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 محو األمية الرقميةفي مر مستدور برامج التعليم ال
 بالمملكة العربية السعودية 

 الجبر بنت صالح بن عيسى أريج
 باحثة دكتوراه بجامعة الملك سعود

 ملخص البح 
فاي محاو األمياة الرقمياة  التعلايم المساتمرالتعرف على دور بارامج إلى  البحث هدف 

إلضاااافة إلاااى با، جمااان وجهاااة نظااار المساااتفيدات مااان البااارام بالمملكاااة العربياااة الساااعودية
فاااي المملكاااة  التعلااايم المساااتمرالتحاااديات التاااي تحاااد مااان تفعيااال دور بااارامج الكشاااف عااان 

تام  البحاث . ولتحقياق أهاداف البارامج المادربات فاي هاذهالعربية السعودية من وجهاة نظار 
 اسااتبانتين لكاال ماان المسااتفيدات والماادربات اتباااع الماانهج الوصاافي التحليلااي، واسااتخدمت 

التعلايم ( مان المساتفيدات مان بارامج 498فاي ) عيناة البحاث تمثلات  يماا. فلجمع البيانات 
 ( من المدربات في هذه البرامج.62الرياض، و) بمنطقة المستمر

التعلااايم علاااى دور بااارامج  المساااتفيدات اتفااااق مااان نتاااائج  البحاااث وأهااام ماااا أسااافر عناااه 
التعلاايم مج بااراور حااول د  هناتفاااقو  .فااي نشاار الثقافااة الرقميااة بدرجااة مرتفعااة جااداً  المسااتمر
لتواصال الرقماي فاي في تعزيز المواطنة الرقمية بدرجة مرتفعة. حيث جااء بعاد ا المستمر

المرتباااة األولاااى، تااااله ُبعاااد الوصاااول الرقماااي، ثااام األخالقياااات والسااالوكيات الرقمياااة، ثااام 
عاد الحقوق والمسؤوليات الرقمية، ثم التجارة الرقمية، وفي المرتبة السادسة واألخيرة جاء بُ 
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ل دور التحديات التاي تحاد مان تفعيا اتفاق المدربات حول باإلضافة إلى  وانين الرقمية.الق
بدرجااااة مرتفعااااة. حيااااث جاااااءت  فااااي المملكااااة العربيااااة السااااعودية التعلاااايم المسااااتمرباااارامج 

قنية في المرتبة األولى، تلتهاا التحاديات المالياة، ثام التحاديات البشارية، وفاي تالتحديات ال
 التحديات اإلدارية. اءت ة جالمرتبة األخير 

 الكلمات المفتاحية:
 الرقمية، الثقافة الرقمية، المواطنة الرقمية.التعليم المستمر، محو األمية 

Abstract 

The research aimed to identify the role of sustainable education programs 

in digital literacy in the Kingdom of Saudi Arabia from the perspective of the 

beneficiaries of the programs, in addition to reveal the challenges that limit 

the activation of the role of sustainable education programs in the Kingdom 

of Saudi Arabia from the perspective of trainers in these programs. To 

achieve the research objectives, the analytical descriptive method was 

followed, and two questionnaires were applied for both the beneficiaries and 

the trainers to collect the data. The research sample consisted of (498) female 

beneficiaries from sustainable education programs in Riyadh, and (62) female 

trainers in these programs. 

The most important findings of the research were the beneficiaries 

agreeing on the role of sustainable education programs in disseminating 

digital culture to a very high degree. And their agreement on the role of 

disseminating education programs in promoting digital citizenship to a high 

degree. Where the aspect of digital communication ranked first, followed by 

the aspect of digital access, then digital ethics and behaviors, then digital 

rights and responsibilities, then digital trade, and in the sixth and last rank the 

digital laws. In addition to the trainers' agreement on the challenges that limit 

the activation of the role of sustainable education programs in the Kingdom 
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of Saudi Arabia to a high degree. Where technical challenges ranked first, 

followed by financial challenges, then human challenges, and in the last rank 

administrative challenges. 

 

Keywords: 

Sustainable education, digital literacy, digital culture, digital citizenship. 

 

 :مهيدت
تحااتم علااى الاادول  ،الحاضاار تطااورات معلوماتيااة وتقنيااة غياار مساابوقة العصااريشااهد 

، وذلاك رأس الماال البشاري  وأهام هاذه الماوارد  ،كافة تحقيق االساتثمار األمثال فاي مواردهاا
تااوفير ساابل التاازود بالمعااارف والمهااارات الالزمااة للفاارد، فااي حااين أن التركيااز  ماان خااالل

األفاااراد فاااي مجاااال القاااراءة والكتاباااة  ان علاااى محاااو أمياااةكااا  ينحتاااى أواخااار القااارن العشااار 
يمكااااان مالحظاااااة أن  إال أناااااهباعتبارهاااااا المهاااااارات األساساااااية للنجااااااح،  اآللاااااي والحسااااااب 

المهاااارات الرقمياااة أصااابحت واحااادة مااان أهااام المهاااارات األساساااية لساااوق العمااال، والتنمياااة 
ل، فمحااو دية، والحياااة ككاا صاااقتالااة فااي الحياااة االجتماعيااة واالالمسااتدامة، والمشاااركة الفعّ 
 تتعاظم أهميتها كلما تقدمت التكنولوجيا. ةاألمية الرقمية ضرورة ملح

سااد الفجااوة الرقميااة لأهميااة حيويااة  ااالهتمااام بمحااو األميااة الرقميااة للكبااار ذ  أضااحى
 & Jimoyiannisاإلقصااااء والتهمااايش )ك الكباااار والتغلاااب علاااى الكثيااار مااان مشاااكالت 

Gravani, 2011عربيااة فإنااه ينبغااي االهتمااام بثقافااة محااو المجتمعااات الوى سااتم (. وعلااى
 ،دعمالا التزال بحاجة إلى ؛ إال أنها من حقوق الكبار أصيلاألمية الرقمية باعتبارها حق 
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 عاادمالااذين يشااعرون بالخجاال ماان ذلااك أو الااذين يعتقاادون  ،الكبااار أنفسااهم لاادىوخاصااة 
 (.2018يد وعبدالوهاب، لحمداعبنترنت )قدرتهم على تعلم الحاسب اآللي وشبكة اإل

ظهاارت العديااد ماان السياسااات والباارامج التااي تشااجع علااى  ؛سااد تلااك الفجااوة الرقميااةول
 حياث باادرت منظماة ؛(Pendell, et al, 2013)تحقياق ماا يعارف باسام االنادماج الرقماي 
مراكاااز التعلااايم بت فاااي ساااياق مشاااروعها الخااااص اليونساااكو بتنفياااذ العدياااد مااان المشاااروعا

ومكافاااأة  ،تشاااجيع األفاااراد وتعزياااز عملياااات الاااتعلم الخاصاااة بهااام، وذلاااك لباااارلكل المساااتمر
 (.O'Tuama & O'Sullivan, 2015) مجال تعليم الكباربالممارسات المثلى الخاصة 

البارامج مان باين تلاك  التعلايم المساتمرمراكاز  ت ظهار في المملكة العربياة الساعودية و 
ااة الااااتي تسااااتهدف الوصااااول  اً د اد عااا ؛ فقااد أطلقاااات وزارة التعلاااايم العالميااة ماااان الاااابرامج المرناا

اروع ك، لكبار السن في أماكنهم اة، ومشا اال أميا اة با اامج مدينا اة، وبرنا اال أميا برنامج مجتماع با
 (. 2016سكو، الحمالت الصيفية للتوعية ومحو األمية، وبرناامج الحاي الماتعلم )اليون

المساااتمر فاااي محاااو األمياااة  مج التعلااايمرابااا  التعااارف علاااى دورتبااارز أهمياااة مااان هناااا، 
، والمواطناة الرقمياةالثقافاة الرقمياة نشار  مان خاالل ،الرقمية في المملكة العربية السعودية

 .الكباركونها أبرز المهارات الرقمية التي يحتاجها 

 :البح  مشكلة
أهميااااة إكساااااب  إلااااى( 2017) الدراسااااات ومنهااااا دراسااااة البلااااوي  العديااااد ماااان أشااااارت 

ومنهاا التقنياة مان وجهاة نظار أعضااء هيئاة التادريس  ،الكبار المهارات الحياتية ينالدارس
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أن الحاجااة قااد إلااى  (Delfino, et al, 2008) وآخاارون بجامعااة تبااوك. كمااا أشااار دلفينااو 
ومان المالحاظ . الرقمياة للكباارأصبحت ماساة إلاى تعزياز البارامج الخاصاة بمحاو األمياة 

إال أن هنااك  ،مجال محو األمياة الرقمياة للكباار فيث توصية العديد من الدراسات بالبح
وبخاصااة فيمااا يتعلااق بااالربط بينهااا وبااين  هااذا الموضااوع،قلااة فااي الدراسااات التااي تناولاات 

