دور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز استقاللية المسنين
وتحسين نوعية حياتهم في السياق القطري

حممد ال�صالح حامدي
ق�سم نظم معلومات احلا�سوب ،كلية �أحمد بن حممد الع�سكرية ،قطر

امللخ�ص:
من املُ َ�سلم به على نطاق وا�سع �أن كبار ال�سن يف�ضلون البقاء يف منازلهم ويف بيئات م�ألوفة لديهم
والتعويل على �أنف�سهم يف ق�ضاء حوائجهم لأطول فرتة ممكنة .ومع ذلك ،ف�إن التغريات االجتماعية
واالقت�صادية وغريها املرتبطة بال�سن ،وال �سيما عندما تتزامن مع امل�شاكل ال�صحية وتناق�ص القدرة
الوظيفية ،يمُ كن �أن تحُ بط رغبات كبار ال�سن يف احلفاظ على ا�ستقالليتهم يف املجتمع .تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن توفر احللول وتقدم الدعم .ويهدف هذا البحث �إىل درا�سة عالقة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بامل�سنني ،وخا�صة كيف يمُ كن ا�ستخدامها لتعزيز ا�ستقاللية امل�سنني
وحت�سني نوعية حياتهم ،و�إ�صدار تو�صيات قد تكون مفيدة يف دولة قطر وغريها بهذا اخل�صو�ص.
يتم هذا عرب درا�سة م�ستفي�ضة لعدد كبري من املراجع التي تطرقت �إىل هذا املو�ضوع يف قطر وعلى
امل�ستوى العاملي ،كما يتم عر�ض نتائج ا�ستبيان عن جتليات هذه العالقة يف قطر ومدى وعى النا�س
بها .من �أبرز نتائج هذا البحث هو �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن تلعب دورا مهما
يف م�ساعدة امل�سنني وت�سهيل حياتهم يف قطر ،و�أن هناك حتديات كبرية وخماطر تن�ش�أ عند التطرق
�إىل التفاعل بني كبار ال�سن وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،و�أن عالقة تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت بامل�سنني هي جديرة باملتابعة والبحث �إذ �أن هناك العديد من النقاط التي حتتاج �إىل
تو�ضيح ودرا�سة �أعمق ،و�أن كبار ال�سن يف قطر يمُ كن �أن ي�ستفيدوا كثريا من تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت التي تتطور ب�شكل دائم.
الكلمات املفتاحية :تكنولوجيا املعلومات والإت�صاالت ،امل�سنون ،نوعية احلياة.
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Abstract:
It is widely recognized that elderly people prefer to stay in their homes and in environments
familiar to them and to rely on themselves to meet their every needs as long as possible.
However, the social, economic and other changes associated with age, especially when
they coincide with health problems and decreased functional capacity, can frustrate the
wishes of elderly people to maintain their independence in the community. Information and
communication technology (ICT) can provide solutions and support. This research aims to
study the relationship between ICT and the elderly, and especially, how ICT can be used to
enhance the independence of elderly people and improve their quality of life, and to make
recommendations that may be useful in the State of Qatar and elsewhere in this regard. This
is done through an extensive study across a large number of references that touched on this
subject in Qatar and at the global level, and by showing the results of a questionnaire on the
manifestations of this relationship in Qatar and on the extent of people’s awareness of this
relationship. The results of this research show that ICT can play an important role in helping
elderly people and facilitating their lives in Qatar, that there are significant challenges
and risks that arise when it comes to the interaction between the elderly and ICT, that the
relationship between ICT and the elderly is worth pursuing and researching as there are many
points which need to be clarified and studied deeply, and that elderly people in Qatar can
benefit greatly from ICT that is evolving permanently.
Keywords: ICT, elderly, quality & life
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 .1مقدمة
ت�شهد املجتمعات يف جميع �أنحاء العامل ازديادا يف عدد ال�سكان امل�سنني و ُيقدر �أن عددهم �سوف يزيد
ب�أكرث من ثالثة �أ�ضعافه بحلول عام  )25( 2050ويعود هذا الأمر �أ�سا�سا �إىل الزيادة يف توقعات
احلياة .فمن املعروف �أن توقعات متو�سط عمر الفرد يف الدول املتقدمة وكذلك يف الدول النامية
قد تزايدت ب�شكل مطرد عرب العقود القليلة املا�ضية .فوفقا «لإح�صاءات ال�صحة العاملية »2014
( )26التي ُن�شرت �سنة  2014من قبل منظمة ال�صحة العاملية ،والتي هي عبارة عن جتميع �سنوي
من البيانات املتعلقة بال�صحة لدولها الأع�ضاء الـ  194وتت�ضمن ملخ�صا للتقدم املحرز نحو حتقيق
الأهداف التنموية للألفية املتعلقة بال�صحة والأهداف الأخرى املرتبطة بها ،ف�إن النا�س يف كل مكان
�أ�صبحوا يعي�شون لفرتات �أطول .وبناء على املعدالت العاملية ،ف�إن الفتاة التي ُولدت يف عام 2012
ُيتوقع �أن تعي�ش نحو 73عاما ،وال�صبي �إىل �سن  .68و ُيعترب هذا �أطول ب�ستة �سنوات مقارنة مبتو�سط
العمر املتوقع العاملي للطفل الذي ولد �سنة � .1990أما بالن�سبة لدولة قطر بالتحديد ،فقد كانت
توقعات متو�سط عمر الفرد بالن�سبة حلديثي الوالدة �سنة  1990تبلغ  75عاما (بالن�سبة للجن�سني)
وارتفعت �سنة  2012لت�صبح  79عاما� .أما توقعات متو�سط عمر الفرد بالن�سبة للفئة العمرية (-60
 64عاما) فقد كانت تبلغ �سنة  19 1990عاما (بالن�سبة للجن�سني) وارتفعت �سنة  2012لت�صبح 22
عاما ( .)27وهذا التزايد يف توقعات متو�سط عمر الفرد ويف عدد امل�سنني يعود �أ�سا�س ًا �إىل انخفا�ض
معدالت الوفاة يف الأعمار ال�صغرية ،ونتيجة ملا حدث من تقدم طبي وحت�سن يف ظروف املعي�شة،
وتطور ملفاهيم ال�صحة العامة و�أ�ساليب الوقاية والعالج .وبهذا �أ�صبحت �شيخوخة ال�سكان ظاهرة
بارزة ال ميكن جتاهلها يف ع�صرنا الراهن .هذا التحول ال�سكاين �سوف تكون له �آثار عميقة على
االقت�صاد وعلى الأ�سرة وعلى احلياة االجتماعية .وال يبدو ممكنا ،وهو كذلك بالت�أكيد غري مرغوب
فيه� ،أن يتم عزل هذا العدد املتزايد من كبار ال�سن عن امل�شاركة الفعالة يف الن�شاط االجتماعي
واالقت�صادي يف املجتمع.
تعترب ال�شيخوخة ،التي هي مرحلة من املراحل الهامة يف عمر الإن�سان ،م�شكلة مهمة من بني امل�شكالت
التي تواجه املجتمعات احلديثة والتي يتوجب التوقف عندها وت�أمل احلا�ضر وامل�ستقبل بالن�سبة لها.
تتطلب هذه امل�شكلة الكثري من اجلهود التي ينبغي �إجنازها ملواجهتها والتقليل من �آثارها وم�ساعدة
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امل�سنني على التعامل ب�شكل �أف�ضل مع القيود التي تفر�ضها عليهم .ترتكز هذه اجلهود عادة على دمج
خدمات رعاية امل�سنني يف خدمات الرعاية ال�صحية وا�ستحداث �إدارات لرعاية امل�سنني وو�ضع خطط
للرعاية وت�شجيع العمل التطوعي وا�شراك قطاعات �أخرى من املجتمع يف عملية الرعاية واال�ستفادة
من خربة املنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل يف هذا املجال.
بالتوازي مع هذه التطورات نالحظ انت�شارا وا�سعا ال�ستخدامات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
( )ICTيف �شتى املجاالت كتوفري املتعة ال�شخ�صية للأفراد ،وحت�سني العمليات للم�ؤ�س�سات ،والتمكني
من خدمات حم�سنة من قبل احلكومة و ُيطلق على ذلك ا�سم احلكومة الإلكرتونية والتي ت�شري �إىل
التطبيق اال�سرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وخا�صة الإنرتنت ،لتمكني الأ�شخا�ص
وامل�ؤ�س�سات من الو�صول ،وب�سهولة �أكرب� ،إىل املعلومات واخلدمات احلكومية ولتمكني احلكومة من
التفاعل مع قطاع الأعمال وال�شركاء والتعامل داخليا ( )28( )29عندما يتم تقدمي اخلدمات
التكنولوجية يجب �أن ي�شمل ذلك جميع قطاعات ال�سكان ومن بينهم فئة كبار ال�سن التي تتزايد
ب�شكل ملمو�س� .إال �أن مثل هذه املبادرات لي�ست دون حتديات .فالأ�شخا�ص الذين ولدوا على الأقل
قبل  60-55عاما يف وقت مل تكن فيه �أجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية �شائعةُ ،يتوقع �أن يكونوا �أقل �ألفة
مع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت مقارنة مع اجليل الذي هو �أ�صغر �سنا ( .)30خدمة امل�سنني من
خالل التطبيقات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،مثل احلكومة الإلكرتونية وغريها
من التطبيقات ،تتطلب فهما ل�سلوك هذه الفئة من ال�سكان ف�ضال عن العوامل التي ت�ؤثر على قبول
هذه الفئة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وا�ستخدامها لها.
تن�صرف �إىل م�شكلة ال�شيخوخة جهود بحثية حثيثة يف خمتلف ميادين البحث العلمي وتخ�ص�صاته
االجتماعية والبيولوجية والطبية والنف�سية ()63( )62( )61( )60( )59( )58( )57( )56
( .)67( )66( )65( )64يف هذا البحث نرثي هذه اجلهود بالرتكيز على العالقة بني كبار ال�سن
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .نهدف �إىل ا�ستك�شاف هذه العالقة ،وما �إذا كان كبار ال�سن يف
قطر على دراية بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة ،والتعرف على قدرتهم على ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة ،وكيف يمُ كن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أن ُت�ستخدم
لتح�سني نوعية حياتهم وم�ساعدتهم على مواجهة م�صاعب احلياة ب�سهولة �أكرب والتغلب على القيود
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التي تفر�ضها عزلتهم االجتماعية والعاطفية .ا�ستنادا �إىل النتائج� ،سوف ن�صدر تو�صيات يمُ كن �أن
ت�ساعد دولة قطر واملنظمات العاملة يف جمال رعاية امل�سنني على اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت لتحقيق عي�ش ذو نوعية �أف�ضل بالن�سبة للم�سنني.
�سوف نقوم �أوال ب�إجراء درا�سة م�ستفي�ضة ملراجع كثرية حول هذا املو�ضوع من �أجل الوقوف على
العالقة بني كبار ال�سن وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ب�شكل عام ويف الإطار القطري ب�شكل
خا�ص وذلك من �أجل فهم �أعمق لكل جوانبها وت�صنيف ا�ستخدامات التكنولوجيا يف هذا املجال.
وبعد ذلك ،ومن �أجل �إثراء النتائج التي نح�صل عليها من درا�سة املراجع والتحقق منها� ،سوف نقوم
بت�صميم ا�ستبيان وتوزيعه من �أجل جمع البيانات عن عالقة امل�سنني يف قطر بتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ثم نقوم بتحليل البيانات.
