فيها خطٌط وطنيٌة، .6

 (.450، ص.2018)الدهشان،  وإذا وجدت قد تتوقف عن تنفيذها

 ومن أبرز العوامل التي أدت لألمية الرقمية ما يعرف باألمية األرسية:

تعد األرسة احلجر األساس يف تقديم الرعاية والدعم والتعلم  ألطفاهلا؛ حيث إن اهتامم 

ر أمًرا شديد األمهية، حيث تعد املحواآلباء بالعملية التعليمية ألبنائهم ومشاركتهم فيها يعد 

األسايس لربامج حمو األمية األرسية،  فاآلباء يقومون بدور بارز يف تعليم أبنائهم، بغض النظر عن 

قدراهتم يف القراءة والكتابة، وهلذا األمر انعكاسات كثرية عىل العديد من املامرسات الثقافية 

الذي دفع العديد من املجتمعات إىل مواجهة التحديات والتعليمية التقليدية لألفراد، هذا األمر 

املرتبطة بمحو األمية، من خالل هنج متكامل ينسجم مع هذه املامرسات وينمي من فرص التعليم 

مدى احلياة لكافة األفراد، حيث تقوم بتحسني مهارات القراءة والكتابة عند األطفال عرب تعزيز 

ث تغيريات طويلة األجل لألرس واملجتمعات )هينامن قدرة اآلباء عىل دعم أطفاهلم، وإحدا

 (.8، ص.2011وإلفريت، 

 مفهوم األمية األرسية:

رغم تعدد املحاوالت  "ال يوجد تعريف واحد مقبول رسمًيا لـمحو األمية األرسية

 ا اآلباءالطرق التي يستخدم هب"لتحديده، وتعرف اجلمعية الدولية للقراءة حمو األمية األرسية أهنا: 

 (.2011)اليونسكو، "واألطفال وأفراد األرسة املمتدة حمو األمية يف املنزل ويف جمتمعاهتم



 

 ( االرتباط بني األمية األرسية والتعلم املجتمعي 7، ص2011توضح اليونسكو ) :(1شكل رقم )

 

 

 

 

 (2021املصدر: اليونسكو بترصف )العصيمي،

 يستخدم مصطلح حمو األمية األرسية بطريقتني خمتلفتني، ينبغي التمييز بينهام بوضوح:               

استخدامات حمو األمية داخل األرسة أو املجتمع عىل نطاق أوسع، وال سيام األنشطة التي  -

 تشمل جيلني أو أكثر تسمى حمو األمية األرسية. 

و األمية وتعلم احلساب يف نطاق األرسة تسمى برامج حمبرامج تعليمية تساعد عىل تطوير حمو  -

 (.2011األمية األرسية )اليونسكو ،

التي ترنو لدعم حمو األمية، إال أهنا  وتعد برامج حمو األمية األرسية من الربامج املمنهجة

عىل إحدى املامرسات التعليمية القديمة التعلم بني األجيال؛ حيث إن  -بشكل أسايس -تستند

( ؛ من أجل التمكن 1983األمريكي ديني تايلور استخدم مصطلح حمو األمية األرسية يف عام )

ام يف آن واحد، ومع ذلك تعد هذه من وصف أنشطة التعلم اأٍلرسية التي تضم األطفال ووالدهي

املامرسات بمثابة أنشطة متأصلة يف كافة الثقافات؛ إذ توجد برامج تعليمية ترنو إىل حمو األمية 

األرسية يف كافة دول العامل، والتي جتمع جيلني: األطفال، واآلباء، وهتدف برامج حمو األمية 

ات تشتمل هذه الربامج عىل حتسني املهار األرسية إىل إحداث تغيريات طويلة األجل لألرس، حيث

، وتعريفهم بطرق تشجيعية ملختلف املهارات كالقراءة والكتابة وتطبيقها عىل اآلباءالرتبوية لدى 



أبنائهم، والعمل عىل حتسني املهارات األساسية للكبار، والقيام بتغيري املواقف جتاه عملية التعلم 

 (.11ص.، 2011ملدى احلياة )هينامن وإلفريت، 

 (:112، ص2019وقد تضم حمو األمية األرسية عدة برامج ومنها )رجب

برنامج حمو أمية املرأة: حيث تتوىل وزارة التعليم االهتامم الكبري واخلاص يف حمو األمية  .1

للمرأة؛ حيث تعمل عىل ختصيص شعب يف حمو األمية للنساء ألجل ختفيض معدالت األمية 

 إدخال مادة الرتبية األرسية؛ حيث إن للمرأة عدة مهارات عند النساء، وأيًضا العمل عىل

حياتية منها  باعتبارها ربة منزل متفرغة أو عاملة، وانبثاًقا من تطوير مجيع النواحي النوعية 

للتعليم لكافة أفراد املجتمع؛ فقد تم ختصيص حصص أسبوعية حول فنون الطبخ وحفظ 

 اعات اليدوية، وأيًضا الربامج املتعلقة بالشؤوناألغذية ومهارات اخلياطة والتفصيل والصن

الصحية والتوعية الصحية، والتنمية االجتامعية، وبرامج رعاية األمومة والطفولة، والتطعيم 

 أغذية الطفل.