الخاصاة بتبناي . إضاافة إلاى أن العدياد مان التقاارير (Sharp, 2017)الجاناب التكنولاوجي 
ماان الكبااار لاام يصاالوا بعااد  اً ر كبياا  اً تكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت أكاادت علااى أن عاادد 

التكنولوجيااا إجااادة مهااارات وأساااليب اسااتخدام إلااى مسااتوى الكفاااءة المطلوبااة فيمااا يتعلااق ب
  .(Schreurs, et al, 2017)الرقمية 
إعاادة و  ،كة العربية السعوديةفي الممل برامج التعليم المستمر إطالقعلى الرغم من و 

ساااد الفجاااوة الرقمياااة  الداعياااة إلاااى 2030ة تنظيمهاااا بماااا يتفاااق ماااع أهاااداف رؤياااة المملكااا 
 تطااويرإلااى إال أن محتواهااا مااازال بحاجااة  ؛للكبااار، حيااث خصصاات باارامج تقنيااة للكبااار

بمااااا يتناسااااب مااااع احتياجااااات الفاااارد فااااي العصاااار الرقمااااي، لااااذلك  والتوسااااع فااااي مجاالتااااه
 ن،غياار قائمااة علااى توظيااف التقنيااة لفئااة المتاادربي هااذه الباارامجوالجهااود فااي  فالممارسااات 

مااع ، حيااث تقاادم أنشااطة تقليديااة ال تتوافااق التعلاايم المسااتمرليساات محااط اهتمااام باارامج و 
 (.2015متطلبات العصر )المانع، 

على ماا سابق، وباألخاذ بعاين االعتباار الجهاود الكبيارة التاي تباذلها المملكاة  وتأسيساً 
ر ناادرة باااعت، وكااذلك باألخااذ فااي االللمااواطنينبيااة السااعودية فااي محااو األميااة الرقميااة العر 

التااي اسااتهدفت مناقشااة دور باارامج  ،علااى حااد علاام الباحثااة ،لعربيااة واألجنبيااةالدراسااات ا
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وبحكاام خباارة الباحثااة كمدربااة فااي  فااي محااو األميااة الرقميااة لاادى النساااء. التعلاايم المسااتمر
ومان خاالل االطاالع علاى البارامج المقدماة فاي  ،منطقاة الريااض ب بارامج التعلايم المساتمر

تجاددة بماا يتناساب م، تباين للباحثاة أن هنااك بارامج تعليمياة وتثقيفياة معاال المملكة بشاك
بااالبرامج التقنيااة التااي تخااص  ةال أن هناااك قلاا إ ،مااع االحتياجااات المتغياارة للفاارد والمجتمااع

الكشاف الحاالي فاي  البحاث لذلك تتبلاور مشاكلة  ؛بأهمية المواطنة الرقميةالثقافة والتوعية 
لدى المستفيدات من تلك البرامج  في محو األمية الرقمية مرستعن دور برامج التعليم الم
 بالمملكة العربية السعودية.

 :البح أهداف 
في محو  التعليم المستمردور برامج التعرف على  :يف للبحث يتمثل الهدف الرئيس 

التعلااايم دور بااارامج  عااان الكشااافمااان خاااالل ، األمياااة الرقمياااة بالمملكاااة العربياااة الساااعودية
، مان وجهاة نظار المساتفيدات تعزياز المواطناة الرقمياة و نشار الثقافاة الرقمياة ي فا  المستمر
فاااي  التعلااايم المساااتمرالتحاااديات التاااي تحاااد مااان تفعيااال دور بااارامج  الكشاااف عااانوكاااذلك 

 .المملكة العربية السعودية من وجهة نظر القائمين على البرامج

 :البح حات طلمص
 :التعليم المستمربرنامج 

برناامج تعليماي تادريبي " :أناهب التعلايم المساتمر( برناامج 2019) يمف وزارة التعلا تعرّ 
رياق تعلايمهم وتادريبهم علاى مهاارات مهنياة، وحياتياة، وتوعوياة يهتم بتنمية األفراد عن ط
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فااااعلين ومشااااركين فاااي  ليكوناااوا أعضااااءً  واجتماعيااااً  واقتصاااادياً  ترفاااع مااان مساااتواهم ثقافيااااً 
 ."لمستدامة والطريق إلى التعلم مدى الحياةاة ميللتن اً التنمية، ويعد البرنامج نموذج

المبااادرات التااي تااام تنفيااذها ماان جاناااب وزارة  إحااادى :بأنــه تعرفــه الباحثــة إجرائيـــاً و 
االسااتراتيجيات التااي يمكاان ماان خاللهااا اسااتكمال مساايرة تمكااين  وإحاادى ،التعلاايم السااعودية

بصاااورة   مشااااركاً الً عافااا  واً المااارأة وتاااوفير فااارص التعلااايم لهاااا، ومسااااعدتها ألن تكاااون عضااا 
 .إيجابية في مسيرة النهضة السعودية

 :محو األمية الرقمية
القاادرة علااى " :أنهااا إلااىفااي تعريفااه لمحااو األميااة الرقميااة  (Riel, 2012) يشااير رياال
يم، وإنشااء، وتوزياع و ال لألدوات اإللكترونية والشبكية مان أجال إيجااد، وتقا االستخدام الفعّ 

 ".بصورة رقميةالمعلومات 
الكبيارات فاي  لادىتنمياة المهاارات الرقمياة والحاساوبية  :هفه الباحثة إجرائيًا بأنـ عر وت

المملكاااة العربياااة الساااعودية بالشاااكل الاااذي يسااااعدهن علاااى االنااادماج بصاااورة نشاااطة فاااي 
المجتمعااات الرقميااة واسااتخدام أمثاال لوسااائل التواصاال مااع حمايااة الخصوصااية ماان أجاال 

 .من سمات مجتمعات المعرفةمة أساسية س حت تقنية التي أصبمسايرة التطورات ال

 الثقافة الرقمية:
ما يتعلاق بالتقنياات واساتخدامها، واماتالك مهاارات التعامال معهاا ب المعرفة ابهيقصد 
بحياث يمكان اساتخدامها  هااهاو فهام كيفياة عمل ةأحد أهام جواناب التقنيا ؛ فالعلى نحو فعّ 
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فاي العصار  على أنها أمر مهم يرينكثال اتفاقغم من وعلى الر  األكثر مالءمة.طريقة بال
ل، يااااا )ريبا لعااااادم انتشاااااارها بالشاااااكل المطلاااااوب ماااااا ياااااتم تجاهلهااااا  ، إال أناااااه غالبااااااً الحاااااديث 
 .م(2012

ــًا بأنهــا فااي  التعلاايم المسااتمر: إدراك المسااتفيدات ماان باارامج وتعرفهــا الباحثــة إجرائي
 ا.تهماالمملكة العربية السعودية لفوائد انتشار التقنيات الحديثة واستخدا

 المواطنة الرقمية:
"مجموعااة القاايم التااي يتبناهااا المااواطن الرقمااي أثناااء : أنهااابم( 2017فهااا طوالبااة )عرّ 

تعاملااااه مااااع التقنيااااات الرقميااااة والتااااي تعكااااس مقدرتااااه علااااى تحماااال مسااااؤولية تعاملااااه مااااع 
 ".الرقمية، وتلزمه بالرقابة الذاتية أثناء تعامله مع وسائطها المتنوعةالمصادر 
 أخالقياةلضاوابط  وفقااً مقبولاة  ةجواناب سالوك معياريا : حثة إجرائيًا بأنهاباالا وتعرفه

فاااي  التعلااايم المساااتمرالمساااتفيدات مااان بااارامج  واجتماعياااة وقانونياااة، ينبغاااي تنميتهاااا لااادى
لالسااتفادة ممااا تقدمااه التقنيااات الرقميااة،  مهن للتقنيااات اسااتخدابالمملكااة العربيااة السااعودية 
)الوصاول الرقماي،  البحاث الحااليمخاطرها، وتشامل فاي  منا الرقمية وحماية مستخدميه

التجاااارة الرقمياااة، التواصااال الرقماااي، األخالقياااات والسااالوكيات الرقمياااة، القاااوانين الرقمياااة، 
 الحقوق والمسؤوليات الرقمية(.
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 أدبيات البح :
 :التعليم المستمربرامج  :أوالً 

واألسااس الفلساافية التااي  هاأتونشاا  التعلاايم المسااتمريتناااول هااذا المحااور مفهااوم باارامج 
 تقوم عليها، وفيما يلي تفصيل ذلك:

 :التعليم المستمرمفهوم برامج 
مجتمعياة متخصصاة فاي اساتثمار أوقاات  بارامجبأنهاا  التعلايم المساتمرتعرف برامج 