لهذا البحث �أهمية ق�صوى حيث �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت تمُ يز جمتمعنا احلايل .اليوم،
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت هي جزء ال يتجز�أ من املجتمع وهي مدجمة بطريقة ت�سمح لنا
ب�أن نن�سى �أنها تطور حديث ن�سبيا .كثري من النا�س يف املجتمع ،وخا�صة ال�شباب ،اتخذوا ب�سرعة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت كجزء من حياتهم اليومية ،وبذلك انفتحوا على كل الإمكانات
التي توفرها هذه التكنولوجيا .يف حني �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أ�صبحت م�ألوفة بالن�سبة
للأجيال ال�شابة ،ف�إنها ال تزال مفهوما حمريا وخميفا لكثري من امل�سنني .ويبدو �أن جمموعة كبار
ال�سن يف جمتمعنا قد ن�سيت يف هذا امل�ضمار .الفجوة بني ال�شباب وكبار ال�سن من حيث ا�ستخدام
وفهم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،والتي هي من الوا�ضح جزء من الفجوة الأكرث عمومية �أال
وهي “الفجوة بني الأجيال” ،يبدو �أنها كبرية جدا وت�ستحق �أن ُتبحث و�أن ُتفهم و�أن يتم خف�ضها.
الفر�ص التي يمُ كن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أن توفرها لكبار ال�سن هائلة وينبغي �أخذها
بعني االعتبار .التقدم التكنولوجي ي�سمح الآن لكبار ال�سن باحل�صول على �أنظمة وبرامج جديدة
تهدف �إىل م�ساعدتهم على حتمل قدر �أكرب من امل�س�ؤولية عن ال�صحة ال�شخ�صية ،واحلالة البدنية،
وظروف املعي�شة امل�ستقلة ،والبقاء على ات�صال مع العائلة والأ�صدقاء ب�سهولة �أكرب ،وبالتايل حت�سني
نوعية حياتهم.
ويعترب فهم العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن ،والفر�ص التي يمُ كن �أن
توفرها تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،والعوائق التي تواجه كبار ال�سن عند ا�ستخدام تكنولوجيا
100

ﻣﺠﻠــــــــﺔ ﻛﻠﻴــﺔ أﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻠــــﻮم ادارﻳـــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــــــﺔ

)Ahmed Bin Mohammed Military College Journal for Administrative Sciences and Law (ABMMCJ

املعلومات واالت�صاالت ،والآثار املرتتبة على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على كبار
ال�سن ،قد تكون ذات فائدة كبرية لكبار ال�سن ،وللمجتمع ب�أ�سره .فعل هذا مع الأخذ بعني االعتبار
خ�صو�صيات املجتمع القطري� ،سوف يكون جمزيا جدا حيث �أنه �سوف يكون بالإمكان ا�ستغالل الآثار
الإيجابية وجتنب الآثار ال�سلبية.
 .2الدرا�سات ال�سابقة املرتبطة مبو�ضوع البحث
لقد تطرقت بع�ض البحوث ال�سابقة �إىل العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن.
فعلى �سبيل املثال ،ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لدعم خدمات الرعاية ال�صحية
املتكاملة يف �إطار الرعاية املنزلية للم�سنني قد �أ�صبح �أكرث ر�سوخا .فعلى وجه اخل�صو�ص ،تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن تمُ كن من تبادل املعلومات ،وتبادل املعرفة ،والتوثيق يف نقطة
الرعاية .ففي ( ،)33على �سبيل املثال ،قام الباحثون بدرا�سة كان الهدف منها ا�ستك�شاف الت�أثريات
التي �أ�شري �إليها �سابقا با�ستخدام منوذج ُ�سمي “ ”Old@Homeوالذي هو عبارة عن م�شروع دام 3
�سنوات �شاركت فيه بلدية وجمل�س حمافظة والعديد من ال�شركات واملنظمات وجامعتان يف ال�سويد.
و ُينظر �إىل “ ”Old@Homeعلى �أنه �ساهم يف تطوير الروابط الأفقية لالت�صال بني الأفراد الذين
يعملون معا ،بغ�ض النظر عن امل�سافة اجلغرافية �أو االنتماء امل�ؤ�س�سي ،وعلى �أنه �ساهم يف زيادة
كفاءة العمل .هذا النموذج ُينظر �إليه �أي�ضا على �أنه �ساهم يف تقليل العزلة املهنية من خالل توفري
ملحة �شاملة لعملية الرعاية .كما اعترب الت�صميم والتنفيذ الذي ُيركز على امل�ستخدم يف هذا النموذج
املفتاح لت�سهيل قبول التغيريات امل�ؤ�س�سية .كما �أن م�شاركة العاملني يف جمال الرعاية قد �أدت لي�س
فقط �إىل فهم �أف�ضل الحتياجات املنظمات املعنية ،ولكن �أي�ضا �إىل زيادة امل�شاركة للم�ستخدمني
النهائيني والتزامهم وحتفيزهم على اختبار وحت�سني النموذج حتى مت الو�صول �إىل الن�سخة النهائية.
�أما يف ( ،)48ويف �إ�سبانيا ،فقد هدف الباحثون يف م�شروع ُ�سمي “ ،”ACTIONمت فيه ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لدعم م�سنني �ضعفاء والأ�شخا�ص الذين يقدمون لهم الرعاية،
ُخدم لهذا
�إىل تعزيز نوعية حياتهم وا�ستقاللهم وت�أهبهم وك�سر العزلة االجتماعية عنهم .وقد ا�ست ِ
الغر�ض نظام م�ؤمترات الفيديو ،حيث مت ربط منازل مبركز ات�صال .هذا النظام مت تقييمه عرب
املقابالت وعرب ت�سجيل البيانات .وقد �أظهرت النتائج �أن هذا النظام قد �ساعد ب�شكل ملحوظ يف
تخفيف ال�شعور بالوحدة والعزلة بالن�سبة لـ  ٪88من الأ�شخا�ص الذين متت مقابلتهم.
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�أما يف ( ،)50ويف �إ�سبانيا كذلك ،ويف حماولة لال�ستجابة للحاجة امللحة لتح�سني نوعية وفعالية
الرعاية ال�صحية وخدمات الدعم االجتماعي التي يحتاجها كبار ال�سن ،وخا�صة املت�ضررون من
ال�ضعف االدراكي املعتدل ومر�ض الزهامير من نوع اخلرف يف مرحلة مبكرة ،فقد قام الباحثون
بتقدمي وجهة نظر حول ا�ستخدام �أدوات الواقع االفرتا�ضي ( )Virtual Realityللتدريب على �إعادة
الت�أهيل املعريف ،والذي يهدف �إىل م�ساعدة العاملني يف املجال الطبي والعاملني يف الرعاية ال�صحية
وغريهم من مقدمي الرعاية على حت�سني نوعية �أن�شطة احلياة اليومية للم�سنني الذين يعانون من
هذه الأمرا�ض .كما قام الباحثون مبناق�شة بع�ض معايري الت�صميم الفعالة وا�سرتاتيجيات التطوير
واقرتاح بع�ض الربوتوكوالت والإجراءات التي قد تكون مفيدة.
ُخدم لدعم توفري الرعاية
�أما يف ( ،)51فقد متت جتربة نظام للرعاية عن بعد يف بريطانيا ا�ست ِ
لـ � 21شخ�صا من كبار ال�سن ال�ضعفاء .وقد مت يف هذا الإطار تثبيت حوايل  20جهازا من �أجهزة
اال�ست�شعار الال�سلكية يف منزل كل من ه�ؤالء الأ�شخا�ص .كما مت ت�شغيل خوارزميات تنبيه على جهاز
باملنزل تهدف �إىل معرفة الأمناط العادية ل�سلوك امل�ستخدم وحتديد االنحرافات عن هذه الأمناط
يف الوقت احلقيقي .وعندما يتم الك�شف عن هذه االنحرافات ،ف�إنه يتم ابالغ �أطقم تقدمي اخلدمات
االجتماعية ب�سبب حمتمل للقلق .هذه التجربة دامت ملدة � 30شهرا و�شملت فرتة من الفح�ص من قبل
مقيمني م�ستقلني .و�أظهرت نتائج التقييم ب�شكل عام �أن النا�س الذين ا�ستفادوا هذه اخلدمة  -كل من
امل�سنني ومقدمي الرعاية – كانوا غالبا م�سرورين بها وينظرون �إليها على �أنها كانت جناحا كبريا.
ولكن ،رغم هذه النجاحات ،ف�إن دور تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت قد يكون غري كاف لتوفري
كل اخلدمات املنزلية لدعم العي�ش امل�ستقل للم�سنني وتلبية احتياجاتهم .ففي ( ،)34على �سبيل
املثال ،قام الباحثون بدرا�سة لتقييم قدرات الت�أقلم لدى  13عميال من كبار ال�سن بالن�سبة ملكتب
خدمات منزلية فنلندي .جميع العمالء كانت لهم �إعاقات �شديدة وكانوا يف حاجة �إىل امل�ساعدة،
على �سبيل املثال الغ�سل واللبا�س .لتلبية هذه االحتياجات ،الرعاية عن بعد ومراقبة املنازل عن بعد
مل تكن كافية .فمع ا�ستمرار غياب روبوتات اخلدمة ف�إن العمل الب�شري يبقى �ضروريا .وبالتايل،
يرى الباحثون يف هذه الدرا�سة �أن الرتكيز الرئي�سي يف تنظيم اخلدمات املنزلية على �أف�ضل وجه
ينبغي �أن يكون على ا�ستخدام اليد العاملة الب�شرية ،ولي�س على اال�ستثمار يف تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت.
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بع�ض الباحثني يف جمال الروبوتات �أ�صبحوا ُيركزون ب�شكل متزايد على الروبوتات كو�سيلة لدعم
كبار ال�سن الذين لهم �ضعف يف االدراك يف املنزل .ومتا�شيا مع هذا التوجه ،فقد هدفت بع�ض
الدرا�سات �إىل ا�ستك�شاف احتياجات و�أولويات امل�سنني جتاه وجود روبوت م�ساعد لهم يف املنزل.
ففي ( ،)49على �سبيل املثال ،ومن �أجل �ضمان مالءمة هذه التكنولوجيا ،قام الباحثون يف فرن�سا
بدرا�سة �شملت  30م�سنا ي�شكون من م�شاكل يف الذاكرة �أُجريت معهم مقابالت ت�ضمنت �أ�سئلة حول
احتياجاتهم و�أولوياتهم املتعلقة مبهام الروبوت و�أ�ساليب عمله .وقد بينت النتائج �أن برنامج التحفيز
املعريف هو على ر�أ�س �أولوياتهم تليه وظائف احلماية واكت�شاف ال�سقوط واالت�صال التلقائي للح�صول
على امل�ساعدة.
�أما يف ( ،)52حيث كان الغر�ض من الدرا�سة هو �أي�ضا ا�ستك�شاف ال�صعوبات واالحتياجات لكبار
ال�سن الذين يعانون من �ضعف معريف خفيف ومواقفهم جتاه روبوت م�ساعد من �أجل تطوير وظائف
الروبوت املنا�سبة ،فقد ك�شفت النتائج �أنه على الرغم من �أن امل�شاركني ي�شكون من �صعوبات يف �إدارة
بع�ض �أن�شطتهم اليومية ،ف�إنهم ال يرون �أنف�سهم يف حاجة �إىل امل�ساعدة .ويف الواقع ،ف�إنهم يعتربون
�أنهم كانوا قادرين على الت�أقلم مع ال�صعوبات با�ستخدام بع�ض اال�سرتاتيجيات التعوي�ضية .ولذلك،
فقد �أعلنوا �أنهم ال يحتاجون �أو يريدون الروبوت يف تلك اللحظة ولكنهم يعتربون �أنه من املحتمل
�أن يكون مفيدا �إما لأنف�سهم يف امل�ستقبل �أو لكبار ال�سن الآخرين الذين يعانون من ال�ضعف وال�شعور
بالوحدة والعجز .وقد متت يف هذه الدرا�سة �أي�ضا مناق�شة العوامل الكامنة وراء عدم الرغبة يف
اعتماد الروبوت امل�ساعد والق�ضايا التي ينبغي �أن ُتعالج بعناية يف عمليات ت�صميم ون�شر الروبوت
امل�ساعد.