مرشوع الطالب املعلم ألرسته: هذا املرشوع عبارة عن برنامج يقوم به الطالب بتدريس أفراد  .2

 اق بمراكز حمو األمية، وتعليم الكبار.أرسته الذين يعزفون عن االلتح

مرشوع االستعانة بجمعيات املرأة يف برامج حمو األمية: وذلك عرب تبني برامج حول حمو  .3

األمية واإلرشاف عليها هبدف توعية املجتمع وتشجيعه عىل التعاون للحد من األمية الرقمية 

من املؤسسات احلكومية واألمية الصحية، وذلك من خالل تفعيل الرشاكات بني العديد 

واخلاصة واألهلية للحد من األمية والقضاء عليها، ومساعدة وزارة التعليم ووزارة التنمية 

االجتامعية يف حمو األمية األرسية وحمو األمية الرقمية والصحية وزيادة املستوى التعليمي 

 لألرسة.

 أمهية حمو األمية الرقمية: 1.3

 ة؛ ملا يرتبط بالتطورات التقنية وكثرة املعلومات،يعيش العرص احلايل حالة غري مألوف

والتي احتوت عىل مجيع نواحي احلياة االقتصادية، والثقافية، والتعليمية، واالجتامعية؛ إذ أضحت 



 

املعرفة متأل العامل، وباتت ثروة  هذا العرص تحقاس بالرسعة يف امتالك املعلومات والتالؤم معها؛ 

لرفع مهارات أفراد املجتمع وكفاءهتم والعمل عىل تنويعها، من أجل وهذا ما أدى لزيادة احلاجة 

التمكن من استخدام احلاسوب واإلنرتنت، وبات التخلف التقني هو صفة األمية؛ وهذا ألن أمية 

املجتمعات سوف تقاس بنسبة عدد سكاهنا الذين ال يتمكنون من استخدام التقنيات واألجهزة 

(، فمحو األمية الرقمية هو أحد النواحي التي 190، ص. 2008التكنولوجية )النجار وحسني، 

ال بد من القضاء عليها؛ إذ تنبثق أمهيتها من أمهية التقنيات واألجهزة الرقمية ومدى امتالكها 

للدور الذي تقوم به يف تنمية املجتمع املعارص القادر عىل حتقيق االتصال مع املجتمعات األخرى 

(Hosseini, 2018, p.1.) 

فاإلنسان يف جمتمع القرن احلادي والعرشين بات جزًءا من التطور الرقمي؛ حيث يحطلق 

عليه باإلنسان الرقمي أو احلاسويب؛ لكون هذا العرص عرص الرتابط بني التكنولوجيا الرقمية وبني 

العقل البرشي، فالتكنولوجيا اجتاحت كافة ميادين األنشطة احلياتية لإلنسان، سواء املهنية أم 

التعليمية أم اخلدمات احلكومية اما يتطلب ذلك رضورة االهتامم باألنظمة التعليمية جلميع فئات 

)الدهشان،  املجتمع وتعلمها كيفية توظيف التقنيات واحلاسوب بالشكل اجليد يف امليادين

 (.448، ص. 20118

يت أحميته الرقمية هو من لديه املستوى األدنى من ا  إلمكانية عىلإًذا فاإلنسان الذي حمح

توظيف األجهزة الرقمية واحلاسوب يف حياته العملية، عرب  العمل عىل الربامج والتطبيقات 

(، وهذا ما يبني أن 97، ص. 2016الرقمية وحتى وصوله ملرحلة اخلربة يف االستخدام )أمحد، 

التطور يف  -بشكل كبري -استخدام الكبار من فئات املجتمع للمهارات الرقمية والتقنية يسهم

العلمي والعميل لأليدي العاملة، وأيًضا يسهم يف زيادة الفرص التعليمية، وباألخص ما يرتبط 

بالتعلم الذايت، وأيًضا يزودهم بالثقافة التي تساعدهم عىل التوافق مع متطلبات العرص الرقمي 

 وجماراة ما يدور بالعامل من أخبار وأحداث.



 معايري الفرد دون أمية رقمية: 1.4

يت أميته الرقمية بأنه من يمتلك القدرة عىل تعيني مدى احلاجة يتسم  الفرد الذي حمح

لاًم بكافة مصادر البحث عن املعلومات رقمًيا، ويدرك مدى أمهية  للمعلومات، وأن يكون مح

اكتسابه هلا، وأمهية استخدامها بصورة أخالقية إلدراك القضايا االقتصادية واالجتامعية 

 واألخالقية.

 (:452، ص.2018لفرد املثقف رقميًا هو من يتصف باملهارات اآلتية )الدهشان، إًذا فا

 يتمكن من حتديد مدى حاجته للمعلومات واملعارف.  .1

 يتمكن من الوصول للمعلومات املنشودة بفاعلية. .2

 يتمكن من تقييم مصادر املعلومات ونقدها. .3

 يوظف املعلومات بكفاءة عالية إلمتام غاية مرجوة. .4

قدر من اإلملام باألمور املحيطة، عرب إتاحة املعلومات واستخدامها بشكل يكون عىل  .5

 أخالقي وقانوين.

 املعوقات التي حتول دون تعلم الكبار للتقنية الرقمية واملعلوماتية: 1.5

قد تواجه فئة كبار السن يف املجتمعات النامية بعض املعوقات التي حتول من تعلمهم 

 (:2015ملجتمع ومنها )سعيد، للتقنيات الرقمية املنترشة يف ا

أسلوب احلياة، يعترب الكبار يف السن وغري العاملني األقل استخداًما لألجهزة التقنية  .1

 واحلاسوب واإلنرتنت.

غياب اخلربة لدى كبار السن يف استخدام األجهزة التقنية والرقمية واحلاسوب؛ فليس لدهيم  .2

احلاسوبية لدهيم والتي حتتاج لتعلم  جتارب سابقة عن أمهية استخدامه، وغياب املهارات

 جديد.