المهااارات وممارسااة  فااراأ أفااراد المجتمااع، تسااهم فااي تعزيااز الااوالء للااوطن وتسااعى لتنميااة
ر االجتمااااعي نحاااو مجتماااع يااا االجتماعياااة اآلمناااة وقياااادة التغ ات قااا الهواياااات وتنمياااة العال

 صاالح العاامالمعرفة وتعميق مفهوم العمل التطوعي والتعااون والشاعور بالواجاب والباذل لل
 (.2011)تطوير للخدمات التعليمية، 

 ىيعد أنموذجًا جيدًا ُيحتاذ  التعليم المستمرم( إلى أن برنامج 2016يشير سعدات )و 
وفقااًا  معرفااي الااذي تتطلااع المملكااة العربيااة السااعودية للوصااول إليااهجتمااع اللما بااه لمواكبااة

 ية والحضارية.، فهو من البرامج الفاعلة في محو األمية األبجد 2030لرؤية 
فاي  تنفذ  التعليم المستمر برامج ( أن2018لتعليم الكبار )التنظيمي كما ذكر الدليل 

 الماواطنينليماي المانخفض؛ بهادف تزوياد تعالالتاي تتسام بالمساتوى االقتصاادي و  األماكن
المهنياااااة التااااي تااااؤهلهم لرفاااااع مسااااتواهم االقتصاااااادي و بالمهاااااارات الحياتيااااة  ماااان الجنسااااين

 االستدامة الالزمة للعيش بكرامة في مجتمعاتهم. واالجتماعي والتوعوي وتحقق لهم
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 :التعليم المستمرأهداف برامج 
لااادليل التنظيماااي لتعلااايم الكباااار، )اي يلااا فيماااا  التعلااايم المساااتمرتتمثااال أهاااداف بااارامج 

2018:) 
 توسيع مفهوم تعليم الكبار من محو األمية إلى التعلم مدى الحياة. (1
ل المشاااركة فااي إعااداد الباارامج تعلاايم الكبااار فااي خطااط التنميااة؛ ماان خاا اسااتثمار  (2

التعليم بوصافهم إحادى القاوى القاادرة علاى  األفراد وخاصة النساء األقل حظًا في
 تنمية المجتمع.ي ف اإلسهام

 نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وتفعيل دور المشاركة المجتمعية. (3
من النهوض بمستواهم الثقافي والصحي واالجتماعي  اإلسهام في تمكين الشباب  (4

 التي تؤهلهم لسوق العمل. واالقتصادي، وإكسابهم المهارات 
 ل البرامج التدريبية والتوعوية.الخ االهتمام برعاية األمومة والطفولة المبكرة من (5
تأهياال الماارأة لسااوق العماال، وتزوياادها بالمهااارات الالزمااة للوصااول إلااى اكتفائهااا  (6

 يًا في حالة رغبتها وحاجتها إلى ذلك.اقتصاد 
إثراء ثقافة العمل لدى المرأة التي تتضمن قايم الحارص علاى العمال وعلاى مكاان  (7

 .يموقوأدوات  العمل بما فيه من معدات وأجهزة
يهااادف إليجااااد نماااوذج  التعلااايم المساااتمربرناااامج ( إلاااى أن 2016يشاااير ساااعدات )و 

فهوم تعليم الكبار من محو األمية إلاى الاتعلم وتوسيع م ،لمحو األمية الحضارية والثقافية
عان طرياق المشااركة  ،مدى الحياة وتوثيق العالقة بين برامج تعليم الكبار وخطط التنمية
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فاي  اإلساهامالقوى القادرة على  كواحدة منقل حظًا في التعليم ألا في إعداد المرأة خاصة
بااين أفااراد المجتمااع وتمكااين  تنميااة المجتمااع وتطااويره، كااذلك نشاار ثقافااة العماال التطااوعي

الماااارأة ماااان النهااااوض بمسااااتواها الثقااااافي والصااااحي واالجتماااااعي واالقتصااااادي وإكسااااابها 
جااال العمااال والتعاااايش ماااع أمااان م علالمهاااارات التاااي تؤهلهاااا لساااوق العمااال ودعااام فكااارة الااات

 اآلخرين والتعامل مع المتغيرات االجتماعية.
لااام تساااتثني أياااة فئاااة مااان فئاااات  أنهاااا التعلااايم المساااتمرويالحاااظ مااان أهاااداف بااارامج 

خلااق روح المشاااركة المجتمعيااة إلااى كافااة الفئااات، وتسااعى لالمجتمااع، وإنمااا تفااتح أبوابهااا 
التطااور وتمكياانهم. ولاام تقتصاار أهااداف  لااىع والعماال التطااوعي، ومساااعدة أفااراد المجتمااع

علاااااى الجاناااااب االجتمااااااعي والترفيهاااااي وحساااااب؛ بااااال شاااااملت  التعلااااايم المساااااتمربااااارامج 
 االحتياجات الشخصية والنفسية التي أشار إليها منظرو تعليم الكبار وفالسفته.

 :تعليم المستمرالتصنيف برامج 
يكاون العماال فااي الفتاارة ، و معاااعلاى ماادار ال التعلاايم المسااتمر برناامجياتم التاادريب فااي 

التعلاايم . وتنقساام باارامج المسااائية لماادة أربااع ساااعات يوميااًا بواقااع خمسااة أيااام فااي األساابوع
 (:2018، لتعليم الكبارالتنظيمي لدليل )ا إلى أربعة أنواع من البرامج، هي المستمر
ــة (1 ــرامج تعليمي عقااد دورات ماان خااالل  تعزيااز مهااارات القااراءة والكتابااة: وتشاامل ب

عقااد ماان خااالل  تاادريس اللغااة اإلنجليزيااة، و االرتااداد إلااى األميااةة لمنااع صصاا تخم
تعلاااايم ، باإلضااااافة إلااااى دورات تدريبيااااة علااااى مسااااتويات إذا وجاااادت الحاجااااة لهااااا
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التعامااال ماااع ، وذلاااك مااان خاااالل تااادريب الدارساااات علاااى مباااادئ الحاساااب اآللاااي
 ياااااةملباااارامج الحاسااااب اآللاااااي، واسااااتخدام وساااااائل التواصاااال االجتمااااااعي فااااي الع

 .التعليم المستمرمن برامج  ٪10، وتمثل هذه البرامج ما نسبته التربوية
تعناى بإكسااب المتدرباة مجموعاة مان المهاارات التاي : و برامج المهارات الحياتية (2

 بهااادفالمختلفاااة،  ف الحيااااةمااان النجااااح فاااي التعامااال والتكياااف ماااع مواقااا  اتمكنهااا 
تنميااة ، و اتهم ومهاااراتهمدر بقاا تمكااين األفااراد األقاال حظااًا فااي التعلاايم ماان النهااوض 

على حال المشاكالت الحياتياة التاي تاواجههم وتمكانهم مان اتخااذ القارارات  تهمقدر 
تنمياااة ، و إكساااابهم مهاااارة إدارة الوقااات وحسااان اساااتغالل أوقاااات الفاااراأ، و المناسااابة

عاااال اإليجااااابي والتواصاااال مااااع اآلخاااارين، واكتساااااب العالقااااات قاااادراتهم علااااى التفا
وتمثال  .تعزيز الثقة بالنفس وتقادير الاذات ، و ي الفاضلمسالاإلنسانية والخلق اإل

 .التعليم المستمرمن برامج  ٪20هذه البرامج ما نسبته 
تعنااى بتأهياال الماارأة لسااوق العماال، وتزوياادها بالمهااارات الالزمااة و  :بــرامج مهنيــة (3

باإثراء ثقافاة العمال لادى  للوصول إلى اكتفائها اقتصااديًا، كماا تعناى هاذه البارامج
العماال وعلااى مكااان العماال بمااا فيااه ماان  لتااي تتضاامن قاايم الحاارص علااىا أة الماار 

تهاادف إلااى اسااتغالل أوقااات الفااراأ واسااتثماره  معاادات وأجهاازة وأدوات وقاايم، كمااا
حساب حاجاة المساتفيدات فاي  فيما يعود على األسرة باالنفع، وتحادد هاذه البارامج

 .تعليم المستمرلا من برامج ٪60وتمثل هذه البرامج ما نسبته  إدارة تعليم. كل
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تهاادف إلااى رفااع المسااتوى الااديني والثقااافي والصااحي واألمنااي و  :بــرامج توعويــة (4
حيااااتهم،  واالجتمااااعي ألفاااراد المجتماااع وتاااوعيتهم توعياااة شااااملة فاااي كااال ناااواحي

، واالجتماعية، واالستهالكية، واألسرية والبيئية صحيةل، وادينيةالتوعية  الوتشمل 
التعليم من برامج  ٪10ثل هذه البرامج ما نسبته  تمو  .واألمنية واألمومة والطفولة

 .المستمر

 :األمية الرقمية ثانيًا:
لااام تعاااد األمياااة الرقمياااة فاااي هاااذا العصااار تقتصااار علاااى قااادرة الشاااخص علاااى القاااراءة 