بع�ض البحوث الأخرى اهتمت بالتحليالت االقت�صادية بالن�سبة لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت يف الرعاية ال�صحية للم�سنني .الرعاية ال�صحية للم�سنني هي �ساحة مرجحة لتغيريات
وا�سعة يف ال�سنوات القادمة ،وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �سوف تكون عامال هاما وم�ؤثرا يف
مثل هذه التغيريات .ولذلك ،قبل اال�ستثمار يف نظم وممار�سات جديدة� ،ستكون هناك حاجة ما�سة
للتقييمات االقت�صادية لتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف هذا املجال .ففي ( ،)35على
�سبيل املثال ،يرى امل�ؤلفون �أن اخليارات املتاحة بالن�سبة لرعاية امل�سنني يف كثري من الأحيان يجب �أن
تتجاوز حدود امل�ؤ�س�سة بجعل م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية والرعاية املنزلية والرعاية الذاتية تتفاعل
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بطرق جديدة و�أن املحللني الذين يقومون بالتقييمات لهذه التغيريات املعقدة يجب �أن يكونوا دقيقني
جدا بخ�صو�ص تلك الق�ضايا الكال�سيكية يف التحليل االقت�صادي مثل حتديد البدائل ،والأ�سا�س
للمقارنة ،واجلمع بني امل�ؤ�شرات املختلفة يف تقييم �شامل .ويف ( ،)36ويف نف�س االجتاه ،قام امل�ؤلفون
بتقييم كمي ال�ستخدام تكنولوجيا املنزل الذكي والزيارة عن طريق الفيديو يف الرعاية املنزلية
بناء على بيانات خربة من درا�سات �سابقة على جهود تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف قطاع
الرعاية ال�صحية .وبعد التو�صل �إىل �أن اجلماعات الرئي�سية املعنية هي مقدمو الرعاية ال�صحية
وامل�ست�شفيات والأقارب ،تبني �أن تكنولوجيا املنزل الذكي هي فعالة من حيث التكلفة ،حتى ولوكان
الأقارب هم امل�ستفيدون الوحيدون� .أما الزيارة عن طريق الفيديو ،والتي هي �أكرث كلفة من ناحية
التنفيذ ،فهي تتطلب ت�أثريات على كل من الأقارب ومقدمي الرعاية ال�صحية من �أجل �أن تكون �أداة
فعالة من حيث التكلفة يف الرعاية املنزلية.
بع�ض البحوث الأخرى اهتمت بكيفية حتفيز كبار ال�سن على تعلم وا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت وم�ساعدتهم على التغلب على املواقف ال�سلبية جتاهها .ففي ( ،)37على �سبيل املثال،
مت القيام بدرا�سة يف تايوان ،حيث ُتعترب جمموعة الن�ساء الالتي هن يف منت�صف العمر �أوهن من
كبار ال�سن الأقل ا�ستخداما لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،عن كيفية م�ساعدة برنامج للتدخل
االجتماعي لهذه املجموعة على تعلم مهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بنجاح بدعم من
�أع�ضاء منظمات غري ربحية .الدرا�سة �أجنزت مقابالت معمقة مع  28م�شاركة يف الربنامج للك�شف
عن جتاربهن يف تعلم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن الربنامج مكن
الن�ساء من حتقيق �أهداف دعم املنظمات ومتكينهن من تعلم تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
التعلم وتبادل خربات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت مع زمالئهن �ساعدهن على التغلب على
�إحباطهن .يف حني �أن فهم �أحا�سي�سهن ودعم �أع�ضاء املنظمات غري الربحية لهن مثل امل�صدر
الرئي�سي للت�شجيع يف عملية التعلم .كما �أظهرت هذه الدرا�سة �أن املنظمات غري الربحية قد لعبت
دورا حا�سما يف حتديد املتعلمني املحتملني واجناح م�شروع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
يف بع�ض البحوث الأخرى مت تناول الق�ضايا الفنية واالجتماعية والطبية للإبالغ الذاتي من قبل
املر�ضى امل�سنني عرب مواقع م�صممة خ�صي�صا لهذا الغر�ض حيث �أن هناك اهتمام متزايد با�ستخدام
الإنرتنت للتفاعل مع املر�ضى� ،سواء من حيث توفري املعلومات ال�صحية �أومن حيث جمع املعلومات.
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ففي ( ،)38على �سبيل املثال ،قام الباحثون بدرا�سة الق�ضايا املتعلقة بت�صميم املواقع الإلكرتونية
للرعاية ال�صحية للم�ستخدمني امل�سنني وذلك با�ستخدام درا�سة حالة ملدة عام مت فيها تطوير موقع
�إلكرتوين للإبالغ الذاتي عن الأعرا�ض ونوعية احلياة .الق�ضايا التي مت حتديدها �شملت اجلوانب
التقنية واالجتماعية والطبية لعملية ت�صميم املوقع للم�ستخدمني امل�سنني .نتائج هذا البحث كانت
عبارة عن جمموعة من الق�ضايا التي مت توثيقها والتي تتعلق بت�صميم املواقع بالن�سبة للمر�ضى
امل�سنني �إ�ضافة �إىل جمموعة من املبادئ التوجيهية العملية لت�صميم املواقع للمر�ضى امل�سنني.
يف نف�س االجتاه ،هناك حماوالت لت�سهيل الو�صول �إىل املعلومات ال�صحية للم�ستخدمني امل�سنني عن
طريق الإنرتنت ،حيث �أ�صبحت هذه ال�شريحة من امل�ستخدمني م�ستهلكة ن�شطة على نحو متزايد
لتكنولوجيا الإنرتنت وحيث �أن تطوير مواقع خم�ص�صة لهذه املجموعة من امل�ستخدمني يواجه عدة
حتديات ويتطلب حل العديد من م�سائل الت�صميم (مثل م�شكلة “الت�صميم للجميع” والت�صميم
الت�شاركي وت�شجيع املر�ضى والطرق املعرفية لتقييم قابلية اال�ستخدام) .ففي ( ،)47على �سبيل
املثال ،ويف هولندا ،قام الباحثون بتطوير نظام متت ت�سميته “ ”SeniorGezondوهو عبارة عن
مورد للمعلومات ال�صحية ويهدف �إىل دعم امل�ستخدمني امل�سنني يف بحثهم وو�صولهم �إىل املعلومات
املنا�سبة يف جمال حوادث ال�سقوط .وقد مكن تطوير هذا النظام من توفري تو�ضيح مفيد ب�ش�أن كيفية
معاجلة امل�سائل املتعلقة بالت�صميم وتطبيقها عمليا.
بع�ض البحوث الأخرى ،وبناء على فر�ضية �أن �إدراج كبار ال�سن يف الع�صر الرقمي يمُ كن �أن ي�ؤثر ب�شكل
�إيجابي على رفاهيتهم االجتماعية واالقت�صادية ،تطرقت �إىل ا�ستخدام الإنرتنت من قبل امل�سنني
و�إىل االختالفات بني اجلن�سني يف هذا امل�ضمار .ففي ( )39ويف ا�سبانيا حيث م�ستوى ا�ستخدام
الإنرتنت من قبل كبار ال�سن منخف�ض ن�سبيا مقارنة مع القطاعات الأخرى من ال�سكان ،قام الباحثون
بدرا�سة هدفت �إىل �شرح ا�ستخدام الإنرتنت يف قطاع امل�سنني وتقييم عدم التجان�س عرب اجلن�سني يف
منوذج قبول التكنولوجيا الذي يف�سر ويتنب�أ بكيفية قرار الفرد تبني تكنولوجيا جديدة ()41( )40
( .)42وقد مت حتليل عينة من � 492شخ�صا �أعمارهم �أكرث من  50عاما و�أظهرت النتائج �أنه على
الرغم من �أن منوذج قبول التكنولوجيا هو منا�سب لدرا�سة الظاهرة ،فمن ال�ضروري مراعاة ما
�إذا كانت الفجوة بني اجلن�سني يف تطور ا�ستخدام الإنرتنت هي حقيقية بالن�سبة لكبار ال�سن .وعلى
عك�س النتائج ال�سابقة التي �أ�شارت �إىل �أهمية �أكرب ل�سهولة اال�ستخدام (�أي ،القدرة على اال�ستخدام
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والتمكن من �إجناز معظم املهام ب�سرعة) بالن�سبة للن�ساء مقارنة بالرجال بني م�ستخدمي الإنرتنت،
يبدو�أن امل�سنني الذكور يدركون فائدة �أكرب ب�سبب ارتفاع م�ستويات �سهولة اال�ستخدام لديهم مقارنة
بالن�ساء .ويتم تف�سري �سهولة اال�ستخدام الأعلى بالن�سبة للذكور بامل�ستوى الأعلى لال�ستمتاع لديهم.
بع�ض البحوث الأخرى ،ومن منطلق �أن اهتمامات كبار ال�سن فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت قد مت جتاهلها �إىل حد كبري ب�سبب افرتا�ض عدم قدرتهم على ا�ستخدام هذه
التكنولوجيا ،وعدم اهتمامهم بها ،وعدم وجود �إرادة ملعرفة املزيد عن تطوراتها ،ومن �أي�ضا من
منطلق �أن كبار ال�سن هم جزء مهم من هذا املجتمع ويمُ ثلون جمموعة قد توفر تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت �إجابات مفيدة مل�شاكلها واحتياجاتها القائمة ،قامت بامل�ساهمة يف النقا�ش حول كبار
ال�سن وقدراتهم على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت واهتمامهم بها .ففي (،)43
على �سبيل املثال ،قام الباحثون بتحليل كيفية ا�ستخدام امل�سنني يف �إ�سبانيا لتطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت على الهواتف الذكية ،وكيفية تفاعلهم معها ،وملاذا يقررون ا�ستخدامها �أو
عدم ا�ستخدامها .وقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن العمر ال ُي�ؤثر ت�أثريا مبا�شرا على �إدراكهم للتطورات
التكنولوجية وتفاعلهم معها وتقييمهم لها .على العك�س من ذلك ،ف�إن التجارب ال�سابقة وال�سياقات
االجتماعية التي يتم فيها �إدماج التكنولوجيا تلعب دورا مهما .و�أ�شارت النتائج كذلك �إىل احلاجة
�إىل �إيجاد �صيغ جديدة لإدخال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وتدري�سها للم�سنني ،و�أكدت على
�ضرورة �أخذ م�شاعر امل�سنني فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بعني االعتبار عند تقييم
ا�ستخدامهم لهذه التكنولوجيا.
�أما يف ( ،)44ويف الواليات املتحدة الأمريكية ،فقد قام الباحثون بتحليل نوعي لكيفية ا�ستخدام كبار
ال�سن ،الذين يقيمون يف مراكز الرعاية ،للويب للتغلب على احلواجز املكانية واالجتماعية .فبالن�سبة
لهذه الفئة من كبار ال�سن ،التي غالبا ما تكون معزولة مكانيا واجتماعيا عن عامة النا�س ( ،)45ف�إن
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ُت�ستخدم لزيادة وتو�سيع االت�صاالت .با�ستخدام بيانات
ر�صد نوعية من درا�سة طولية لت�أثري ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على نوعية احلياة
لهذه الفئة من كبار ال�سن ،قام الباحثون بفح�ص ما �إذا كانت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
يمُ كن �أن تخفف من �آثار العزلة االجتماعية واملكانية .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت القدرة على متكني الأفراد من جتاوز احلواجز االجتماعية واملكانية ،وتوفري �إمكانية
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احلفاظ على وتعزيز ال�شبكات االجتماعية بالن�سبة لهم ،ف�ضال عن توفري �شعور �أكرب باالت�صال مع
العامل ب�أ�سره.