 

 قلق كبار السن من ختريب األجهزة اإللكرتونية عند النقر عىل زر باخلطأ. .3

 عدم اهتامم كبار السن بشبكة اإلنرتنت وتعلم مهاراته. .4

تدين املستوى االجتامعي والتعليمي واالقتصادي لدى كبار السن من العوامل املؤثرة يف  .5

لتقنيات، فالكثري منهم ال يملكون أجهزة خاصة هبم؛ لعدم استطاعتهم استخدامهم هلذه ا

 لتحمل تكاليفها.

 اإلجراءات التي تتبعها احلكومات للتغلب عىل األمية الرقمية: 1.6

من املعروف بأن األمية الرقمية تذاع يف املجتمعات النامية بشكل بارز، وإن كان معظم 

 تطبيقاهتا، فهذا بالطبع ال يعني املعرفة بخفايا الواقعفئات املجتمع ورشائحه عىل اطالع عىل 

الرقمي، الذي يؤثر عىل أبناء ذلك املجتمع جلهل آبائهم يف كيفية استخدامه، ومن أجل ذلك قد 

يتم استخدامه بطريقة خاطئة؛ وذلك نتيجة غياب الثقافة الرقمية عند األرس، ومن هنا توجهت 

 حمو األمية الرقمية؛ إذ عملت العديد من حكومات الدول العديد من الدول لصب اهتامماهتا عىل

 من مواردها املالية وعنارصها البرشية لتمكني تلك الفئات من الكتابة والقراءة؛ 
ٍ
عىل ختصيص جزء

لكون الطريق الوحيد للوصول إىل العامل الرقمي يف الدول النامية، وذلك من خالل متكني الفئة 

 تلك الثورة املعلوماتية، وذلك من خالل اخلطوات التاليةاألقل معرفة رقمية ملسايرة 

  (P.15 Spante, et al., 2018,:) 

القيام بوضع الربامج والسياسات واخلطط من قبل املختصني وذوي اخلربات، والذين  .1

يعملون يف اجلهات احلكومية، والقطاع اخلاص، ومؤسسات املجتمع املدين؛ من أجل 

 عارصة.التصدي لألمية الرقمية امل

أن تتوجه حكومات الدول عىل ختصيص جزء من ميزانيتها لدعم التعليم الرقمي  .2

 واإللكرتوين، اما سيساعد اآلباء واألبناء يف التعرف عىل اآللية التعليمية اجلديدة.



العمل عىل هيكلة العملية التعليمية من جديد بكافة مراحلها التعليمية، بحيث تكون  .3

 كنولوجية هلا احلصة األكرب يف التعليم.التقنيات والرقميات الت

إتاحة األماكن اخلاصة بالتدريب وجتهيزها بشكل مالئم، وأن يكون املدرب عىل إمكانية  .4

 كافية لنقل املعرفة للمتدربني.

العمل عىل جتهيز كافة القدرات البرشية واملادية؛ إلتاحة أجهزة احلاسب اآليل وتوفريها  .5

 ائها، وإتاحة اإلنرتنت وبتكلفة منخفضة.بأسعار يتمكن املواطنون من رش

التوجه نحو العمل عىل أن يكون اجليل اجلديد جياًل رقمًيا، ويتمكن من التصدي لألمية  .6

الرقمية، اما يكون لذلك الدور البارز يف تطبيقات امليادين التقنية املتعددة، كام أنه يسهم يف 

ويكون أساس املستقبل الرقمي، وذلك للحد حمو األمية لآلخرين األكرب منه واألقرب لديه، 

 من الفقر ومعدالت البطالة يف الدول النامية.

الديمومة يف عملية التعلم واالستفادة من كل ما هو جديد؛ لكي يكون هنالك وعي رقمي  .7

 ومعلومايت وتقني يساعد يف التعامل مع املحتوى الرقمي وحيد من الفجوة الرقمية.

 حمو األمية يف اململكة العربية السعودية:  1.7

 :. برامج اململكة التي تدعم حمو األميةأ

 مرشوع وزارة بال أمية: .1

بإقامة مرشوع،  ـه1422قامت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة املدينة املنورة يف بداية عام 

 وصل عدد األميني هيدف نحو حمو األمية لدى كافة املستخدمني والعامل يف وزارة املعارف، وقد

( عاماًل من عامل ومستخدمي اإلدارة. وتم تنفيذ 39الذين التحقوا هبذا املرشوع إىل ما يقارب )



 

( مدرسٍة من مدارس املدينة املنورة، وحيث وصل عدد االفراد 107هذا املرشوع يف أكثر من )

ماًل ومستخدًما ( عا135ه إىل أكثر من )1423/1424املستفيدين من هذا املرشوع خالل العام 

، وبلغ عدد املستفيدين ما ـه1423/1424( مدرسًة خالل 37كام وتم تنفيذه يف ) أميتهم.تم حمو 

 ( عاماًل ومستخدًما.45يقارب )

 مرشوع األمن العام بال أمية: .2

من أبرز أهداف هذا املرشوع حمو أمية العسكريني واملوظفني يف األمن العام، حيث تم 

( 37ه، وبلغ األفراد املستفيدون منه )1422مركز التدريب والتجنيد يف عام  تنفيذ هذا املرشوع يف

عسكرًيا وموظًفا من قطاع األمن العام، كام تم تنفيذه يف نفس املكان خالل الفصل الدرايس األول 

( موظًفا وعسكرًيا من قطاع األمن العام. وخالل 60ه، وقد بلغ عدد املستفيدين )1423يف عام 

( موظًفا وعسكرًيا، ستعلن اإلحصائيات عنها خالل هذا 95ان تبقى ما يقارب )ه ك1424عام 

العام، ويتشكل الكادر التدرييس من نخبة امتازة من معلمي الصفوف األوىل، وتم ترشيحهم عرب 

 قسم حمو األمية وتعليم الكبار. 