إلى البعد الرقمي وأصبح محو األمية الرقمية هدفًا للدول والكتابة وحسب؛ بل تعدى ذلك 
 (.2016رفة حديثة ومتطورة )الدهشان، معت التي تسعى إلى بناء مجتمعا

 :(Digital literacy) مفهوم األمية الرقمية
( أن األميااة الرقميااة تعنااي جهاال الفاارد بالتعاماال مااع الحاساابات 2002النقااري ) ياارى 

( أن 2008كماااا ذكااار النجاااار وحساااين ) وبرامجهاااا، والبااارامج المتصااالة بشااابكة اإلنترنااات.
غيار المتكاافل لتقنياة المعلوماات واالتصااالت باين م سايمصطلح األمية الرقمية يعناي التق

تلفاااة فاااي المجتماااع فيماااا يتعلاااق باساااتخدام الهااااتف اعياااة واالقتصاااادية المخالفئاااات االجتم
( األمياااة الرقمياااة 2013المتنقااال، والحواسااايب واساااتخدام اإلنترنااات. وتعااارف عبااادالقادر )
 ".بأنها: "عدم قدرة بعض األفراد على التعامل مع الحاسب اآللي
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( فذكرت أن: "محو األمية هو اكتسااب مجموعاة مان القادرات 2015أما الحمداني )
ت التااي تتااداخل فيهااا الثقافااة الشاافهية والمكتوبااة والبصاارية والرقميااة، وهااذا يشاامل المهاااراو 

القاادرة علااى فهاام قااوة المرئيااات والمااؤثرات الصااوتية واسااتخدام تلااك القااوة لمعالجااة وتحوياال 
 ا وتكييفها بصي  جديدة".الرسائل الرقمية ونشره

 المواطنة الرقمية:
للقضااااايا  الدارساااين"فهاااام  يااااة بأنهاااا:المواطناااة الرقم (Ribble, 2009)ريبيااال عااارف 

كمااا  .خالقااي"نسااانية والثقافيااة واالجتماعيااة المتعلقااة بالتكنولوجيااا وممارسااة الساالوك األاإل
فاي  ةالا شااركة الفعّ الم علاى تهموقادر المواطنين "رغبة  :بأنها (Klute, 2017)ت و كل عرفها

وعاااارف المااااالح  ا".للتكنولوجياااا شاااامل القواعااااد واالسااااتخدام المسااااؤول وت ،المجتمااااع الرقمااااي
"مجموعة مان المعاايير والمهاارات وقواعاد السالوك التاي  المواطنة الرقمية بأنها: (2017)

، يحتاجها الفرد عند التعامل مع الوسائل التكنولوجياة، لكاي يحتارم نفساه ويحتارم اآلخارين
 ويتعلم ويتواصل مع اآلخرين، ويحمي نفسه ويحمي اآلخرين".

 التعلايم المساتمرالمساتفيدين مان بارامج رقمياة بأنهاا إعاداد لمواطنة الا وتعرف الباحثة
مجموعاة مان السالوكيات والمعاايير ذات العالقاة ل وفقااً  المختلفاة التقنياات  لدى استخدامهم

 من مخاطرها. وحمايتهملتقنيات الرقمية باستخدام التقنيات واالستفادة مما تقدمه ا
لساالوكيات الصااحيحة والخاطئااة ا توضااحنهااا وتكماان أهميااة المواطنااة الرقميااة فااي كو 
وعلااى ذلااك يتضااح أهميااة المواطنااة الرقميااة  ،المرتبطااة باسااتخدام التقنيااة بمختلااف أنواعهااا
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ماعياااة مااان دور فاااي إعاااداد ماااواطن قاااادر علاااى تفهااام القضاااايا الثقافياااة واالجت تؤدياااهفيماااا 
ن اصار يتضاح ما ( أن هنااك عن2018ن الشامراني )واإلنسانية المرتبط بالتقنية، كذلك بايّ 

 هي:، خاللها أهمية المواطنة الرقمية
يتطلااب التطااور التقنااي الكبياار فااي األجهاازة والبرمجيااات المختلفااة أن تكااون لاادى  (1

نهم ماان كااّ األفااراد الثقافااة التقنيااة الالزمااة والمهااارات الحاسااوبية األساسااية التااي تم
 التعامل مع األدوات التقنية والتفاعل مع مكونات المجتمع.

الحكااااومي نحااااو تطبيااااق مفهااااوم الحكومااااة اإللكترونيااااة، وتنااااوع د االتجاااااه تزاياااا إن  (2
التطبيقااات والمواقااع اإللكترونيااة لمختلااف مؤسسااات الدولااة، يباارز بوضااوح حاجااة 

 لكتروني.المجتمع لتوعية أفراده بأهمية التعامل اإل

شاااابكات التواصااال االجتماااااعي وساااهولة االتصااااال والتواصااال بااااين رامج و تناااوع بااا  (3
السالوكيات االجتماعياة السالبية المتعلقاة بمهاارات الحاوار مان  اً عدد  األفراد، أبرز

 واحترام اآلخرين والحفاظ على حقوقهم.

تطااور أساااليب القرصاانة اإللكترونيااة واختااراق األجهاازة وتنااوع باارامج الفيروسااات،  (4
ن بكيفية التعامل مع تلك الهجمات واالختراقاات ة المستخدميضرورة توعي أوجب 

 علوماتهم.تهم وأمن مللحفاظ على بيانا

بدء استقبال البالغات المتعلقاة بقاانون الجارائم المعلوماتياة فاي المملكاة، يتوجاب  (5
الساااالوكيات غياااار المالئمااااة،  لتجنااااب معااااه تقااااديم باااارامج توعيااااة وتوجيااااه لألفااااراد 

 لها. مل في حال التعرض على كيفية التعا والتعرف
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ظهور بعض  خدامها إلىأدى تنوع مجاالت وتطبيقات التقنية وتزايد ساعات است (6
المشكالت الصحية الجسدية والنفسية التي ينبغي أن يقابلها برامج وقائياة تهادف 

 لتوعية وتعليم األفراد سلوكيات االستخدام المالئمة.

ل كاال ماان فصااّ نااة الرقميااة، حيااث وأجمعاات العديااد ماان الدراسااات علااى أبعاااد المواط
المواطنااة الرقميااة  أبعاااد ( 2016، الحربااي؛ 2016، شاالتوت ؛ 2014شارف والاادمرداش، )

 في اآلتي:
عني المشاركة اإللكترونية الكاملة في المجتمع من خالل ما يو :  الوصول الرقمي (1

والمعلماااين واألفاااراد بالشااابكة  المتعلماااينتااوفره التقنياااات الرقمياااة مااان وساااائل لاااربط 
خااالل مااوارد تاحااة للجميااع للوصااول للتقنيااات الرقميااة ماان تكااون اإلللعنكبوتيااة، ا

 وتذليل تلك العوائق.وفرص بديلة 

، فينبغااي علااى : تعنااي بيااع وشااراء المنتجااات والبضااائع إلكترونياااً التجــارة الرقميــة (2
 ن المعرفة والحماية للبيع والشراء في العالم لرقمي.يالمستخدم

ــال الرقمــــي (3 عاااان طريااااق التواصاااال  إلكترونياااااً دل المعلومااااات بااااات ويعنااااي: االتصــ
تسااعد علاى التواصال ماع األشاخاص  م األجهازة الرقمياة التايوالمشاركة باستخدا

، وممارسة الخادمات الشابكية بكال يسار وساهولة ،والتعارف عن بعد  ،والمنظمات 
 ذكر.كما 

التقنياات تعلم ما يتعلاق بو  نشر الثقافة التقنية، ايقصد بهو : محو األمية الرقمية  (4
أحاد أهام حياث إن  ال.امها، وامتالك مهارات التعامل معهاا علاى نحاو فعاّ واستخد 
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 األكثااار مالءماااة.طريقاااة بالاساااتخدامها و  هاااااناااب التقنياااات هاااو فهااام كيفياااة عملجو 
ماااا ياااتم  وعلاااى الااارغم مااان أن العدياااد يتفقاااون علاااى أنهاااا أمااار مهااام، إال أناااه غالبااااً 

ميااة متااوافرة، ال يمتلااك عاادد كبياار ماان تجاهلااه، وحتااى عناادما تكااون التقنيااات الرق
 .(2012ل، ي)ريب مهاتطورًا مهنيًا مالئمًا حول كيفية استخدا المدربين

تعني معاايير السالوك المتوقعاة مان جاناب و : األخالقيات الرقميةو قواعد السلوك  (5
تحكمهااا قواعااد وآداب وتقاليااد عامااة مسااتخدمي التقنيااات الرقميااة اآلخاارين؛ والتااي 

ثقيااف كاال التااي تحكاام الساالوك الطبيعااي المباشاار، فالبااد ماان ت مسااتمدة ماان تلااك
 .في ظل مجتمع جديد  رقمياً  واطناً مستخدم وتدريبه على أن يكون م

بغااي نفي ،المسااؤولية اإللكترونيااة عاان األفعااال واألعمااال ويعنااي: القــانون الرقمــي (6
ات )القواعاد، السياساات( التاي تحكام اساتخدام التقنيا  توعية المساتخدمين باالقوانين

 الرقمية.