�أما يف ( ،)46ويف فنلندا ،فقد تطرقت الدرا�سة �إىل ا�ستك�شاف رف�ض امل�سنني ال�ستخدام الكمبيوتر
والإنرتنت من منظور التمثيالت االجتماعية من خالل احل�صول على �إجابات على الأ�سئلة التالية:
كيف ُت�صنف متثيالت الكمبيوتر والإنرتنت؟ �أي نوع من ال�صور ي�ستخدمونها لإظهار الكمبيوتر
والإنرتنت؟ كيف تعرب التمثيالت االجتماعية للكمبيوتر والإنرتنت عن هويات واهتمامات وتاريخ
وثقافة امل�ستجيبني؟ البيانات البحثية تكونت من تقارير كتبها م�سنون فنلنديون يعي�شون يف بيئات
غري ح�ضرية .متثيالتهم االجتماعية يمُ كن تلخي�صها على النحو التايل :الكمبيوتر والإنرتنت هي
“�أدوات و�أ�شياء” غري جمدية وحمفوفة باملخاطر وهي تهدد حرية املرء ومنط حياته و�صحته و�أمنه
وهي كذلك تخلق فروقا بني امل�ستخدمني وغري امل�ستخدمني لها .الدرا�سة �أظهرت كذلك كيف �أن
الهويات املختلفة واالهتمامات والتاريخ والثقافة لبع�ض امل�سنني قد حتد من دوافعهم وقدرتهم على
الرتحيب بالكمبيوتر وا�ستخدامه.
يف نف�س االجتاه ،ويف ( ،)53ويف بريطانيا ،حيث يمُ ثل كبار ال�سن جمموعة تَ�ستخدم اخلدمات
العامة عادة ب�شكل مكثف �إال �أنها ال ت�ستفيد من الفر�ص التي ُتعر�ض عن طريق االنرتنت ب�سبب
احلواجز املرتبطة بالعمر ،فقد ركزت الدرا�سة على الو�صول �إىل الإنرتنت يف مالجئ لكبار ال�سن.
وقد �أكدت النتائج على �ضرورة تركيز توفري اخلدمات الإلكرتونية حول احتياجات وميول وقدرات
م�ستخدمي اخلدمات العامة و�أن منظورا يتمحور حول امل�ستخدم يف توفري احلكومة الإلكرتونية
واخلدمات الإلكرتونية يتطلب فهما لطبيعة اال�ستخدام امل�شكلة اجتماعيا والقائمة حمليا لو�سائل
الإعالم الإلكرتوين ،والذي بدوره ،يمُ كن �أن ي�ساعد على منع امليل �إىل ر�ؤية العمر على �أنه العامل
الوحيد الذي يحدد التعامل �أو عدم التعامل مع الإنرتنت .كما �أن هذا املنظور يتطلب اال�ستثمار يف
توفري امل�ساعدة والدعم للو�صول �إىل و�سائل الإعالم الإلكرتوين من �أجل منع الإ�ضرار ببع�ض الفئات
اخلا�صة من امل�ستخدمني مثل كبار ال�سن.
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 .3تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن
ت�شري تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ((� )Information and Communication Technology (ICTإىل
التكنولوجيات التي تمُ كن من الو�صول �إىل املعلومات من خالل االت�صاالت ( )31وهي عبارة عن
جمموعة متنوعة من الأدوات واملوارد التكنولوجية امل�ستخدمة يف التوا�صل وان�شاء ون�شر وتخزين
و�إدارة املعلومات (.)32
نركز اهتمامنا على ا�ستخدامات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف املجتمع وعلى ت�أثريها عليه.
وقد �أثرت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت كثريا على الن�شاطات والتفاعالت االجتماعية وعززتها.
ففي واقع الأمر ا�ستولت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت تقريبا على كل جانب من جوانب حياتنا
اليومية من التجارة (البيع وال�شراء) �إىل ق�ضاء وقت الفراغ وحتى الثقافة .اليوم �أ�صبحت الهواتف
اجلوالة و�أجهزة الكمبيوتر وخمتلف الأجهزة التي تحُ مل باليد والربيد الإلكرتوين والإنرتنت وغريها
من اخلدمات جزءا �أ�سا�سيا من ثقافتنا وجمتمعنا وتلعب دورا حيويا يف العمليات اليومية التي نقوم
بها .وقد �سهلت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت التفاعل االجتماعي والثقايف وجعلتنا نعي�ش الآن يف
جمتمع عاملي مرتابط ،حيث يمُ كن للنا�س التفاعل والتوا�صل ب�سرعة وكفاءة .ويمُ كن �أن ُتنقل الأخبار
واملعلومات الآن يف غ�ضون دقائق .الأفراد يمُ كن لهم ب�سهولة البقاء على ات�صال مع �أفراد �أ�سرهم
الذين يقيمون يف بلدان �أخرى �أو تكوين �صداقات جديدة يف جميع �أنحاء العامل .ومن الأمثلة على
�أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت امل�ستخدمة لهذه الأغرا�ض هي الربيد الإلكرتوين والر�سائل
الفورية ُ
وغرف الدرد�شة ومواقع ال�شبكات االجتماعية مثل في�سبوك وتويرت وبرامج االت�صال
مثل �سكايب وغريها والهواتف الذكية والتطبيقات املماثلة .وقد �ساهمت تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ب�شكل كبري يف الق�ضاء على احلواجز اللغوية ،فالنا�س الذين يتكلمون لغات خمتلفة
يمُ كن لهم االت�صال والتوا�صل االجتماعي والقيام بالأن�شطة التجارية �آنيا عرب الإنرتنت با�ستخدام
املرتجمات اللغوية.
يف بحث �سابق تطرقنا �إىل عالقة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بظاهرة الإجتار بالب�شر وكيف
يمُ كن ا�ستخدامها للحد من هذه الظاهرة .وتوفر تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للمتاجرين
طرقا �أكرث �إبداعا وتعقيدا الرتكاب جرائمهم ،ويف الوقت نف�سه ،متنح املجتمع الدويل الذي يكافح
االجتار بالب�شر املزيد من الفر�ص للرد على هذه اجلرائم ( .)1ويف بحث �آخر تطرقنا �إىل عالقة
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تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بظاهرة العنف الأ�سري وكيف يمُ كن لها �أن ت�ساعد يف ك�سر حلقة
هذا العنف .فتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت توفر للمعتدين طرقا �أكرث �إبداعا وتعقيدا الرتكاب
اعتداءاتهم ،ويف الوقت نف�سه ،توفر للمناه�ضني للعنف الأ�سري مزيدا من الفر�ص للت�صدي لهذه
الظاهرة ( .)2يف هذا البحث ُنركز على العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن،
�إذ يمُ كن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أن ُتوفر فر�صا تمُ كن من حت�سني نوعية حياة كبار ال�سن
ومن م�ساعدتهم على مواجهة م�صاعب احلياة ب�سهولة �أكرب والتغلب على القيود التي تفر�ضها
عزلتهم االجتماعية والعاطفية� .إال �أن هناك حتديات وخماطر قد تن�ش�أ عند التطرق �إىل التفاعل
بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن يف �إطار هذه العالقة.
 1-3الفر�ص التي توفرها تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للم�سنني
�إنه من املتعارف عليه على نطاق وا�سع �أن ا�ستخدام التكنولوجيا ب�شكل عام ( )9( )8وتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ( )24( )11( )12( )23( )10ب�شكل خا�ص من قبل امل�سنني له ت�أثري مفيد
على نوعية حياتهم .هناك ت�شكيلة وا�سعة من تكنولوجيات املعلومات واالت�صاالت القائمة والنا�شئة
التي يمُ كن �أن ت�ساهم يف ا�ستقاللية امل�سنني وحت�سني نوعية حياتهم تلبية احتياجاتهم االجتماعية
والطبية والأمنية واملتعلقة ب�أن�شطة احلياة اليومية.
ويمُ كن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أن تلعب دورا رئي�سيا يف م�ساعدة كبار ال�سن يف حياتهم
من خالل حتويل احلركات اجل�سدية ال�صغرية جدا �إىل ت�أثريات قوية� ،أي عن طريق ت�ضخيم قدرة
امل�سنني على التوا�صل والقيام بالأعمال اخلالقة بنف�س الطريقة التي ي�ضخم بها روبوت القدرات
املادية للب�شر .يمُ كن لكبار ال�سن ،عرب ا�ستخدام �أنظمة م�صممة ب�شكل �صحيح �إ�ضافة �إىل التدريب
اجليد والدعم� ،أن يتعلموا كيفية اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لتحقيق �أهداف كان
ُيعتقد �أنها منا�سبة فقط لل�شباب .ويمُ كن لكبار ال�سن اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
بعدة طرق خمتلفة مثل التوا�صل واالت�صال االجتماعي ،والو�صول �إىل املعلومات واخلدمات ،وت�شجيع
التعلم مدى احلياة ،والرعاية والتطبيب عن بعد ،والبقاء ن�شطني اقت�صاديا ومنتجني حتى بعد
التقاعد (.)10
و�سوف ت�ساعد طرق جديدة لالت�صال املتزامن مثل الهواتف املحمولة ،والر�سائل الن�صية ،وم�ؤمترات
الفيديو ،والدرد�شة ،واالت�صال غري املتزامن مثل الربيد الإلكرتوين ،وجمموعات الأخبار ،واملُ َدو َنات،
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وال�شبكات االجتماعية كبار ال�سن لي�س فقط للبقاء على ات�صال مع �أطفالهم ،ولكن �أي�ضا �سوف تزيد
وت�سهل االت�صال والتعاون مع �أقرانهم (.)11
ويمُ كن �أن يعزز التعلم الإلكرتوين كثريا من جتربة التعلم مدى احلياة للم�سنني عرب م�صادر معلومات
�أكرب ،وفر�ص جديدة للتفاعل ،و�أوقات تعلم �أق�صر .فعلى �سبيل املثال ،امل�شروع eLiLL (e-Learning in
 :Later Lifeالتعلم الإلكرتوين يف احلياة املت�أخرة) ،الذي مت متويله من قبل برنامج التعليم الإلكرتوين
للمفو�ضية الأوروبية يف الفرتة  ،2008-2006كان يهدف �إىل امل�ساهمة يف حمو الأمية الرقمية لكبار
ال�سن (� 60سنة وما فوق) يف �أوروبا من خالل حتفيز تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من
قبل مقدمي التعليم لكبار ال�سن و�إىل تعزيز املمار�سات اجليدة بني املهنيني وكبار ال�سن الن�شطني
العاملني يف جمال تعليم كبار ال�سن (.)15
ويمُ كن لكبار ال�سن �أن ي�ستفيدوا �أي�ضا من تطبيقات احلكومة الإلكرتونية التي من �ش�أنها �أن تريحهم
من الرحالت غري ال�ضرورية ومن االنتظار يف املكاتب للح�صول على اخلدمات (.)11
بع�ض كبار ال�سن ،عندما يتقاعدون من وظائفهم ،يحتاجون �إىل تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
التي تمُ كنهم من الو�صول �إىل املعلومات حول التطورات احلالية يف جمال مهنهم وتوفر لهم فر�صا