 مرشوع حرس احلدود بال أمية: .3

احتياجات الدارسني وقدراهتم من أجل تم تصميم خطط هذا املرشوع بام يتناسب مع 

حتقيق األهداف املطلوبة، وعىل إثرها يتم حتديد اخلطة واملقررات الدراسية، وموعد الدراسة، 

واآلليات التنفيذية للمرشوع، وواجبات االطراف املعنية باملرشوع )وزارة التعليم، املديرية العامة 

إىل  أسلوب املتابعة والتقويم املناسب للوصولحلرس احلدود( يف القيام باملرشوع، وتم حتديد 

خمرجات ذات جودة عالية للمرشوع. ويمر هذا املرشوع بمرحلتني مها، املرحلة األوىل: تبدأ مع 

، أما املرحلة الثانية: فتبدأ مع بداية ـه1424/1425 بداية الفصل الدرايس الثاين خالل العام

 . ـه1425/1426الفصل الدرايس الثاين 



 القوات اجلوية بال أمية: مرشوع .4

مر هذا املرشوع بمرحلتني ملحو أمية كافة األميني العاملني يف قطاع القوات اجلوية مها، 

ه، أما املرحلة 1424/1425املرحلة األوىل: كانت بداية تنفيذها خالل الفصل الدرايس الثاين 

 ه.1425/1426الثانية: بدأ تنفيذها مع بداية الفصل الدرايس الثاين من عام 

 مرشوع الدفاع املدين بال أمية: .5

بعد االنتهاء من إصدار القرارات املتعلقة بتفريغ الدارسني من أعامهلم إىل الدراسة من 

خالل املديرية العامة للدفاع املدين، تم حتديد العنارص البرشية من مرشفني ومعلمني، وأماكن 

إىل  التعليمية املرتبطة باملرشوع، إضافة انعقاد الدراسة، وتأمني املقررات الدراسية واألساليب

حتديد آليات مالئمة لتنفيذ املرشوع تناسب احتياجات وظروف الدارسني. كانت بداية العمل 

ه، وقد استغرق إنجازه فصاًل دراسيًا 1425/1426باملرشوع مع بداية الفصل الدرايس الثاين 

 كاماًل انتهى بإعالن الدفاع املدين بدون أمية.   

 رة الشؤون اإلسالمية بال أمية:وزا .6

استهدف هذا املرشوع منتسبي وزارة الشؤون اإلسالمية من العامل واملستخدمني، 

 وبلغت مدته عاًما دراسًيا واحًدا.  

 مرشوع املدينة املنورة بال أمية: .7

بعد حتقيق النجاحات الكبرية ملشاريع حمو األمية يف املدينة املنورة، فقد سعت وزارة 

إىل حمو األمية يف املدينة بأكملها، واجتهت نحو حمو األمية لدى كبار السن، وكان قد توسع  التعليم

اجتاه حمو األمية ليضم حمو األمية احلضاري، عرب السعي ملحو األمية يف كامل املجاالت الدينية 

دينة م أعلنت امل2005والتعليمية والثقافية والصحية والبيئية واألمنية. ومع الوصول إىل عام 

املنورة أهنا خالية من األمية، وعليه فقد انتقل هذا املرشوع إىل املحافظات التابعة للمدينة املنورة يف 



 

ه، بينام ال 1427/1428( أمًيا خالل العام 434قطاع البنني، واستفاد من هذا املرشوع حوايل )

 يزال املرشوع قائاًم يف قطاع تعليم البنات.  

 أمية: مرشوع مكة املكرمة بال .8

تم العمل عىل حرص األعداد من األميني يف مدينة مكة املكرمة وفًقا آلليات منظمة، وتم 

حتديد املعلمني الذين سيقومون بمهمة التعليم، وجتهيز احلقائب التدريبية املرتبطة هبذا املرشوع يف 

 تدريب املعلمني عىل أساليب التنفيذ وطرق التعليم بكبار السن.

 -ة التي تدعم حمو األمية الصحية واألرسية: برامج اململك -ب

 . مرشوع احلي املتعلم:1

يسعى هذا املرشوع إىل التقليل من األمية إىل احلد األدنى والتخلص منها يف املناطق 

البعيدة عن املدن واألحياء التي ترتفع فيها نسب األمية، وتم تنفيذ املرشوع يف حمافظات مكة 

 نفذة، الليث(.  املكرمة )جدة، الطائف، الق

 .محالت التوعية وحمو األمية:2

 بنرش احلمالت التوعوية، وتعد "جمتمع بال أمية "قامت وزارة التعليم يف إطار مرشوع 

من أنواع حمو األمية احلضارية التي تستهدف السكان غري املستقرين، وليس باإلمكان تقديم 

يد من خالل الفرتة الصيفية، وتشمل العدخدمات تعليمية ثابتة هلم؛ لذلك يتم تقديم الربنامج 

اجلوانب التعليمية والصحية والدينية واالجتامعية والثقافية وغريها، يتم إرشاك قطاعات حكومية 

وخاصة، وتم تقديم حوافز مادية وعينية للمستفيدين، من أجل رفع مستوى معيشتهم وتشجعهم 

المية ووزارة الشؤون االجتامعية ووزارة لالستمرار يف الربامج.  كام تقوم وزارة الشؤون اإلس

 الزراعة ووزارة الصحة، باإلضافة إىل اجلمعيات اخلريية بتنفيذ برامج مساندة.