بحقوقاااه الرقمياااة الخاصاااة  الفااارد عاااي و تعناااي و : الحقـــوق والمســـؤوليات الرقميـــة (7
فعناادما تتاااح الحريااة  .ضاارار بهاامخاارين وعاادم اإلدفاع عنهااا وحمايااة حقااوق اآلوالاا 

كياف يكاون نترنت ينبغي تدريبه على أخالقياات التقنياات، أي الستخدام اإل للفرد 
 .صالحاً مواطنًا رقميًا 

تعنااي الهيئااة الجساادية والنفسااية فااي عااالم التقنيااات و : ة الرقميــةالصــحة والســالم (8
سااواء  ن معرفااة المخاااطر الجساادية والنفسااية علااى حاادٍ يالرقميااة، فعلااي المسااتخدم

 عند استخدام التقنيات الرقمية وسبل الوقاية منها.
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ية والحماية اإللكترونياة التاي يجاب ئجميع اإلجراءات الوقا ويعني: األمن الرقمي (9
التقنياااااات الرقمياااااة لضااااامان ساااااالمتهم الشخصاااااية وأمااااان  وها مساااااتخدمأن يتخاااااذ 

حتااج إلااى تعلاام كيفياة حمايااة البيانااات اإللكترونيااة، شابكاتهم، فااالمواطن الرقمااي ي
والطااارق التاااي يساااتطيع بهاااا كشاااف االحتيااااالت لغااارض السااارقة، أو غيرهاااا مااان 

 ممارسات.ال

 المواطنة الرقمية لكبار السن:
محااو األميااة الرقميااة لااى أنااه فااي حااال النجاااح فااي ( إ2011يشااير حسااان ومحمااد )

المعلومااات واالتصاااالت فااي تاادريبهم، حيااث  للكبااار؛ ماان الممكاان اإلفااادة ماان تكنولوجيااا
سااااااعد النظاااااام اإللكتروناااااي علاااااى اختصاااااار المساااااافة الزمنياااااة والمكانياااااة باااااين المااااادربين 

أكااد كمااا  يااة.لمتاادربين، كمااا يساااعد علااى تاادريب أكباار عاادد فااي كاال المسااتويات التعليموا
يحفاز  ( أن استخدام الكمبياوتر فاي بارامج محاو األمياة للكباار2009عبدالسالم وعصر )

الدارسااين علااى االسااتمرارية فااي هااذه الباارامج، ويزيااد ماان التوجااه اإليجااابي نحااو اسااتخدام 
( أنااه 2015عباادالوهاب ) فيمااا تاارى  تحاااق بهااذه الباارامج.الكمبيااوتر، ويرفااع ماان نساابة االل

مياااة الرقمياااة لااادى كباااار السااان، اهتماااام الااادول الغربياااة بمشاااكلة محاااو األعلاااى الااارغم مااان 
إال  ؛ه الدول لمواقع تعليمية مجانية لمحو األمية الرقمية لكبار السنوإنشاء العديد من هذ 

 لفئة.أنه ال يوجد موقع إلكتروني عربي واحد يهتم بهذه ا
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 :2030ورؤية  المواطنة الرقمية في المملكة العربية السعودية
لترتكااز علااى ثالثااة محاااور أساسااية:  2030 المملكااة العربيااة السااعودية جاااءت رؤيااة

ءة مساتقبلية اهاذه المحااور الثالثاة بمثاباة قار  .ي، اقتصاد مزهار، وطان طماوحمجتمع حيو 
تقف عليه  تجاوز للفجوة الراهنة بين ما  كما أنها بمثابة .لما يجب أن تكون عليه المملكة

يجااااب أن تكااااون عليااااه فااااي  وثااااروات طبيعيااااة وبشاااارية، وماااااالمملكااااة اآلن ماااان إمكانااااات 
إلمكاناات والثاروات بماا يحقاق صاياغة مساتقبل المستقبل، من حيث تطوير وتفعيل هاذه ا

 ي والعالمي.على الصعيد المحلي والوطن وقوياً  مؤثراً  ، وبما يحقق لها وجوداً أكثر إشراقاً 
هناااك مفهااومين نجااد أن  2030الرؤيااة  إليهااابااالنظر للمحاااور الثالثااة التااي تسااتند و 

هاااااومين جاااااوهريين، وهماااااا الفاعلياااااة والمساااااؤولية باعتبارهماااااا مف ،طرحتهماااااا هاااااذه الرؤياااااة
 .(2018)طلبة والعتيبي،  وعالمياً  وبتطبيقهما يتشكل الوطن الطموح والمؤثر دولياً 

التفاعل اإليجابي في المجتمع الرقمي،  علىهمية مساعدة األفراد والمجتمع ونظرًا أل
 :ومنهاااامباااادرات المواطناااة الرقمياااة فاااي المملكاااة العربياااة الساااعودية  دد مااانالق عااا تااام إطااا 

تصااااالت مباااادرة تخصصااية غياار ربحياااة برعايااة وزارة اال، وهااي عطاااء الرقماااي""مبااادرة ال
وتتكاون مان  ،الرقمي بين جميع أفراد المجتماع وتقنية المعلومات، تهدف إلى نشر الوعي

)مباادرة العطااء الرقماي،  خبير تقني واسأل ،وى الرقميدورات تدريبية تقنية ومكتبة للمحت
 بوابااة المحتااوى الرقمااي للمناااهج والتااي تااأتي انسااجاماً أطلقاات وزارة التعلاايم كمااا  (.2018

 المعلوماااات واالتصااااالت  ماااع ماااا يشاااهده العاااالم مااان تقاااّدم متساااارع فاااي مجاااال تكنولوجياااا
ثرائياة ودة باالمواد واألنشاطة اإلللتحول من الكتاب الورقي إلى كتاب إلكترونياة تفاعلياة ماز 
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مباادرة "المواطناة الرقمياة" ك أيضاًا وهناا .(2018)وزارة التعلايم، لجميع المراحل الدراساية 
 ،2030ياة وهي أحدث مشاريع التنمية الرقمية المعتمدة مان جامعاة المجمعاة لتحقياق رؤ 

فااي النطااااق تهاادف إلااى إكسااااب أبناااء المجتماااع المحلااي وطااالب التعلااايم العااام والعاااالي و 
حمايااة ومعرفااة إجااراءات الضاامان وال الرقماايمهااارات التعاماال  الجغرافااي لجامعااة المجمعااة

الرقميااة ماان مضااار االسااتخدام الساالبي للتقنيااة ووسااائل االتصااال االجتماااعي واالسااتفادة 
طااااالب التعلاااايم االبتاااادائي  2020ويسااااتهدف البرنااااامج لعااااام  .تمااااعمنهااااا فااااي تنميااااة المج

 )جامعاااااة المجمعاااااة،المجتماااااع المحلاااااي و  ،طاااااالب التعلااااايم العااااااليو  ،الثاااااانوي و  المتوساااااطو 
تهاادف إلااى و المواطنااة الرقميااة" إلااى بيئااة رقميااة آمنااة، مبااادرة "أضااف إلااى ذلااك  (.2017

والسالوكيات الصاحيحة وحماايتهم  توجيه أفراد المجتماع وتاوعيتهم بقواعاد المواطناة الرقمياة
)مباااادرة المواطناااة لعاااالم الرقماااي، وتحصاااينهم مااان المخااااطر واألفكاااار الضاااالة وتحاااديات ا

 (.2015الرقمية، 

 :(Covid-19) التعليم عن بعد في زمن فيروس كورونا
م اجتاح العالم وباء كورونا المستجد الذي دفع بالعدياد مان 2020مع انطالقة العام 

الاادول، وفااي مقاادمتها المملكااة العربيااة السااعودية، إلااى اتخاااذ التاادابير االحترازيااة الالزمااة 
في اإلصابة بالفيروس الذي أطلق عليه "الشبح القاتل"، نظرًا ألنه حتى إعداد البحاث لتال
العاالم أجماع إلاى عاالج لهاذا الفياروس. وتمثلات أهام هاذه التادابير فاي  حالي لام يتوصالال
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التباعااد االجتماااعي؛ ممااا أدى إلااى ضاارورة إغااالق الماادارس والجامعااات، وكافااة الجهااات 
 وتفعيل الدراسة والعمل عن ُبعد.الحكومية وغير الحكومية، 

عااان بعاااد فاااي فعيااال التعلااايم وأظهااارت المملكاااة العربياااة الساااعودية نجاحاااًا بااااهرًا فاااي ت
للعديد من الوسائل الرقمية إلدارة غضون أيام معدودة؛ نظرًا العتماد المملكة منذ سنوات 

قيق األهاداف العملية التعليمية، حيث عملت وزارة التعليم على تفعيل التحول الرقمي وتح
صاة عاين ، وتمثلت أبرز هاذه الوساائل فاي نظاام ناور ومن2030التعليمية لرؤية المملكة 

ماان المنصااات التعليميااة التااي تااوفر الفيااديوهات التعليميااة واالختبااارات التقويميااة،  وغيرهااا
باإلضافة إلى توفير قاعدة بيانات لجميع الدارسين بالمملكة في كافاة المراحال التعليمياة، 

ويااال العدياااد مااان المنااااهج الدراساااية إلاااى منااااهج رقمياااة، وتحويااال كافاااة األنشاااطة إلاااى وتح
النشاط المطبوعة. أدى ذلك كله إلى نجاح المملكاة فاي عملياة  ية وإلغاء كتب أنشطة رقم

التحااول الرقمااي رغاام أزمااة انتشااار فيااروس كورونااا دون أن تتااأثر العمليااة التعليميااة علااى 
فااي دول أخاارى لاام تااتمكن حتااى اآلن اتخاااذ قرارهااا  اإلطااالق، وهااذا علااى عكااس مااا حاادث 

 بالنسبة للعام الدراسي الحالي.