للنمو والعمل ب�شكل خالق حتى بعد تقاعدهم .وت�ساعد �أي�ضا تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ه�ؤالء
النا�س على احلفاظ على معارفهم الثمينة وخرباتهم وتعميمها على املجتمع (.)12
�إدخال قوة احلو�سبة يف حياة كبار ال�سن يمُ كن �أن ت�ساهم يف م�ساعدتهم على االعتناء ب�صحتهم
يف املنزل ،وبالتايل ،ف�إنه يمُ كن احلفاظ على ا�ستقاللهم لفرتة �أطول مما يوفر جودة �أعلى للحياة
للمتقاعدين ويمُ كن من خف�ض تكاليف الرعاية بالن�سبة للدولة والأ�سرة .فعلى �سبيل املثالmyVitali ،
هو نظام ر�صد مع �أجهزة �شا�شات ال�سلكية تعمل باللم�س ،تمُ كن كبار ال�سن من تلقي امل�ساعدة والتوجيه
يف املنزل وطلب امل�ساعدة يف حاالت الطوارئ �إذا لزم الأمر .ويمُ كن للم�ستخدمني �أخذ قيا�سات
هامة مثل �ضغط الدم اخلا�ص بهم والوزن والدهون يف اجل�سم وحتميل هذه املعلومات مبا�شرة �إىل
النظام .وبالتايل ،يمُ كن لأي من اجلهات املهنية التي توفر لهم الرعاية ال�صحية الو�صول الفوري �إىل
�سجالتهم ال�صحية املحدثة (.)14
ويمُ كن �أي�ضا لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أن توفر �سبال مل�ساعدة امل�سنني على البقاء ن�شطني
وتو�سيع قدراتهم على اال�ستمرار يف العمل .ال�شركة اليابانية فوجيت�سو( ،)Fujitsuعلى �سبيل املثال ،
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قامت بتطوير “ع�صا م�شي ذكية” مع �إدماج �إمكانية املالحة عرب الأقمار ال�صناعية .ع�صا اجليل
اجلديد هذه مت ت�صميمها مل�ساعدة امل�سنني على تتبع طريقهم ،ف�ضال عن ر�صد �أ�شياء مثل معدل
دقات القلب ودرجة احلرارة .ويمُ كن �أي�ضا تتبع مكان الع�صا بوا�سطة االنرتنت .كما يمُ كن �إعداد
الع�صا لإر�سال تنبيهات عن طريق الربيد الإلكرتوين �إذا كانت الع�صا تعتقد �أن امل�ستخدم قد
�سقط .والنموذج الأويل للجهاز مت عر�ضه يف امل�ؤمتر العاملي للجوال يف بر�شلونة وهو جمهز بتقنيات
ات�صال خمتلفة مثل  GPSو 3Gو WIFIولديه �شا�شة  LEDعلى اجلزء العلوي من املقب�ض .و�إذا كانت
هناك حاجة لتغيري االجتاه ،ف�إن ع�صا امل�شي تهتز ،ويظهر �سهم .الع�صا تر�سل بيانات �إىل كمبيوتر
م�ضيف ،ولذلك ف�إن مقدم الرعاية �أو قريب امل�سن يمُ كن له ر�ؤية موقع امل�سن ،مع بيانات �إ�ضافية
مثل معدل دقات القلب .كل هذه املعلومات تتدفق �إىل الكمبيوتر امل�ضيف .و�إذا اكت�شفت الع�صا عدم
انتظام دقات القلب ،ف ُيمكن لها االت�صال تلقائيا بخدمات الطوارئ (. )20
ومن املثري لالهتمام �أن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت قد يرفع امل�ستوى الآخذ يف
االنخفا�ض للقدرة املعرفية واحلركية للم�سنني .وقد �أظهرت درا�سة يف ( ،)21على �سبيل املثال،
والتي ركزت على ت�أثري �ألعاب الكمبيوتر على كبار ال�سن� ،أن لعب �ألعاب الكمبيوتر ،بالإ�ضافة �إىل
كونه ن�شاطا ترفيهيا جديدا ،ي�ؤثر �إيجابيا على معاجلة املعلومات ،والقراءة ،والفهم والذاكرة لدى
امل�سنني .كما �أظهرت الدرا�سة �أي�ضا �أن لعب �ألعاب الكمبيوتر يمُ كن �أن يمُ كن �أي�ضا من وقت رد فعل
�أ�سرع ،وي�ؤدي �إىل زيادة يف مدى االهتمام ،و�إىل تن�سيق �أف�ضل بني اليد والعني .وهذا بدوره يمُ كن
�أن ي�ساعد ه�ؤالء النا�س يف حياتهم اليومية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن لعب �ألعاب الكمبيوتر �أعطى
موظفي التمري�ض والدعم �أدلة على وجود �إعاقات ج�سدية ونف�سية مل يتم التفطن �إليها من قبل
(.)22
 2-3التحديات واملخاطر
وكما �أن هناك فر�ص فهناك �أي�ضا حتديات وخماطر تن�ش�أ عند التطرق �إىل التفاعل بني كبار ال�سن،
ونوعية احلياة ،ونظم الرعاية ،وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .فعلى الرغم من �أن ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت قد �أ�صبح �شائعا يف العديد من البلدان ،فال تزال هناك فجوة
رقمية بني قطاعات من املجتمعات .وهذا هو احلال خا�صة مع النا�س امل�سنني (.)19( )18( )17
و ُيظهر كبار ال�سن تكيفا �أقل مع ظهور تقنيات جديدة مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
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مقارنة مع الأجيال ال�شابة� ،إما لأنهم لي�س لديهم اخلربة التكنولوجية �أو ب�سبب حالتهم ال�صحية
احلالية .كما �أنهم يواجهون عادة �صعوبات كثرية مت�أتية من اخل�صائ�ص الدميوغرافية مثل الدخل،
والتعليم ،واملوقع اجلغرايف ،والإعاقات املمكنة ،ف�ضال عن ال�صعوبات املتعلقة بتعقيد التكنولوجيا.
ومن الأ�سباب الأخرى للتكيف ال�ضعيف مع التكنولوجيات اجلديدة هي عدم وجود احلوافز،
والعقبات االقت�صادية ،واملهارات الرقمية ،والتدريب املنا�سب  .ويواجه �أي�ضا كبار ال�سن عددا من
العوائق التي تعقد لهم ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،مثل القلق جتاه �أجهزة الكمبيوتر
وال�شعور ب�أن �أجهزة الكمبيوتر لي�ست ذات �صلة بامل�سنني� .أي�ضا ف�إنه يبدو �أن ال�سوق ال ت�ستثمر مبا فيه
الكفاية يف االبتكارات لكبار ال�سن ،مثل الرتكيز على اخلدمات ال�شاملة و�سهلة اال�ستخدام .وتعترب
العديد من املنتجات واخلدمات احلالية لي�ست منا�سبة الحتياجات امل�سنني (.)8
ويف الواقع ،كل تكنولوجيا جديدة نقوم بتنفيذها تخلق فجوة جديدة .هناك فجوة متنامية ب�سرعة
بني ال�صغار والكبار .ويتم تهمي�ش كبار ال�سن من قبل ال�سائقني ال�شباب لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت .ومع كل تكنولوجيا جديدة ال ت�ستطيع �أجيال امل�سنني فهمها ،ف�إن عزلتهم تزداد (.)11
وكمثال على ذلك ،ت�شري الإح�صاءات الأخرية �إىل �أن �أكرث من  52يف املئة من النا�س الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  74-55عاما يف االحتاد الأوروبي ال ي�ستخدمون االنرتنت (على الأقل مرة واحدة يف
الأ�سبوع) ( .)13حقيقة �أن �أكرث من ن�صف ال�سكان كبار ال�سن لي�س لديهم الفر�صة للبحث عن
املعلومات التي تقدمها الإنرتنت وا�ستخدامها مما يحدد بو�ضوح فجوة رقمية خطرية داخل دول
االحتاد الأوروبي.
وجنبا �إىل جنب مع احلاجة املتزايدة للو�صول �إىل املعلومات والتوا�صل ،ف�إن امل�سنني يجدون �صعوبة
متزايدة يف متابعة التطور ال�سريع لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .والأجهزة الإلكرتونية ،و�أنظمة
الت�شغيل ،والتطبيقات ال تفعل ما يكفي ال�ستيعاب االحتياجات اخلا�صة لكبار ال�سن ( .)11فعلى
�سبيل املثال ،فقد وجدت درا�سة حول احلكومة الإلكرتونية وامل�سنني يف بلدين ،وهما الواليات املتحدة
الأمريكية و�أ�سرتاليا ،والتي حددت �أن املواقع احلكومية ذات �أهمية خا�صة للم�سنني يف ثالثة م�ستويات
من احلكومة (الوطنية ،والوالئية واملحلية) وقامت باختبار عينة ع�شوائية من هذه املواقع من �أجل
التعرف على قابليتها للقراءة ،و�أن م�ستويات القراءة لهذه املواقع هي �أ�صعب من تلك املو�صى بها
و�أن عيب الت�صميم هذا يحدث يف جميع م�ستويات احلكومة ويف البلدين و�أن هذا اخلط�أ الب�سيط،
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بجعل املواد �صعبة القراءة بالن�سبة للم�سنني ،ويحول دون القدرة التحويلية للحكومة الإلكرتونية لهذه
املجموعة من النا�س من ذوي االحتياجات اخلا�صة (.)16
بالإ�ضافة �إىل توفري الرعاية لكبار ال�سن ،وفهم ال�صعوبات التي يواجهونها ،و�سن القوانني املنا�سبة
التي حتميهم ،وتطوير و�صيانة قواعد بيانات منا�سبة لهم ،وتنظيم حمالت دعاية من �أجل رفع
م�ستوى الوعي العام حولهم ،ف�إن الدولة واملنظمات غري احلكومية يمُ كن لها م�ساعدة امل�سنني
وامل�ساهمة ب�شكل كبري يف حت�سني نوعية حياتهم من خالل امل�ساهمة يف تكيفهم مع تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت و�إزالة كل املخاوف من ا�ستخدامها .و�إذا كان لإمكانات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت لتحويل حياة النا�س (كبار ال�سن) �أن تتحقق ،فال بد من �إيجاد �سبل جلعل هذه
التكنولوجيا منا�سبة ،و�صاحلة لال�ستعمال ،وجذابة لكبار ال�سن.
 .4الو�ضع يف دولة قطر
 1-4تطور االهتمام بكبار ال�سن يف دولةقطر
لقد ت ََطو َر االهتمام مبو�ضوع كبار ال�سن يف دولة قطر وتزايد احلديث عنه خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية حيث ُتبذل جهود ر�سمية لتعزيز حقوق كبار ال�سن ورعايتهم بالتن�سيق والتعاون مع العديد
من اجلهات الداخلية ومع املنظمات املعنية على امل�ستوى الإقليمي والدويل .وقد مت �سن العديد من
الت�شريعات والقيام بالعديد من التدابري يف هذا املجال ( .)3وقد كر�س الد�ستور حق امل�سن كما
حر�ص على املحافظة على �صحة فئة امل�سنني و�ساوى بينهم وبني غريهم يف احلقوق والواجبات.
كما ن�ص القانون على حق امل�سن يف ال�ضمان االجتماعي ويف ال�سكن ويف العمل (حتى �سن اخلام�سة
وال�ستني ويف حاالت يجوز التمديد �إىل ما بعد هذه ال�سن) ووفر بع�ض احلماية القانونية للم�سن حيث
ال يجوز ،على �سبيل املثال� ،إ�صدار �أمر بحب�س املدين �إذا جتاوز ال�سبعني من العمر .كما يجري العمل
على �إعداد م�شروع قانون متكامل حلماية امل�سنني مع حتديد القواعد والأحكام التي تدعم حمايتهم
و�صون كرامتهم وتوفري �أمنهم االقت�صادي والنف�سي وال�صحي واجل�سدي والعقلي.