 

تعترب الصحة من النعم اإلهلية التي مّن اهلل هبا عىل اإلنسان، والتي تستوجب عليه أن هيتم 

يعد نشاًطا كلًيا جيمع كل ما يصدر عن اإلنسان  هبا ويراعيها؛ حيث إن كل فعل أو نشاط يصدر عنه

ؤثر سي -اما ال شك فيه -العتباره وحدة واحدة، ويف حالة حدوث اضطراب يف أي جزء منها فإنه

عىل باقي األجزاء؛ لذلك حرصت السنة النبوية عىل التأكيد بأمهية الوقاية الصحية، سواء يف 

 يظل اإلنسان معاىف اجلسد والنفس لتحقيق اهلدفالناحية اجلسدية أم النفسية، وسعيها نحو أن 

 (.1، ص.2017من وجوده وهو اخلالفة يف األرض وتعمريها )الزعرتي، 

بتنمية املجتمعات وتقدمها، وال بد من أخذها بعني  -بشكل وثيق -وإن الصحة مرتبطة

لدول ااالعتبار ال سيام عند وضع الربامج والسياسات التنموية، فوجود مشاكل صحية داخل 

وانتشارها يقف عائًقا أمام األرس يف تلبية احتياجاهتا ومتطلباهتا من اخلدمات الصحية، األمر الذي 

بدوره يؤثر عىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية، وحيد من مستوى اإلنتاجية ومستويات الدخل، 

ية دول النامالذي ظهر نتيجة ضعف األنظمة الصحية؛ لذا حترص العديد من الدول وباألخص ال

عىل حتسني قطاعاهتا الصحية واالستغالل األمثل للموارد املتاحة، من أجل النهوض باملوارد 

البرشية لدهيا ،العتبارها أن العنرص البرشي رأس ماهلا يف ظل ندرة املوارد األخرى، كام تسعى إىل 

ار األمراض د من انتشنرش الثقافة الصحية بني الناس وتعريفهم بأمهيتها، من أجل اإلسهام يف احل

 (. Juvinyà-Canal et al., 2020, p.8)فيها واألوبئة 

لذا قدم الكثري من املهتمني بالصحة اجتهاداهتم ملعاجلة املرىض، لكن انتشار األوبئة 

الفتاكة يف العامل تسببت يف العديد من الوفيات؛ لذا ينبغي العمل عىل اكتشاف األساليب احلديثة 

ألوبئة قبل العالج، والذي يحعرف بالطب الوقائي، إال أن كثرة انتشار األمراض يف الوقاية من ا

واستخدام األدوية بالشكل غري السليم الناتج عن اجلهل وعدم املعرفة، باألخص يف عرص الثورة 



 

الرقمية التي قد تنرش عالجات لبعض املرىض ألي هدٍف كان،  حيتاج األفراد لتوجيهه حول  

ل والسليم لتلك األدوية واالطالع عىل آثارها اجلانبية التي تصل حلد الوفاة، االستخدام الفعا

فاختلفت مهمة الدواء من الناحية العالجية إىل مصدر خطر يف االستخدام ملن جيهل استخدامه 

 (.458، ص.2018بالشكل الصحيح، إىل حد بات يحطلق عليه األمية الصحية )الدهشان، 

ملعرفة كافية حول املواضيع الصحية، خاصة وأن معرفة أفراد  وحيتاج حمو األمية الصحية

األمية الصحية، تعد معرفة حمدودة جًدا وقد تفتقر للمعارف وحتمل معلومات قد  املجتمع بمحو

تكون  خاطئة عن صحة اجلسم أو طبيعة األمراض وأسباهبا، أو قد ال يدرك األفراد مدى االرتباط 

كالنظام الغذائي، أو عن التامرين الرياضية، واملخرجات الصحية بني عوامل شكل احلياة ونمطها 

 .(Marks, 2015, p.1)املتعلقة هبا 

وال سيام بأن املسؤولية حول معاجلة حمو األمية الصحية حمدودة نوًعا ما، وقد تقع هذه  

املسؤولية عىل عاتق كافة العاملني يف الرعاية الصحية والتوعية الصحية، وضمن فريق خاص 

بالرعاية الصحية األولية ألنظمة الرعاية الصحية العامة، بحيث تعمل هذه األنظمة عىل إتاحة كافة 

ملعلومات لدى املرىض،  ينجم عن أسلوب نظامي نحو األمية الصحية يف املستشفيات والعيادات ا

واملدارس والتعليم الطبي املستمر، والرشاكات املجتمعية التي متنح املساعدات إلدراك متطلبات 

 واملؤسسات املحلية وفهمها لالستناد عىل حمو األمية الصحية الواجب توافرها؛ ألجل جتويد حم

 Juvinyà-Canal et) األمية الصحية وحتسينها للوصول للرعاية الصحية الكاملة ألفراد املجتمع

al., 2020, p.1.) 

يالحظ اما سبق بأن هناك ارتباًطا وثيًقا بني أمية القراءة والكتابة واألمية األرسية وبني 

قراءة ين يستطيعون الأمية املعلومات الصحية، لكن هناك اختالف واضح يف أن حتى األفراد الذ

والكتابة قد يعانون من مشاكل يف فهم املعلومات الصحية، ويرجع ذلك إىل ضعف أو اختفاء 



املفاهيم الطبية عن دراستهم، أو أعامهلم، كام أن أغلب األفراد يعانون من رهبة وخوف من القيام 

 بالبحث عن أي مرض والقيام بتشخيص أعراضه.