 ته:البح  وإجراءاية منهج
 الكشااف عااننظاارًا لمناساابته  البحااث الحاااليفااي  اتباااع الماانهج الوصاافي التحليلاايتاام 

ماان المملكااة العربيااة السااعودية محااو األميااة الرقميااة فااي فااي باارامج التعلاايم المسااتمر دور 
المواطنة الرقمياة مان وجهاة نظار المساتفيدات مان تلاك وتعزيز لثقافة الرقمية ر انش خالل
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التعلاايم التحااديات التااي تحااد ماان تفعياال دور باارامج التعاارف علااى باإلضااافة إلااى ، الباارامج
 ووضع تصور مقترح للتغلب على هذه التحديات. من وجهة نظر المدربات  المستمر
بمدينااة الرياااض،  التعلاايم المسااتمرامج جميااع الماادربات فااي باار  البحااث مجتمااع  شااملو 

البااارامج المهنياااة  لمساااتفيدات مااانا ( مدرباااة، باإلضاااافة إلاااى جمياااع100والباااال  عاااددهن )
، البحاث مجتماع  تم اختيار عيناة عشاوائية مانفيما  .(3643، والبال  عددهن )والتعليمية

( 62) باإلضاااافة إلاااى(، 498) الاااتعلم المساااتمربااارامج  مااان المساااتفيدات عيناااة  تكونااات  إذ 
 .مدربة

 :البح أدوات 
 التعلاايم المسااتمررامج اسااتخدمت اسااتبانة المسااتفيدات لجمااع البيانااات حااول دور باا 

، فيمااا نشاار الثقافااة الرقميااة، وتعزيااز المواطنااة الرقميااةفااي المملكااة العربيااة السااعودية فااي 
التااي تحااد ماان تفعياال دور  تحااديات الاسااتبانة الماادربات لجمااع البيانااات حااول اسااتخدمت 

 .المدربات في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر  التعليم المستمرمج برا

 :ومناقشتها بح النتائج عرض 
في المملكة العربية السعودية فاي نشار  التعليم المستمردور برامج للكشف عن : أوالً 

تطبيااق اسااتطالع رأي  ، تاامالثقافااة الرقميااة ماان وجهااة نظاار المسااتفيدات ماان تلااك الباارامج
 ، كما يلي:من المستفيدات من هذه البرامج بحث عينة ال
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المملكااة العربيااة السااعودية فااي نشاار الثقافااة فااي  التعلاايم المسااتمردور باارامج ( 1جاادول )
 الرقمية من وجهة نظر المستفيدات من تلك البرامج

المتوسط   الفقرات 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
 الرتبة  )٪(

تقنياااات الرقمياااة فاااي ينماااي الاااوعي بأهمياااة اساااتخدام ال
 يث.العصر الحد

4.40 0.676 88٪ 1 

 2 ٪87.5 0.681 4.37 ل التعامل معه.يساعد على فهم العالم الرقمي وسب 

يعاااّرف بااااألدوات الرقمياااة وكيفياااة اساااتخدامها بصاااورة 
 مناسبة.

4.30 0.654 86٪ 3 

االتصااال الرقمااي للااتعلم يشااجع علااى توظيااف وسااائل 
 الذاتي والمستمر.

4.30 0.765 86٪ 4 

يوجااااه إلااااى التعاااااون عباااار وسااااائل االتصااااال الرقمااااي 
 لتنفيذ المهام المختلفة.

4.29 0.704 85.8٪ 5 

يساااعد علااى متابعااة المسااتحدثات التقنيااة فيمااا يتعلااق 
 بوسائل االتصال الرقمي.

4.29 0.704 85.8٪ 6 

صااااااالة بمجااااااااالت الحيااااااااة ياااااااوفر محتاااااااوى رقمياااااااًا ذا 
 المختلفة.

4.27 0.705 85.3٪ 7 

يفاااتح مااادارك الوالااادين تجااااه خطاااورة اساااتخدام األبنااااء 
 السلبي للتقنيات الرقمية الحديثة.

4.22 0.808 84.3٪ 8 

 مرتفعة جداً  ٪ 86.1 0.712 4.30 لدور البرامج في نشر الثقافة الرقمية المتوسط العام
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 فااي نشاار التعلاايم المساتمرعلااى دور بارامج  البحااث اتفاااق عيناة وأسافرت النتااائج عان 
جااءت العباارات مرتباة مان األعلاى إلاى األقال  ، حياث مرتفعـة جـداً ة الرقمياة بدرجاة الثقاف

 4.30بلا  المتوساط الحساابي العاام للمحاور ) (، حياث 1تفاقًا كما هو مبين فاي جادول )ا
 .٪86.1، ونسبة اتفاق 0.712فض بل  (، وبانحراف معياري منخ5.00من 

فااي المملكااة  التعلاايم المسااتمرباارامج وبشااكل عااام نجااد أن جميااع عبااارات محااور دور 
االتفااق الكبيار باين آراء المساتفيدات عزى يُ و العربية السعودية جاءت بدرجة مرتفعة جدًا، 

ر الرقمااي ماان هااذه الباارامج إلااى إيمااانهن بأهميااة هااذه الباارامج فااي تطااوير معااارفهن بااالتطو 
مان دعام وتشاجيع  المتسارع في العصر الحديث، والدور الكبيار الاذي تقدماه هاذه البارامج
لاااتعلم فاااي مجااال ا علااى اساااتخدام وسااائل االتصاااال الرقمااي فاااي شااتى المجااااالت، الساايما

الذاتي والمستمر، وما تقدمه هذه البرامج من معلومات حول العالم الرقمي وأفضل السبل 
رياف بأسااليب االساتخدام اآلمان للتقنياات الحديثاة. كماا قاد يعازى ذلاك للتعامل معه، والتع

ن أطفاااًل، حياث تنااهز هاذه النسابة )إلى أن نس  (، وهاو٪69بة كبيرة من المستفيدات ي ُعلاْ
عااًا كبياارًا لااديهن للتعاارف علااى تقنيااات اسااتخدام وسااائل التواصاال االجتماااعي افمااا يمثاال د 

 استخدامها بطرق سلبية. لحماية األبناء من مخاطر
حضاور  ةارتفااع نسابو  ،ازدياد عدد الملتحقات باالبرامج التدريبياة المتنوعاةكما لوحظ 

فة ومطاالبتهن رضا المستفيدات عن البرامج المختل، وهو ما يعكس المحاضرات التوعوية
 (.2019)دليل برنامج مجتمع بال أمية،  بالمزيد من الدورات التي تلبي احتياجاتهن
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فااي المملكااة العربيااة السااعودية فااي  التعلاايم المسااتمردور باارامج : للتعاارف علااى يــاً ثان
، تم تطبيق استطالع من وجهة نظر المستفيدات من تلك البرامج يةاطنة الرقمتعزيز المو 

 حث من المستفيدات من هذه البرامج، كما يلي:رأي عينة الب
بية السعودية في تعزيز المواطنة الرقمية من وجهة  في المملكة العر التعليم المستمردور برامج ( 2جدول )

 نظر المستفيدات من تلك البرامج

 أبعاد المواطنة الرقمية  الرتبة 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
)٪( 