كما �شملت مظاهر االهتمام بكبار ال�سن� ،إ�ضافة �إىل املجال الت�شريعي ،جمال البناء امل�ؤ�س�سي .فقد
مت �إن�شاء وت�أ�سي�س العديد من امل�ؤ�س�سات واللجان التي ُتعنى بكبار ال�سن ورعايتهم وحقوقهم مثل
املجل�س الأعلى لل�صحة الذي ي�شرف على الرعاية ال�صحية للم�سنني على ثالث م�ستويات :الرعاية
ال�صحية الأولية لعالج امل�سنني وتوعيتهم من خالل املراكز ال�صحية الأولية والرعاية املتو�سطة
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الت�أهيلية للعالج املتخ�ص�ص والت�أهيل وبرامج العالج الطبيعي والوظائفي وغريها من خالل املراكز
الت�أهيلية املجتمعية والرعاية املتقدمة يف امل�ست�شفيات .كما مت �إن�شاء امل�ؤ�س�سة القطرية لرعاية امل�سنني
“�إح�سان” والتي تعمل على �إيواء امل�سنني وتوفري خدمات الرعاية ال�صحية واالجتماعية والنف�سية
لهم وت�أهيلهم ملواجهة ال�شيخوخة والت�أقلم معها و�إدماجهم يف املجتمع وتوعية �أ�سرهم .كما مت ت�شكيل
�إدارة للم�سنني والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �ضمن وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية .وت�سهر هذه الإدارة على
الإ�سهام يف تنفيذ اال�سرتاتيجيات واخلطط وال�سيا�سات املتعلقة بهذه الفئة من املجتمع ،وعلى تطوير
وتنفيذ الربامج واخلدمات الالزمة لرعايتها وت�أهيلها بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الأخرى ذات العالقة،
وعلى توعية املجتمع وتثقيفه بخ�صو�ص هذه الفئة وحقوقها من خالل تنظيم الندوات وامل�ؤمترات
وور�ش العمل وتنفيذ برامج التدريب املوجهة للعاملني الذين يوفرون الرعاية ،وعلى امل�شاركة يف
متثيل الدولة يف امل�ؤمترات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات ال�صلة بق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
وامل�سنني .ويف �إطار التكاتف بني الدولة واملجتمع املدين والأ�سرة ب�ش�أن كفالة وتعزيز حقوق امل�سنني،
تلعب �أي�ضا اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان دورا بارزا يف هذا امل�ضمار وذلك يف �إطار ممار�ستها
لالخت�صا�صات املنوطة بها ويف مقدمتها ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان حيث تويل هذه اللجنة �أهمية
خا�صة حلقوق كبار ال�سن لتوفري العوامل امل�ساعدة لهم حتى يتمكنوا من لعب �أدوار فاعلة يف املجتمع.
كما يتبنى �أي�ضا املجل�س الأعلى ل�شئون الأ�سرة ق�ضية امل�سنني من منظور حقوقي وي�سلط ال�ضوء على
االحتياجات اخلا�صة بهذه الفئات اله�شة ويقوم بالعديد من الفعاليات والأن�شطة اخلا�صة مبناق�شة
�أو�ضاع كبار ال�سن وكذلك تعزيز دور الأ�سرة وم�ساعدتها على اال�ستمرار يف توفري الرعاية للم�سنني
من �أفرادها يف �إطار العائلة.
كما �شملت مظاهر االهتمام بكبار ال�سن �أي�ضا ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات وخطط العمل التي ت�ضمن
امل�ساواة يف متتع كبار ال�سن باحلقوق .فقد ت�ضمنت ال�سيا�سة ال�سكانية لدولة قطر ( )4التي انطلقت
يف �أكتوبر  2009هدفا ا�سرتاتيجيا ن�ص على متكني امل�سنني من امل�شاركة بفعالية يف احلياة االجتماعية
والعامة من خالل توفري م�صادر دخل كاف لهم ،و�ضمان اخلدمات ال�صحية واالجتماعية لهم ،وحث
�أ�سرهم على رعايتهم ودعمها وم�ساندتها يف ذلك ،و�إن�شاء وتطوير الرعاية املنا�سبة لهم ،وتطوير
نظام التقاعد ونظام الت�أمني بحيث ي�شمل جميع القطاعات (العام واخلا�ص واملختلط) وتطوير طب
ال�شيخوخة� .أما ا�سرتاتيجية التنمية الوطنية ( )5( )2016-2011التي انطلقت يف مار�س ،2011
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والتي ترتبط ب�أهداف ر�ؤية 2030م ( ،)6فقد احتوت ،من خالل اال�سرتاتيجيات املكونة لها مثل
ا�سرتاتيجية قطاع احلماية االجتماعية واال�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة ،على برامج من �ش�أنها �أن
توفر �أف�ضل م�ستويات الرعاية ال�صحية املتطورة واحلماية االجتماعية وال�ضمان االجتماعي للم�سنني.
كما �شملت مظاهر االهتمام بكبار ال�سن �أي�ضا امل�ؤمترات واملتلقيات التي تهتم بكبار ال�سن وبحقوقهم.
فقد مت تنظيم بع�ض الندوات املحلية مثل ندوة “�شبكات احلماية الأ�سرية وال�شيخوخة” التي نظمها
املعهد الدويل للدرا�سات الأ�سرية والتنمية بالتعاون مع �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان وجامعة نورث
و�سرتن وبرنامج االمم املتحدة لل�شيخوخة يف يونيو 2009يف قطر والتي تطرقت �إىل قواعد التعامل
ب�إيجابية مع كبار ال�سن ،وكيفية تطوير وتنمية الربامج ال�سكانية التي ت�ستجيب للحاجات ال�صحية
واالقت�صادية لهذه الفئة ،والبحث عن الو�سائل التي ت�ساعد على تطوير �آليات جمع البيانات ال�سكانية
والأبحاث الدميوغرافية يف هذا املجال ،ومناق�شة �أف�ضل الطرق لبناء القدرات يف جمال رعاية كبار
ال�سن والو�سائل الناجعة لتعزيز التعاون العاملي وتبادل اخلربات يف هذا املجال .كما تطرقت �إىل
كيفية اال�ستفادة من طاقات الكبار وتفعيل دورهم .ومن الأمثلة الأخرى على الندوات املحلية ندوة
“احلماية االجتماعية والقانونية لكبار ال�سن” التي نظمتها امل�ؤ�س�سة القطرية لرعاية امل�سنني بالتعاون
مع اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان يف �سبتمرب  ،2014والتي ناق�شت مو�ضوع احلماية االجتماعية
والقانونية لكبار ال�سن ،وتناولت كذلك امل�شكالت واملخاطر التي تواجه كبار ال�سن يف ظل العوملة
وحتوالتها� ،إىل جانب الوقوف على امل�ستجدات يف احتياجات كبار ال�سن ور�صد وت�شخي�ص امل�شكالت
وال�صعوبات التي يعانون منها هم والعاملون معهم .كما �شاركت دولة قطر يف كثري من امل�ؤمترات
واملتلقيات الإقليمية التي تخ�ص كبار ال�سن مثل �أعمال اللجنة اخلليجية لرعاية امل�سنني التي ينظمها
املكتب التنفيذي ملجل�س التعاون اخلليجي ب�شكل دوري ملناق�شة املو�ضوعات اخلا�صة برعاية امل�سنني
يف دول املجل�س ،و�أعمال الندوة اخلليجية حول احلماية االجتماعية لكبار ال�سن ،و�أعمال امللتقى
اخلليجي حول جودة احلياة لكبار ال�سن وخدماتهم وا�ست�شراف م�ستقبلهم (مايو .)2014كما متت
امل�شاركة يف العديد من امل�ؤمترات واملتلقيات الدولية مثل دورات العمل التي يعقدها الفريق العامل
املفتوح الع�ضوية املعني بال�شيخوخة يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك (ابريل � ،2011أغ�سط�س
� ،2011أغ�سط�س  )2012واجتماع املراجعة الإقليمية الثانية خلطة عمل مدريد الدولية لل�شيخوخة
(( )MIPAAدي�سمرب.)2011
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 2-4تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن يف دولة قطر
يف م�ؤمتر الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة الذي ُعقد يف ريودي جانريو يف يونيو 2012مت التو�صل
�إىل �إجماع عاملي مفاده �أنه من �أجل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،ال بد للم�ؤ�س�سات على جميع
امل�ستويات �أن تكون فعالة و�شفافة وخا�ضعة للم�ساءلة ودميقراطية .وتوفر احلكومة الإلكرتونية
�إمكانات هائلة لتح�سني الطريقة التي تقدم بها احلكومات اخلدمات العامة ولتعزيز م�شاركة
امل�ساهمني يف هذه اخلدمات .ويمُ كن توفري فر�ص كبرية لتحويل الإدارة العامة �إىل �أداة للتنمية
امل�ستدامة عرب احلكومة الإلكرتونية واالبتكار .واحلكومة الإلكرتونية هي“ :ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت وتطبيقاتها من قبل احلكومة لتوفري املعلومات واخلدمات العامة للنا�س”
( .)54وعلى نطاق �أو�سع ،ف�إن احلكومة الإلكرتونية يمُ كن �أن ي�شار �إليها على �أنها ا�ستخدام وتطبيق
تكنولوجيا املعلومات يف الإدارة العامة لتب�سيط ودمج �سري العمل والعمليات ،لتحقيق �إدارة فعالة
للبيانات واملعلومات ،وتعزيز تقدمي اخلدمات العامة ،ف�ضال عن تو�سيع قنوات االت�صال من �أجل
متكني النا�س من امل�شاركة ( .)28والفر�ص التي ُتتيحها التطورات الرقمية لل�سنوات الأخرية� ،سواء
من خالل اخلدمات عرب الإنرتنت� ،أو البيانات الكبرية� ،أو و�سائل الإعالم االجتماعية� ،أو تطبيقات
اجلوال� ،أو احلو�سبة ال�سحابية ،تو�سع با�ستمرار الطريقة التي ننظر بها �إىل احلكومة الإلكرتونية.
ومن خالل االبتكار واحلكومة الإلكرتونية يمُ كن للإدارات العامة يف جميع �أنحاء العامل �أن تكون
�أكرث كفاءة و�أن توفر خدمات �أف�ضل و�أن ت�ستجيب ملطالب ال�شفافية وامل�ساءلة .واحلكومة الإلكرتونية
يمُ كن �أن ت�ساعد احلكومات على املحافظة على البيئة وتعزيز الإدارة الفعالة للموارد الطبيعية
وكذلك حتفيز النمو االقت�صادي وتعزيز االندماج االجتماعي وخا�صة للفئات املحرومة وال�ضعيفة
مثل كبار ال�سن .وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أثبتت �أي�ضا �أنها يمُ كن �أن تكون من�صات فعالة
لت�سهيل تبادل املعرفة وتنمية املهارات ونقل حلول احلكومة الإلكرتونية املبتكرة وبناء القدرات من
�أجل التنمية امل�ستدامة يف خمتلف البلدان .واحلكومة الإلكرتونية يمُ كن كذلك �أن ُتن�شئ فوائد هامة
يف �شكل فر�ص عمل جديدة وحت�سني ال�صحة والتعليم.