 أمهية حمو األمية الصحية:

تطرق العديد من الباحثني حول احلديث عن أمهية حمو األمية الصحية يف ظل وقوع الكثري 

من أفراد املجتمع باألخطاء املتعلقة يف اجلهل، باستخدام األدوية أو اجلهل يف الوقاية من 

األمراض، والتي تشكل املعضلة الكربى بني األخطاء الطبية والتي تصيب أكثر من مليون شخٍص 

 وفق التقرير الصادر من املعهد الطبي واألكاديميات الطبية. سنوًيا،

 الطريقة العالجية: 

والتي تشمل يف كل محلة عالجية وفق طاقمها الفني )طبيًبا وامرًضا(؛ بحيث يتم  

تزويدهم بجميع املستلزمات واالحتياجات الطبية من األدوية واألجهزة وغريها، ويعملون عىل 

فرتتني: الفرتة الصباحية، والفرتة املسائية تبًعا خلطة مسبق إعدادها من قبل مدير احلملة التنفيذية؛ 

تضم اخلدمات الطبيعة كافة املراكز الرئيسة والفرعية للحملة، وقد يستفيد منها كامل جمتمع  إذ

 احلملة.

 الطريقة الوقائية:

يف هذه الطريقة يتم االعتامد والرتكيز عىل تقديم اإلرشاد للمتعلمني حول أسباب السالمة 

الصحية وتثقيفهم صحًيا، سواء يف األنشطة البدنية أم املآكل أم املرشب أم اللباس، وذلك عرب 

تقديم املحارضات التوعوية والندوات التثقيفية وعرض األفالم السينامئية، والدروس اخلاصة 

إلسعافات األولية ألغلب احلاالت التي تزيد يف املناطق التوعوية مثاًل حول كيفية التعامل مع با



 

رضبات الشمس، أو لدغة العقرب أو األفعى، أو كيفية التعامل والوقاية من العدوى الفريوسية 

 عند انتشار األوبئة الفتاكة.

اسية املرتبطة ومات واملفاهيم األسوتربز أمهية حمو األمية الصحية يف إجياد بنية حتتية للمعل

بالصحة وأساليب احلفاظ عليها، والعمل عىل نرشها بني الناس لتعريفهم هبا، إضافة إىل ما تقوم 

به من االرتقاء باألسلوب املعييش للناس، وجتنبهم لألفعال التي ترض بصحتهم وتؤثر عليها 

ة، وتنمي قدرة عملية اختاذ القرارات الصحيتأثريات سلبية، وتقوم حمو األمية الصحية بالتأثري عىل 

اآلخرين عىل تبنيها، وتعزز من املسؤولية الفردية واجلامعية ألمهية احلفاظ عىل صحتهم، األمر 

 ,Marks, 2015)الذي يسهم يف مكافحة األمراض واألوبئة واحلد من انتشارها بني أفراد املجتمع

p.2). اهات صحية سليمة لدى كافة أفراد املجتمع، فمحو األمية الصحية يسعى إىل بناء اجت

والعمل عىل حتسني نوعية احلياة ومستوى الصحة للمجتمعات واألفراد، إضافة إىل أهنا ترنو إىل 

غرس املفاهيم والقيم الصحية وترسيخها لدهيم وترمجتها إىل سلوكيات صحية سليمة، من خالل 

راض هتم، والتقليل من أعداد الوفيات واألمحتديد املشاكل الصحية وحتديد احتياجاهتم ومتطلبا

(Juvinyà-Canal et al., 2020, P.2.) 

ومن خالل ما سبق يتبني بأن حمو األمية الصحية والتثقيف الصحي وامليادين املتصلة هبا، 

سواء االجتامعية والصحية واالقتصادية، والتي تنعكس عىل التنمية الشاملة ألفراد املجتمع؛ إذ أن 

لمعلومات الصحية وعالقتها باملتغريات األخرى كاألمراض واألوبئة الفتاكة مثاًل معرفته ل

(، ونوعية الربوتوكوالت الصحية التي 2020كفريوس كورونا الذي فتك بالعامل يف أوائل عام )

تسهم يف زيادة املستوى الصحي لدى الفرد وتزيد من ثقافته؛ لكي يتمكن من اختاذ اإلجراءات 

للوحات ا -اك سبل أخرى ملحو األمية الصحية بطرق ال رسمية مثل: رسائل اجلوالوهن الوقائية.

 .التلفزيون إعالنات –



 

يمكن للربامج والسياسات يف بعض الدول أن يكون هلا عدة تأثريات عىل حمور األمية، 

سواء األمية الرقمية أم األمية الصحية؛ حيث إن إسهامها يف حمو األمية الرقمية ينبثق من التعامل 

ع ممع الوسائط التقنية والرقمية التي ال تزال مليئة باملخاطر، التي تؤثر عىل خمتلف فئات املجت

ورشائحه، حيث تتعامل هذه الربامج والسياسات وتسهم يف حمور األمية الرقمية، وذلك من خالل  

رؤيتها بأن هذا النوع من األمية يرتبط باألمية األبجدية، وهذا ما ينبغي توجيه النظر إليه؛ لكي 

ينبغي ف يستطيع اآلباء من مسايرة الثورة الرقمية وكيف تؤثر عىل أسلوب حياة الشباب؟؛ لذا