درجة 
 االتفاق 

 مرتفعة جداً  ٪84.7 0.786 4.24 التواصل الرقمي 1

 مرتفعة ٪83.7 0.793 4.18 الوصول الرقمي  2

 مرتفعة ٪83.4 0.851 4.17 األخالقيات والسلوكيات الرقمية  3

 مرتفعة ٪82.5 0.858 4.12 الحقوق والمسؤوليات الرقمية  4

 مرتفعة ٪81.8 0.825 4.09 التجارة الرقمية 5

 مرتفعة ٪81.8 0.861 4.09 لرقميةالقوانين ا 6

 ةعمرتف 82.98 0.829 4.15 المتوسط العام ألبعاد المواطنة الرقمية

فاي تعزياز  التعلايم المساتمرحاول دور بارامج  عينة البحث اتفاق أشارت النتائج إلى و 
 حياااث  ،مرتفعـــةوجهاااة نظااار المساااتفيدات مااان هاااذه البااارامج بدرجاااة طناااة الرقمياااة مااان الموا
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مواطنة الرقمية مرتبة من األعلى إلى األقل اتفاقًا كما هو مبين في جدول جاءت أبعاد ال
 .٪82.98(، وبنسبة اتفاق 5.00من  4.15بل  المتوسط الحسابي العام )و  (،2)

الادور الاذي  علىبدرجة مرتفعة  المستمرليم التعوُيعزى اتفاق المستفيدات من برامج 
المساااتفيدات بيئياااًا ارتفااااع الاااوعي لااادى إلاااى  تؤدياااه هاااذه البااارامج لتعزياااز المواطناااة الرقمياااة

 وثقافياااااًا واجتماعياااااًا وصاااااحيًا مااااان خاااااالل التعامااااال عبااااار وساااااائل التواصااااال االجتمااااااعي،
فااة الحاوار عباار النااتج عاان اكتسااب ثقا تحساان السالوك بااين أفاراد المجتمااع باإلضاافة إلاى

العماال ير تااوفكمااا أن تعلاام المهااارات التقنيااة يساااعد علااى  .االجتماااعيلتواصاال وسااائل ا
 لاااياآلحاساااب ومنهاااا التااادريب علاااى الالااادخل المحااادود مااان خاااالل البااارامج المنفاااذة  لاااذوي 

مشاااريع منزليااة صااغيرة  والتقنيااات الحديثااة. كمااا تتاايح الباارامج للمسااتفيدات فرصااة إنشاااء
الوساائل التقنياة فاي هاذه المشااريع  وتوظيف الوضع االقتصادي لألسرتسهم في تحسين 

المتادربات بعاد متابعة  نية، وهو ما يمكن مالحظته من خالل نماذجمثل التجارة اإللكترو 
كماااا قاااد تعااازى هاااذه النتاااائج إلاااى أن  .التخااارج، والتاااي يحااارص البرناااامج علاااى العمااال بهاااا

لحقوق ، والتعريااااف بااااافااااراد المجتمااااعن أبااااي الثقافااااة الرقميااااةنشاااار البرنااااامج يساااااعد علااااى 
ماااع  االحتااارام المتباااادلدعم فكااارة ويااا والمساااؤوليات الرقمياااة، وقاااوانين حماياااة المساااتخدمين، 

 والتعامل مع المتغيرات المجتمعية الحديثة. ،اآلخرين
حااول ُبعاادي التجااارة الرقميااة والقااوانين  البحااث كماا ُيعاازى انخفاااض درجااة اتفاااق عينااة 

تركيااز فيهااا علااى هااذين البعاادين بالشااكل لاام يااتم ال التعلاايم المسااتمرمج أن باارا الرقميااة إلااى
م التركياز علااى دراساة مكونااات الحاساب اآللااي واألمان الساايبراني، المطلاوب، فااي حاين ياات
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دون التطااارق إلاااى تزوياااد المساااتفيدات بأفضااال المواقاااع التجارياااة الموثوقاااة، أو األسااااليب 
لكترونياااة فياااة تحاااري مصاااداقية المواقاااع اإلاالحترافياااة فاااي التساااوق عبااار اإلنترنااات، أو كي

 بشكل عام.
فااي  التعلايم المساتمرحااد مان تفعيال دور باارامج التاي ت: للتعارف علااى التحاديات ثالثـاً 

، تااام تطبياااق اساااتطالع رأي عيناااة المااادربات المملكاااة العربياااة الساااعودية مااان وجهاااة نظااار 
 البحث من المدربات في هذه البرامج، كما يلي:

من وجهة   في المملكة العربية السعودية  التعليم المستمرمن تفعيل دور برامج التي تحد التحديات ( 3جدول )
 ظر المدربات ن 

التعليم  تحديات تفعيل دور برامج  الرتبة 
 المستمر 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة  
)٪( 

درجة 
 االتفاق 

 مرتفعة ٪76.6 0.921 3.83 التحديات التقنية 1

 مرتفعة ٪74.9 1.077 3.74 اليةالتحديات الم 2

 متوسطة  ٪67.6 1.096 3.38 التحديات البشرية 3

 متوسطة  ٪66.7 1.091 3.34 يات اإلداريةالتحد 4

التعليم  المتوسط العام لتحديات تفعيل برامج 
 مرتفعة ٪ 71.45 1.046 3.57 المستمر 

تفعياال دور التحااديات التااي تحااد ماان حااول  عينااة البحااث اتفاااق  وأشااارت النتااائج إلااى
ت جااااء حياااث ، مرتفعــــةبدرجاااة  فاااي المملكاااة العربياااة الساااعودية التعلااايم المساااتمربااارامج 

التحااديات مرتبااة ماان األعلااى إلااى األقاال اتفاقااًا بااين عينااة البحااث ماان الماادربات كمااا هااو 
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(، وبنسابة اتفااق 5.00مان  3.57بلا  المتوساط الحساابي العاام )(، و 3مبين في جدول )
71.45٪. 

التحاديات المالياة بدرجة مرتفعة علاى  التعليم المستمربرامج ب مدربات الوُيعزى اتفاق 
المااادربين ذوي الكفااااءات مااان  الساااتقطاب  المرصاااودة ت المالياااةقصاااور المخصصاااا إلاااى

تموياااال  ، وقصااااورمكافااااآت الماااادربات ضااااعف ، إلااااى جانااااب هاااااخارج وأ داخاااال المملكااااة
، حيااث ال تتااوافر يم المسااتمرالتعلاا تجهياازات البنيااة التحتيااة اإللكترونيااة فااي مراكااز باارامج 

التعلاايم للمساتفيدات فااي بارامج الماوارد الماليااة الالزماة لتااوفير وساائل محااو األمياة الرقميااة 
كماا أن  لمادربات.ل حواسب آلياة محمولاةميزانية  ، باإلضافة إلى عدم تخصيص المستمر
التهوياة ياث قد ال تكون صالحة للتدريب مان ح التعليم المستمرتعليمية في برامج البيئة ال

 والتأثيث.اإلضاءة و 
عااادم كفاياااة تقنياااة إلاااى كماااا يعااازى اتفااااق المااادربات بدرجاااة مرتفعاااة علاااى التحاااديات ال

تاااوافر البرمجياااات  ، وضاااعفالكاااوادر الفنياااة المؤهلاااة لتاااوفير خااادمات اإلنترنااات وصااايانتها
ضااعف خدمااة اإلنترناات فااي مراكااز ، باإلضااافة إلااى لمسااتفيدات عاان بعااد الالزمااة لتعلاايم ا

 آلية ربط قاعات التدريب بالمنصات التدريبية المحلية والعالمية.، و التعليم المستمرج برام
أجهااازة الحاساااب اآللاااي واألدوات الالزماااة لمحاااو األمياااة الرقمياااة داخااال القاعاااات ماااا أن ك

قد ال تكون متوافرة بالقدر الذي يسمح لكل متدربة بالحصول على جهاز خاص   التدريبية
 .أثناء الفصل الدراسي
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كماااا يعاااود السااابب إلاااى اتفااااق المااادربات بدرجاااة متوساااطة علاااى كااال مااان التحاااديات 
أن محو األمية الرقمياة يعاد ضامن أهام األهاداف التاي تساعى إليهاا  ة إلىالبشرية واإلداري

، كماا أناه يعاد ضامن أولوياات المساتفيدات مان البارامج، باإلضاافة رالتعليم المساتمبرامج 
ام التقنيااااات الحديثااااة واإلنترناااات، وماااان ثاااام تتحلااااى إلااااى قناعااااة الماااادربات بأهميااااة اسااااتخد 

كمااا أن الماادربات ال  سااتخدام التقنيااات الحديثااة.الماادربات بالكفايااات األساسااية الالزمااة ال
ناك محاوالت ضعيفة لعقد شراكات مجتمعياة يتم تكليفهن عادة بأعمال إدارية، كما أن ه

 دارية الالزمة لقيادة البرامج.مع منظمات المجتمع المدني سعيًا إلى توفير الكفاءات اإل

 :توصيات البح 
 ، توصي الباحثة بما يلي:من نتائج البحث بناًء على ما توصل إليه 

رة اسااتخدام بلفاات نظاار الوالاادين تجاااه خطااو  التعلاايم المسااتمراالهتمااام فااي باارامج  (1
 األبناء السلبي للتقنيات الرقمية الحديثة.