وتقوم الأمم املتحدة مب�سح حول احلكومة الإلكرتونية كل �سنتني وهو عبارة عن تقرير ُيقيم و�ضع
تطور احلكومة الإلكرتونية للدول الـ  193الأع�ضاء يف الأمم املتحدة وي�سلط ال�ضوء على االجتاهات
النا�شئة للحكومة الإلكرتونية والق�ضايا واملمار�سات املبتكرة ف�ضال عن حتديات وفر�ص تطوير
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احلكومة الإلكرتونية .ومنذ �إن�شائه �سنة  ،2003تبنى م�سح الأمم املتحدة للحكومة الإلكرتونية نظرة
�شمولية لتطور احلكومة الإلكرتونية تعتمد على ثالثة �أبعاد هامة :توفر اخلدمات عرب الإنرتنت
والبنية التحتية لالت�صاالت والقدرات الب�شرية .و ُت�ستخدم هذ الأبعاد يف �شكل م�ؤ�شر لتطور احلكومة
الإلكرتونية (( )E-Government Development Index (EGDIلرتتيب خمتلف دول العامل .و ُيعترب كل
ُب ْع ٍد من هذه الأبعاد يف حد ذاته مقيا�سا مركبا يمُ كن ا�ستخال�صه وحتليله ب�شكل م�ستقل .وترتيب
الدول ح�سب هذه امل�ؤ�شرات هو لي�س م�صمما اللتقاط تطور احلكومة الإلكرتونية باملعنى املطلق
ولكنه يهدف �إىل �إعطاء تقييم لأداء احلكومات الوطنية مقارنة ببع�ضها البع�ض .وم�ؤ�شر تطور
احلكومة الإلكرتونية ( )EGDIهو قيمة بني  0و 1ويمُ كن �أن يكون “مرتفعا جدا” (�أكرب من )0.75
�أو “مرتفعا” (� )0.75-0.5أو “متو�سطا” (� )0.5-0.25أو “منخف�ضا” (�أقل من .)0.25
وت�ؤكد ن�سخة �سنة  2014من م�سح الأمم املتحدة للحكومة الإلكرتونية ( )28على �أن تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت هي عامل م�ساعدة فعال للح�صول على م�ؤ�س�سات فعالة و�شفافة وخا�ضعة
للم�ساءلة .ولذلك ،ف�إن البلدان يف جميع �أنحاء العامل وعلى جميع م�ستويات التنمية ،توا�صل القيام
با�ستثمارات كبرية يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف القطاع العام ،حيث �أن هذه اجلهود
�ضرورية لتحقيق امل�شاركة ال�شعبية الوا�سعة يف �صنع القرار وتعزيز الو�صول �إىل املعلومات و�إزالة
احلواجز �أمام اخلدمات العامة .وقد ح�صلت قطر يف ن�سخة �سنة  2014من م�سح الأمم املتحدة
للحكومة الإلكرتونية على م�ؤ�شر  EGDIبلغ ( 0.6362مرتفع) وجاءت يف املرتبة  44عامليا (يف حت�سن
ملحوظ مقارنة باملرتبة � 48سنة  )2012ويف املرتبة � 9آ�سياويا ويف املرتبة  4خليجيا بعد البحرين
( )0.8089والإمارات ( )0.7136وال�سعودية (.)0.6900
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هناك فر�ص كبرية للبلدان ذات امل�ؤ�شر  EGDIاملرتفع واملتو�سط ملوا�صلة دفع
عجلة التنمية بالن�سبة حلكوماتها الإلكرتونية .مع ا�سرتاتيجيات وا�ضحة ،وا�ستثمار ذكي يف البنية
التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وا�ستثمار متوا�صل يف التعليم االبتدائي والثانوي والعايل،
وكذلك من خالل حتول جذري يف تقدمي اخلدمات العامة على �شبكة الإنرتنت ،ويمُ كن لهذه البلدان
حتقيق املزيد من االرتقاء بحكوماتها الإلكرتونية وت�صدر الرتتيب .كما جتدر اال�شارة �إىل �أن ترتيب
قطر وجميع دول جمل�س التعاون اخلليجي جاء �ضمن �أعلى  10مراتب يف غرب �آ�سيا ،وذلك ب�سبب
ارتفاع ناجتها املحلي الإجمايل ،وارتفاع ن�سبة املتعلمني ،و�صغر عدد ال�سكان ،ورغبة �شديدة من
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جانب حكوماتها لال�ستثمار يف هذا املجال وتطوير البوابات الإلكرتونية اخلا�صة بها ،وبالتايل تقدمي
خدمات �إلكرتونية متقدمة ملواطنيها ومتكينهم من الو�صول �إىل املعلومات ب�سهولة .وجميع دول
جمل�س التعاون اخلليجي لديها بوابات �إلكرتونية مرتبطة مع بع�ضها البع�ض ب�شكل يمُ كن مواطنيها
من �سهولة البحث والو�صول �إىل املعلومات .هذه املبادرة اجلديدة �سوف حتفز القطاع العام على
تقدمي خدمات �أكرث �شفافية وذات كفاءة عالية ،وبالتايل اعتماد نهج ُيركز على املواطن حيث تكون
احتياجاته (كعميل) يف ال�صدارة .كل دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست �أن�ش�أت جلنة للحكومة
الإلكرتونية لدول املجل�س ونظمت م�ؤمتر احلكومة الإلكرتونية لدول املجل�س الذي وفر من�صة للقادة
ملناق�شة خمتلف جوانب برامج احلكومة الإلكرتونية يف بلدانهم ومكن من الت�شارك واال�ستفادة من
اخلربات وتعزيز عمليات التحول الإلكرتوين .الهدف امل�شرتك بني هذه الدول هو تعزيز اخلدمات
الإلكرتونية وزيادة �إنتاجية وكفاءة احلكومة وحت�سني ترتيبها العاملي ( .)28وهذه الأمور �سوف
تنعك�س حتما ب�شكل �إيجابي على فئة كبار ال�سن واخلدمات املقدمة �إليها.
وقد بني تقرير بعنوان “م�شهد تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف قطر �سنة  :2013الأ�سر
والأفراد” (� )55أعدته وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف دولة قطر (املجل�س الأعلى
لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات (� )ICT Qatarسابقا) �أن التطورات اجلارية يف بيئة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف قطر قد �أدت �إىل تقدم كبري خالل فرتة ق�صرية ن�سبيا من الزمن .ومع
ذلك ،ف�إن هذا التقرير بني �أي�ضا �أن هناك العديد من التحديات التي يجب الت�صدي لها من �أجل �أن
تتمكن قطر من حتقيق هدفها املتمثل يف �إن�شاء قطاع لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يكون حيويا
و�إبداعيا و �شامال وقادرا على تغذية اقت�صادها وتوفري املنافع االجتماعية للجميع .فعند النظر �إىل
�أحدث البيانات من عام  ،2012ف�إن عدة اجتاهات تظهر بو�ضوح ( .)55والنا�س يف قطر هم الآن
�أكرث ارتباطا ب�شبكة الإنرتنت من �أي وقت م�ضى .فاليوم ميتلك كل منزل يف قطر ،يف املتو�سط،
ثالثة هواتف نقالة ،واثنني من �أجهزة الكمبيوتر ،وهاتف ذكي واحد ،والنا�س ي�ستخدمون هذه
التقنيات للو�صول �إىل الإنرتنت ب�أعداد �أكرب من �أي وقت م�ضى .فبني عامي  2008و 2012ازداد
انت�شار احلا�سوب بني الأفراد �أكرث من ال�ضعف ،يف حني ارتفع يف نف�س الفرتة ا�ستخدام الإنرتنت من
� %38إىل � .%69.3أما االت�صال عري�ض النطاق بالإنرتنت ( )Broadband Accessفهو كذلك �آخذ يف
االرتفاع %85 .من الأ�سر يف دولة قطر لديها الآن ات�صال عري�ض النطاق بالإنرتنت مقارنة بـ %80
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�سنة  .2010ا�شرتاكات الإنرتنت عري�ض النطاق املتنقل ( ،)mobile broadbandعلى وجه اخل�صو�ص،
هي �أي�ضا �آخذة يف االرتفاع� .أما امل�سرية فيقودها ال�شباب القطري .فاملواطنون القطريون الذين
ترتاوح �أعمارهم بني  15و� 24سنة لديهم �أعلى معدالت انت�شار تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
مقارنة ب�أي فئة عمرية �أخرى ،ويف جميع املجاالت ،مبا يف ذلك �أجهزة الكمبيوتر ( ،)% 97و�شبكة
الإنرتنت ( ،)%98وخدمات الهاتف اجلوال (ما يقرب من  .)%100لذلك ف�إن م�ستقبل تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف قطر يبدو مريحا وقابال للحمل ،حيث ت�صاعدت على مدى ال�سنوات القليلة
املا�ضية وترية ا�ستخدام الهواتف الذكية متعددة اال�ستخدامات ،مدعومة بعوامل مثل زيادة التوفر
وحت�سن خدمات الإنرتنت عري�ض النطاق املتنقل وازدياد اخليارات املتاحة بخ�صو�ص حزم بيانات
الإنرتنت من طرف مقدمي اخلدمات.
ولكن ،وعلى الرغم من هذا التقدم ،ف�إن غالبية النا�س يف قطر مازالوا يواجهون معوقات متعلقة
بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .ف�أكرب عقبة �أمام الو�صول �إىل معدالت عالية النت�شار تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت وا�ستخدامها يف قطر ،وعلى املدى الطويل� ،إىل اقت�صاد معرفة حقيقي ،هو
النق�ص الوا�سع يف مهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بالن�سبة لقطاع مهم من ال�سكان ،خا�صة
الإناث وكبار ال�سن والعمال امل�ؤقتني .وجتدر الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن الوعي باحلكومة الإلكرتونية
وا�ستخدامها مل يحقق تقدما مقارنة ب�سنة  .2010فرغم �أن الغالبية العظمى من الأفراد يفيدون
ب�أنهم على بينة بخدمات احلكومة الإلكرتونية املتاحة ،ف�إن فقط �أقل من ربع ه�ؤالء قد ا�ستخدموا
هذه اخلدمات فعال يف الأ�شهر الـ  12املا�ضية وهذه الن�سبة هي نف�سها مقارنة ب�سنة  .2010كما �أن
 %35من الأ�شخا�ص امل�ستطلع �آرا�ؤهم كانوا يجهلون متاما عرو�ض احلكومة الإلكرتونية .وبناء على
هذه النتائج ،فقد �أ�صدرت وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ا�سرتاتيجية لالحتواء الرقمي ()7
لالقرتاب من املعر�ضني خلطر اال�ستبعاد الرقمي مثل كبار ال�سن ومتكني اخلطة الوطنية لتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت من حتقيق االعتماد ال�شامل للإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من
قبل جميع �شرائح املجتمع .وتهدف هذه اال�سرتاتيجية �إىل الو�صول �إىل جميع قطاعات املجتمع من
خالل برنامج للتوعية والو�صول والتدريب والدعم.
كما جتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �أي�ضا �إىل �أن وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية قد قامت بتد�شني
�أول قاعدة بيانات وطنية لذوي الإعاقة وكبار ال�سن يف دولة قطر يف يناير 2015و�أن قاعدة البيانات
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هذه �ستكون نقطة بداية حل�صر �أعداد هذه الفئات ب�شكل دقيق ،وقد قامت الوزارة ب�ضم كبار ال�سن
�إيل جانب اال�شخا�ص ذوي االعاقة يف قاعدة البيانات ل�ضمان ت�سهيل ح�صولهم علي اخلدمات.
 3-4ا�ستبيان حول العالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن يف دولة قطر
لقد قمنا بت�صميم ا�ستبيان يتكون من � 20س�ؤاال مق�سمة �إىل جز�أين� .أ�سئلة اال�ستبيان كانت
تطويرا ذاتيا .اجلزء الأول (الأ�سئلة  )10 -1يهتم بالعالقة ،ب�شكل عام ،بني تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت وكبار ال�سن يف قطر مثل مدى وعي النا�س عموما بهذه العالقة ودراية كبار ال�سن
بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وقدرتهم على ا�ستخدامها و�إقبالهم عليها واملعوقات التي حتول
دون ا�ستخدامهم لها واملخاطر التي قد ترتتب على ا�ستخدامها والفجوة الرقمية بني امل�سنني وال�شباب
ودعم الدولة وال�شركات واجلهات املعنية الأخرى ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من
قبل امل�سنني� .أما اجلزء الثاين (الأ�سئلة  )20 -11فهو يهتم بكيفية م�ساعدة تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت للم�سنني مثل الت�أثري ب�شكل مفيد على نوعية حياتهم وامل�ساهمة يف ا�ستقالليتهم وتلبية
احتياجاتهم االجتماعية والأمنية وال�صحية وتو�سيع قدراتهم احلركية ومتكينهم من الو�صول �إىل
املعلومات واحلفاظ على معارفهم وخرباتهم ومن التعلم ومن البقاء ن�شطني اقت�صاديا ومن ممار�سة
هواياتهم .الر�سم 1والر�سم 2يعر�ضان منوذج و�أ�سئلة اال�ستبيان .اال�ستبيان مت توزيعه على �شريحة
ع�شوائية من النا�س يف قطر بلغ عددها � 477شخ�صا ،علما ب�أن العدد الكلي لل�سكان يف قطر قد بلغ
� 2,342,725ساكنا بتاريخ � 30أبريل  2015ح�سب �إح�صائيات وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء
(قطاع الإح�صاء) ( .)68ويجد هذا الأمر تربيرا يف خ�صو�صية احلالة القطرية (ورمبا العربية
والإ�سالمية ب�شكل عام) حيث ال تزال الأ�سرة هي احلا�ضنة الأ�سا�سية لكبار ال�سن وحيث يعي�ش معظم
كبار ال�سن بني ذويهم الذين يقومون برعايتهم .ولذلك ،مت ا�ستهداف هذه ال�شريحة الع�شوائية حيث
�أن كل فرد منها هو م�شارك حمتمل يف رعاية قريب له� ،أوله دراية بهذا الأمر .وقد مت اختيار هذه
ال�شريحة الع�شوائية عرب توزيع اال�ستبيان يف الكلية ويف عدد من املجمعات ال�سكنية ويف عدد من
املجمعات التجارية.