العمل عىل دمج هذه الفئات مع متطلبات العرص احلادي والعرشين، من أجل تكوين ضوابط عىل 

اجليل الرقمي وتوعية األرس بمخاطر املعلومات املنترشة التي تؤثر عىل اجليل ككل، إًذا فإن تثقيف 

رف عىل أمهية عفئات املجتمع مجيعهم بالثقافة الرقمية يمكنهم من اللحاق بالتكنولوجيا، مع الت

هذا العامل واحلذر من خفاياه وخطورته عىل الشباب. وذلك من خالل ما تقدمه من نتائج علمية 

موضوعية دقيقة يمكن أن تسهم يف وضع برامج وسياسات خاصة بمحو األمية الصحية للحد 

لرعاية امن األخطاء الطبية، والتقليل من اخلسائر يف األجور واإلنتاجية، والتقليل من تكاليف 

الصحية، وتشمل هذه السياسات جمموعة من اإلجراءات التي يقوم باتباعها املرىض ومنظامت 

الرعاية الصحية واهليئات احلكومية ورشكات األدوية، كام تضم خطوات تسهم يف زيادة التفاعل 

م ووالتواصل بني العاملني يف قطاع الرعاية الصحية واملرىض، باإلضافة إىل اخلطوات التي يق

املرىض بالقيام هبا حلامية أنفسهم، والعمل عىل تصميم مصدر ثابت ملعلومات األدوية، بحيث  

يسهل عىل املرىض احلصول عىل ما حيتاجونه منه ومراعاة أن تكون سهلة الفهم،  وأن تتميز 



 

 باملوضوعية. وعليه فإن ملحو األمية الصحية دوًرا كبرًيا يف مساعدة األفراد عىل التخفيف من

 املشكالت الصحية وأثرها عىل احلياة. 

ويف سبيل حتقيق الغاية من حمو األمية الصحية هناك جمموعة من األمور الواجب مراعاهتا، ومن 

 أبرزها: 

ترسيخ املفاهيم التوعوية املرتبطة بالصحة، والرتكيز عىل طريقة إيصال املعلومات الصحية  .1

مع نقابة األطباء ومن أصحاب الصحيحة للمرىض، عرب إقامة دورات بالتنسيق 

 التخصصات الطبية.

االرتقاء بمستوى الوعي الصحي للمريض بام يتعلق باألمور الصحية كاالستخدام األمثل  .2

لألدوية، ويتم ذلك من خالل توزيع املنشورات املبسطة عىل طالب املدارس اما يسهم يف حمو 

 األمية الصحية يف املجتمع.

ات الصحية التابعة لوزارة الصحة يشمل عىل تضمني السجل تصميم برامج من قبل املؤسس .3

الطبي للمرىض، سواء احلالة املرضية أم العالجات التي استخدمها، ووضعها يف نظام 

خمصص هلذا الغرض، هبدف تسهيل الوصول إىل املعلومات الصحية للمرىض بصورة بسيطة 

 ورسيعة.

 

تواجه برامج وسياسات حمو األمية الرقمية العديد من املعوقات والتحديات، ومن أبرز 

هذه املعوقات ضعف تقديم الدعم املايل من قبل القطاعات احلكومية واخلاصة يف دعم الربامج 

، وقلة أعداد األفراد املتخصصني يف جماالت حمو األمية الرقمية، إىل جانب املتعلقة بمحو األمية



ضعف الوعي بأمهية حمو األمية، وضعف مسامهة القطاع اخلاص يف تصميم برامج ومشاريع حمو 

 األمية الصحية.

كام تواجه الربامج املتعلقة بمحو األمية الرقمية والصحية واألرسية يف العديد من 

املعوقات التي حتول دون حتقيق األهداف املرجوة، ومن هذه املعوقات: أساليب  املجتمعات بعض

حياة الناس، وامارستهم وسلوكياهتم التي حتد من حتسني برامج حمو األمية الصحية، ويعود ذلك 

إىل اجلهل بأمهيتها يف احلفاظ عىل حياهتم والوقاية من األمراض. وامارسة بعض العادات غري 

 شعبية كاألعشاب وغريها.السليمة أو ال

وأيًضا من هذه املعوقات ضعف اخلربات والعنارص البرشية املؤهلة واملدربة ،عىل 

استخدام األجهزة التقنية والرقمية واحلاسوبية يف عملية حمو األمية الرقمية واألمية الصحية؛ حيث 

ا املجال، األمر م يف هذال يمتلكون جتارب سابقة حول اآلليات املتبعة يف تطبيقها، وضعف مهاراهت

الذي يتطلب تعلم هذه املهارات من جديد، وعدم إعطاء القطاعات احلكومية واخلاصة أمهية 

ملوضوع حمو األمية الصحية، وتدين املستوى االقتصادي يف الدول النامية، حيث تفتقر هذه الدول 

عدم لصحية فيها وذلك لإىل العديد من التقنيات واألساليب التي تسهل من عملية حمو األمية ا

 قدرهتا عىل  حتمل تكاليفها املرتفعة.