ى رقميااًا ذا صاالة بمجاااالت الحياااة محتااو  التعلاايم المسااتمريجااب أن تااوفر باارامج  (2
 المختلفة للمستفيدات.

ودمجهاا ضامن  يتعلاق بوساائل االتصاال الرقماي فيمااالمستحدثات التقنية متابعة  (3
 .التعليم المستمربرامج 

وسائل مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة للوصاول  لمستمرالتعليم ابرامج  توفير (4
 .إلى أدوات التقنية الحديثة
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لمسااتفيدات عااان أفضاال المواقااع التجارياااة عباار اإلنترناات، وإيضااااح تقااديم أمثلااة ل (5
 ية ممارستها.مزايا التجارة الرقمية وكيف

 تعريف المستفيدات بأنسب البرامج للتواصل عبر اإلنترنت. (6

حااول أساااليب التصاادي  التعلاايم المسااتمرللمسااتفيدات ماان باارامج  ت تقااديم معلومااا (7
 .رقميألي سلوك غير أخالقي عبر وسائل االتصال ال

باإجراءات اإلباالأ عان أي عمال  التعلايم المساتمر تثقيف المساتفيدات مان بارامج (8
أهمياااة احتااارام القاااوانين ، والتأكياااد علاااى وني فاااي المجتمعاااات الرقمياااةغيااار قاااان

 .بهاالرقمية وااللتزام 

 .التعليم المستمرتوفير مدربات متفرغات للعمل في برامج  (9

لتهويااااة واإلضاااااءة والتأثيااااث تااااوفير بيئااااة عماااال صااااالحة للتاااادريب ماااان حيااااث ا (10
 المناسب.

الكفاااءات ماان داخاال  الماليااة لالسااتفادة ماان الماادربين ذوي تااوفير المخصصااات  (11
 .وخارج المملكة

، باإلضااااافة إلااااى سااااتمرالتعلاااايم المتااااوفير خدمااااة اإلنترناااات فااااي مراكااااز باااارامج  (12
 البرمجيات الالزمة لتعليم المستفيدات عن بعد.
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 المراجع
  :العربية المراجعأواًل: 

التحااديات العالميااة (. األولويااات البحثيااة فااي مجااال تعلاايم الكبااار علااى ضااوء 2017البلااوي، جميلااة حمااود راشااد. )
 .651-614(، 175)1، مجلة كلية التربية، جامعة األزهرالمعاصرة، 

للخاادمات . الرياااض: تطياار الاادليل التنظيمااي لبرنااامج أنديااة ماادارس الحااي(. 2011تطااوير للخاادمات التعليميااة. )
 التعليمية.

فااي تعزيااز مفهااوم  درجااة إسااهام بعااض شاابكات التواصاال االجتماااعي(. 2016الحربااي، وفاااء عويضااة عااواض. )
. رسالة ماجستير المواطنة الرقمية من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

معاااة اإلماااام محماااد بااان ساااعود اعياااة، جاغيااار منشاااورة، قسااام المنااااهج وطااارق التااادريس، كلياااة العلاااوم االجتم
 اإلسالمية، الرياض.

(. تطااوير تعلااايم الكبااار فااي الاااوطن العربااي رؤى مساااتقبلية 2011حسااان، محمااود ساااعيد؛ محمااد، نهلااة جماااال. )
"رؤياااة اساااتراتيجية لتطاااوير البااارامج التدريبياااة لمعلماااي محاااو األمياااة بمصااار فاااي ضاااوء المهاااارات الحياتياااة". 

 أكتوبر. 3-1، لكبار في الوطن العربيلتعليم االمؤتمر السنوي التاسع 

 : عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.ومحو األمية الرقميةالتربية اإلعالمية (. 2015الحمداني، بشرى حسين. )

، مجلااة نقااد وتنااوير(. المواطنة الرقمية مدخاًل للتربية العربية في العصاار الرقمااي. 2016الدهشان، جمال علي. )
5(2 ،)71-104. 
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قاتهااا م(. معااايير التربيااة علااى المواطنااة الرقميااة وتطبي 2014حي شااعبان؛ الاادمرداش، محمااد الساايد. )شاارف، صااب 
، ساالطنة ورقااة مقدمااة إلااى مااؤتمر أنماااط التعلاايم ومعااايير الرقابااة علااى الجااودة فيهااافااي المناااهج التدريسااية. 

 عمان، المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم، ديسمبر.

، 105-104(،15، )مجلااة فكاار(. المواطنااة الرقميااة: تاارف فكاارى أم ضاارورة؟ 2016) مااد شااوقي.شاالتوت، مح
 ن لألبحاث والنشر، السعودية.مركز العبيكا

فااي مقاارر الحاسااب اآللااي  2.0(. بناااء برنااامج تعليمااي قااائم علااى الويااب 2018الشاامراني، أحمااد إبااراهيم أحمااد. )
ورقااة مقدمااة إلااى الناقااد لاادى طااالب المرحلااة الثانويااة.  التفكير وفاعليته في تنمية المواطنة الرقمية ومهارات

، الجمعية األردنية للتربيااة االجتماعيااة والوطنيااة، األردن، معاصرة والمواطنةالمؤتمر الدولي الثاني التربية ال
  .أبريل 25-26

البعااد  2030ملكااة المواطنااة العالميااة كأحااد مااداخل تحقيااق رؤيااة الم(. 2018طلبااة، إيهاااب؛ والعتيبااي، نااايف. )
 . الرياض: مكتبة المتنبي.الغائب في تخطيط المناهج التربوية

المجلة األردنيااة فااي (. المواطنة الرقمية في كتب التربية الوطنية والمدنية دراسة تحليلية. 2017طوالبة، هادي. )
 ، عّمان.308-291(، 3)13، العلوم التربوية

(. محااو األميااة الرقميااة لكبااار الساان دراسااة لتصااميم 2018مجاادي. )عبدالحميد، روان محمد؛ عبدالوهاب، غاادير 
 .370-366(، 2)5، لة الدولية لعلوم المكتبات والمعلوماتالمجوإنشاء موقع إلكتروني تعليمي. 

(. واقااااع اسااااتخدام تكنولوجيااااا المعلوماتيااااة 2009عبدالسااااالم، أسااااامة محمااااد؛ عصاااار، أحمااااد مصااااطفى كاماااال. )
ماااؤتمر تعلااايم الكباااار باااين الواقاااع اساااة ميدانياااة وتصاااور مساااتقبلي. مياااة: در واالتصااااالت فاااي هيئاااة محاااو األ

 ، أبريل.48-1إلسماعيلية،، كلية التربية باوالمأمول
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(. إتاحااة المعرفااة وحااق الوصااول للمعلومااات: التحااديات والتوجيهااات وتطلعااات 2013عباادالقادر، أماال حسااين. )
-15، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، لمعلوماتوثائق واالمؤتمر الدولي العاشر لقسم المكتبات والالمستقبل، 

 مايو. 16

و األميااة الرقميااة لكبااار الساان دراسااة لتصااميم وإنشاااء موقااع إلكترونااي (. محاا 2015عباادالوهاب، غاادير مجاادي. )
 .387-380(، 4)2، مجلة المركز العربي للبحوث والدراسات في علوم المكتبات والمعلوماتتعليمي. 

مدى إسهام األنشطة اإللكترونية في إقبااال طااالب المرحلااة االبتدائيااة علااى (. 2015)  ناصر.المانع، طه عبدهللا
 . رسالة ماجستير غير منشورة. كليات الشرق العربي، الرياض.الحيأندية 

 . القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.المواطنة الرقمية: تحديات وآمال(. 2017المالح، تامر المغاوري. )

(. قيااااس وتحليااال الفجاااوة الرمياااة فاااي الاااوطن 2008اقر هاشااام؛ حساااين، مصاااطفى مهااادي. )إخاااالص بااا  النجاااار،
 ، جامعة البصرة.213-189(، 22)6، ة العلوم االقتصاديةمجلالعربي. 

، المركز العربااي 196-185(، 23)12، مجلة التعريب(. الوطن العربي والفجوة الرقمية. 2002النقري، معن. )
 النشر.والترجمة والتأليف و للتعريب 

. الريااااض: وزارة يااااة )اساااتدامة(الااادليل التنظيماااي لتعلااايم الكباااار، مباااادرة الاااتعلم مااادى الح(. 2018وزارة التعلااايم. )
 التعليم.

 . الرياض: وزارة التعليم.اإلطار التنظيمي لتشغيل وتجهيز مراكز األحياء المتعلمة(. 2019وزارة التعليم. )

اان  اتفاقيااة القضاااء علااى (.2016اليونسااكو. ) ااة ماا جمياااع أشااكال التمييااز ضااد الماارأة: النظاااار فااي التقااااارير المقدماا
 . الرياض: األمم المتحدة.من االتفاقية 18اراف بموجااب المااادة الاادول األطا
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