نالحظ بأن األمية يف العرص احلايل ازداد نطاقها؛ حيث ختطت مفهومها املنحرص حول 

األمية الكتابة واألبجدية أو عدم القدرة عىل القراءة، حيث وصلت إىل اجلهل يف مجيع ميادين 

عىل رؤى جديدة نحو حمو األمية لتضم مجيع أشكال األمية التي  احلياة، اما أدى ذلك لالطالع

ذاعت يف ظل ما يعيشه العامل احلايل وباألخص يف ظل تداعيات جائحة كورونا، وما يشهده العامل 

من تطورات يف مجيع امليادين األرسية والرقمية والصحية والثقافية واملعلوماتية، والتي تؤدي 



 

امج والسياسات الدولية يف حمو األمية الرقمية والصحية واألرسية لرضورة االعتامد عىل الرب

عىل تشكيل مبادرات فعالة عىل اختالف املستويات، سواء املحلية أم الوطنية -بشكل كبري  -تسهم

يف كافة دول العامل ومنها السعودية، فعليها أن تعمل عىل وضع عامل أكثر درايًة وعلاًم بالتكنولوجيا 

مية، وأيًضا العمل عىل دعم خدمات الرعاية الصحية والتوجيه والثقيف الصحي واملعرفة الرق

ملحو األمية الصحية وتعزيزها، يف ظل تفيش وباء كورونا والتي تؤكد عىل أمهية مراعاة التوعية 

الصحية ألفراد املجتمع باإلجراءات الوقائية والصحية، وأيًضا بكيفية استخدام املنصات 

م استخدامها يف التعليم عن بعد )التعليم اإللكرتوين( بداًل من التعليم الوجاهي،  التعليمية، التي ت

ويعود ذلك إىل اإليامن بأمهية التوعية الصحية الوقائية والتي تساعدهم عىل وقاية أنفسهم اما قد 

يصيبهم من أمراض، وذلك من خالل الرشاكات املجتمعية بني القطاع اخلاص واحلكومي 

تمع املدين من أجل تقديم املساعدات ألفراد املجتمع وتلبية احتياجاهتم، من خالل ومنظامت املج

 عىل حمو األمية الرقمية واألمية الصحية من أجل تطويرها -بشكل كبري -وضع الربامج التي تركز 

 وحتسينها.

ع بل املختصني يف اجلهات احلكومية، وبالتشارك مالعمل عىل تكثيف اخلطط والربامج من ق .1

 مؤسسات القطاع اخلاص املجتمع املدين من أجل احلد من األمية الرقمية.

العمل عىل إعادة هيكلة مجيع املراحل التعليمية واملناهج الدراسية؛ بحيث يقوم التعليم  .2

 بالشكل األسايس عىل التكنولوجيا.

 و األمية الرقمية ونقل املعارف للمتدربني.جتهيز أماكن خاصة للتدريب عىل حم .3



وضع مجيع ما يمكن من قدرات برشية ومادية إلتاحة األجهزة الرقمية واحلواسيب بأقل  .4

األسعار من أجل أن يتمكن املواطن من اقتنائها، وإتاحة اإلنرتنت بكل مكان وبأقل 

 التكاليف املمكنة.

 مية الرقمية له دور بارز يف كافة تطبيقاتاالهتامم باجليل اجلديد؛ حيث إن تغلبه عىل األ .5

امليادين التقنية، اما يسهم ذلك يف حمو األمية لآلخرين أو األكرب منه يف األرسة، فهو أساس 

 املستقبل التقني والرقمي.

الديمومة يف التعلم واالستفادة من مجيع ما هو متطور؛ لكي يكون هنالك وعي رقمي ومعريف  .6

يف التعامل مع املحتوى الرقمي، ومع التطبيقات الرقمية  -بشكل كبري -وتقني يساعد

 املعارصة، واأللعاب الرقمية، وكافة ما توفره تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

زيادة مفهوم التوعية والثقافة الصحية وحمو األمية الصحية، ووسائل توصيل املعلومة  .1

 عرب تشكيل الندوات والدورات املهنية باالشرتاك مع األطباء. الصحيحة للفرد

ال بد من وجود برامج لتدريب العاملني يف ميدان الرعاية الصحية وتثقيفهم، وأيًضا تدريب  .2

املعلمني واملرشدين واملتطوعني االجتامعيني حول رضورة حمو األمية الصحية، والتواصل 

 ية األمهية يف العرص احلايل، ومن املمكن حتقيق ذلكالفعال بأن التثقيف الصحي أمٌر يف غا

عرب مراجعة العمليات الصحية من قبل العديد من اجلهات املهتمة، باإلضافة إىل حاجة 

أصحاب الوظائف الصحية بأن يكون لدهيم دراية بمحو األمية الصحية بني أفراد املجتمع 

 الذي خيدمهم.



 

بالصحة وأن تكون املعلومات سهلة الفهم رضورة نرش املعلومات السليمة املتعلقة  .3

 واالستعامل.

عند جتهيز املعلومات الصحية ال بد من االهتامم بالعوامل الثقافية، ومدى تأثريها عىل  .4

 الصحة، كاجلنس واللغة والدين والعمر ومستوى الدخل.

طبيب، لتثقيف املرأة احلامل باالبتعاد عن التدخني واألشعة وتناول األدوية دون استشارة ا .5

وتوعيتها بربامج مراقبة الطفل ونموه وتطعيمه عرب الربوشورات التي توزع يف املراكز 

 الصحية.

العمل عىل وضع برامج وخطط لنرش الوعي بني كبار السن حول رضورة التشجيع املبكر  .1

 لتنمية إمكانيات النشء منذ الصغر.

 م التي يقوم هبا اآلباء ويامرسوهنا يف املنزل والعمل عىل تطويرها.تعزيز أنشطة التعل .2

 دعم الكبار واألطفال الفرص للمشاركة يف التعلم مدى احلياة. .3

 .تشجيع األرسة عىل املشاركة يف برامج حمو األمية األرسية واالستمرار هبا .4
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