وقد جاءت نتائج اجلزء الأول (انظر ر�سم )3متناغمة ب�شكل عام مع ما ورد يف الق�سم ال�سابق
(.)2-4 ففي نتائج ال�س�ؤال الأول (انظر ر�سمُ ،)3نالحظ �أنه ،رغم وجود �شريحة ال ب�أ�س بها من
الأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف اال�ستفتاء( )%43والذين كان لهم احتكاك مبا�شر باجلهود التي تبذل
من �أجل التوعية ،ف�إن ن�سبة كبرية من الأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف اال�ستفتاء ( )%57مل ي�سبق
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لهم �أن ح�ضروا ندوة �أو قر�أوا مقاال �أو �شاهدوا برناجماتلفزيونيا �أو �شاركوا يف نقا�ش حول عالقة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بكبار ال�سن، وقد يعطي هذا م�ؤ�شرا �إىل �ضرورة بذل جهود �أكرب
من قبل الدولة وو�سائل الإعالم واجلهات الأخرى املعنية برعاية امل�سنني من �أجل التوعية بهذه
امل�س�ألة وبالفوائد التي يمُ كن �أن جتلبها لكبار ال�سن� .أما نتائج ال�س�ؤال الثاين (انظر ر�سم ،)3فقد
جاءت موزعة ب�شكل متقارب حيث �أن  %37من الذين �شاركوا يف اال�ستبيان يرون �أن كبار ال�سن يف
دولة قطر هم على دراية بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة� ،إال �أن ن�سبة ال ب�أ�س بها �أي�ضا
من الذين �شاركوا يف اال�ستبيان ()%26تظن �أن كبار ال�سن يف دولة قطر لي�سوا على دراية بتكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت احلديثة ،وهذا يتوافق �إىل حد ما مع التقارير الدولية ( )28واملحلية ()55
( )7التي �أ�شارت �إىل وجود نق�ص وا�سع يف مهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لدى �أجزاء
هامة من املجتمع من بينها كبار ال�سن و�إىل قلة وعي هذه ال�شريحة من املجتمع بعرو�ض احلكومة
الإلكرتونية ،الأمر الذي جعل وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ت�صدر ا�سرتاتيجية لالحتواء
الرقمي ( )7لالقرتاب من املعر�ضني خلطر اال�ستبعاد الرقمي مثل كبار ال�سن .ومن الالفت لالنتباه
�أي�ضا ،وجود ن�سبة عالية ب�شكل ملحوظ من الذين هم غري مت�أكدين ( )%37ويمُ كن ربط هذا بنتائج
ال�س�ؤال الأول التي �أظهرت ن�سبة عالية من عدم الوعي بالعالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وكبار ال�سن ،ويظهر هذا الأمر جليا �أي�ضا يف نتائج معظم الأ�سئلة الأخرى يف اال�ستبيان كما �سرنى
الحقا� .أما نتائج ال�س�ؤال الثالث ،بخ�صو�ص قدرة كبار ال�سن يف دولة قطر على ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت احلديثة (انظر ر�سم ،)3فقد جاءت منق�سمة �إىل ق�سمني حيث يرى  %50من
الذين مت ا�ستفتا�ؤهم �أن كبار ال�سن يف قطر هم بالفعل قادرون على اال�ستخدام� .أما باقي الذين مت
ا�ستفتا�ؤهم فهم يرون العك�س (� )%10أوهم يف غالبيتهم غري مت�أكدين كالعادة ( )%40كما �أ�شري �إىل
ذلك �سلفا� .أما نتائج ال�س�ؤال الرابع ،بخ�صو�ص �إقبال كبار ال�سن على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت (انظر ر�سم ،)3فقد جاءت م�شابهة لنتائج ال�س�ؤال ال�سابق ،حيث يرى  %41من الذين
مت ا�ستفتا�ؤهم �أن لكبار ال�سن يف قطر اقبال على اال�ستخدام� .أما باقي الذين مت ا�ستفتا�ؤهم فهم
يرون العك�س (� )%16أوهم يف غالبيتهم غري مت�أكدين كالعادة ( )%43كما �أ�شري �إىل ذلك �سلفا.
�أما نتائج ال�س�ؤال اخلام�س ،بخ�صو�ص الفجوة الكبرية بني كبار ال�سن والأجيال ال�شابة يف قطر من
حيث التكيف مع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة (انظر ر�سم ،)3فتُظهر �أن فقط %29
من الذين �شاركوا يف اال�ستبيان يعتقدون �أن هناك فجوة كبرية .وكالعادة ،فهناك ن�سبة ال ب�أ�س
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بها من الذين هم غري مت�أكدين (� .)%29أما الن�سبة الأكرب ( ،)%42فهي ال ترى �أن هناك فجوة
وهذا بالطبع �أمر ُم�ستغرب ويعود حتما �إىل قلة الوعي بعالقة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار
ال�سن مما ي�شجع على موا�صلة الربامج التوعوية اخلا�صة بهذا الأمر وتكثيفها لتطال جمهورا �أو�سع.
�أما نتائج ال�س�ؤال ال�ساد�س ،بخ�صو�ص �إن كانت هناك معوقات حتول دون متكن امل�سنني يف دولة
قطر من ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (انظر ر�سم ،)3فقد جاءت متقاربة حيث يرى
� %27أن هناك معوقات� .أما  %33فريون �أنه لي�س هناك معوقات� .أما الغالبية ( ،)%40فهم كالعادة
غري مت�أكدين� .أما نتائج ال�س�ؤال ال�سابع ،بخ�صو�ص دعم دولة قطر ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت من قبل امل�سنني وم�ساعدتهم على ذلك بال�شكل املالئم (انظر ر�سم ،)3فقد �أظهرت
�أن  %58من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم يرون �أن دولة قطر تقدم الدعم وامل�ساعدة بال�شكل املالئم ،و�أن
ن�سبة �صغرية فقط ( )%17يرون العك�س .وكالعادة ،هناك ن�سبة ال ب�أ�س بها من الذين هم غري
مت�أكدين ( .)%25وت�أتي هذه النتائج متنا�سقة مع ما يحدث من جهود يف الواقع حيث �أ�صدرت وزارة
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ا�سرتاتيجية لالحتواء الرقمي ( )7لالقرتاب من املعر�ضني خلطر
اال�ستبعاد الرقمي مثل كبار ال�سن ومتكني اخلطة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من
حتقيق االعتماد ال�شامل للإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من قبل جميع �شرائح املجتمع.
�أما نتائج ال�س�ؤال الثامن ،بخ�صو�ص قيام اجلهات املعنية برعاية امل�سنني يف دولة قطر باجلهود
الكافية لتمكني امل�سنني من اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (انظر ر�سم ،)3فقد
جاءت مماثلة لنتائج ال�س�ؤال ال�سابق ،حيث	�أفاد  %56من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم ب�أن هذه اجلهات
تقوم باجلهود الكافية ،ور�أت فقط ن�سبة قليلة ( )%11العك�س .وكالعادة ،هناك ن�سبة ال ب�أ�س بها من
الذين هم غري مت�أكدين (� .)%33أما يف ما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال التا�سع ،بخ�صو�ص �إن كان هناك
اهتمام كاف من قبل �شركات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بامل�سنني (�أي �أنها ت�ستثمر مبا فيه
الكفاية يف االبتكارات لكبار ال�سن) (انظر ر�سم ،)3فقد �أفاد فقط  %24من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم
ب�أن هذه ال�شركات تبدي اهتماما كافيا بهذا املو�ضوع� .أما باقي الذين مت ا�ستفتا�ؤهم ،فبالإ�ضافة �إىل
�أولئك الذين هم غري مت�أكدين كالعادة ( ،)%37ف�إن الأغلبية ( )%39ترى �أن �شركات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت بامل�سنني ال تبدي اهتماما كافيا باملو�ضوع وال ت�ستثمر مبا فيه الكفاية يف
االبتكارات لكبار ال�سن .ويتما�شى هذا مع نتائج بع�ض البحوث التي �أ�شارت �إىل هذا الأمر ()8
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(� .)16أما يف ما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال العا�شر ،بخ�صو�ص �إن كانت لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
خماطر على امل�سنني (انظر ر�سم ،)3فيبدو �أن للذين مت ا�ستفتا�ؤهم ثقة عالية بتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ،حيث ر�أى فقط � %21أن هناك خماطر� .أما بالن�سبة للآخرين ،فبالإ�ضافة �إىل الذين
هم غري مت�أكدين ( ،)%26فقد بلغت ن�سبة الذين ال يرون �أن هناك خماطر  .%53ويدل هذا على
التفا�ؤل الكبري مبا يمُ كن �أن توفره تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من فوائد بالن�سبة لكبار ال�سن.
 �أما بالن�سبة للجزء الثاين من اال�ستبيان (انظر ر�سم ،)2والذي اهتم مبا يمُ كن �أن تقدمه تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت من فوائد ودعم للم�سنني ،ف�إن النتائج (انظر ر�سم )4ت�أتي متنا�سقة ب�شكل
عام مع النتائج التي مت التو�صل �إليها يف هذا البحث من خالل درا�سة املراجعاملختلفة .ففيما يتعلق
بنتائج ال�س�ؤال احلادي ع�شر (انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إن كان ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت من قبل امل�سنني ت�أثري مفيد على نوعية حياتهم ب�شكل عام ،فقد �أفادت ن�سبة كبرية من
الذين مت ا�ستفتا�ؤهم (� )%53أن هناك ت�أثري مفيد ،يف حني �أن ن�سبة الذين ال يرون �أن هناك ت�أثري
مفيد هي �أقل بكثري ( .)%27وتبقى ،كالعادة ،ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين ( )%20موجودة (و�إن
انخف�ضت يف بع�ض احلاالت) ومنبهة �إىل �ضرورة موا�صلة امل�ساعي وتكثيفها لرفع م�ستوى الوعي
بالعالقة التي تربط نظم وتكنولوجيا املعلومات بفئة كبار ال�سن .وجاءت نتائج ال�س�ؤال الثاين ع�شر
(انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إن كانت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساهم يف ا�ستقاللية
امل�سنني (�أي عدم اعتمادهم على الغري) ،م�شابهة لنتائج ال�س�ؤال ال�سابق ،حيث �أفاد  %44من الذين
مت ا�ستفتا�ؤهم ب�أن امل�ساهمة يف ا�ستقاللية امل�سنني ممكنة ،يف حني ر�أى فقط  %23العك�س .وجاءت
ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين هذه املرة �أعلى (� .)%33أما فيما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال الثالث ع�شر
(انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إمكانية م�ساهمة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف تلبية االحتياجات
االجتماعية للم�سنني (مثل التوا�صل مع الأهل والأقران) ،فقد جاءت النتائج �أكرث و�ضوحا حيث
�أفادت ن�سبة كبرية من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم (� )%59أن هذه امل�ساهمة ممكنة ،يف حني �أن ن�سبة الذين
ال يرون ذلك هي �أقل بكثري ( .)%13وبلغت ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين  .%28وجاءت نتائج ال�س�ؤال
الرابع ع�شر (انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إن كانت تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساهم
يف تلبية االحتياجات الأمنية واالحتياجات اخلا�صة بال�سالمة للم�سنني (مثل الوقاية من ال�سرقات
واحلرائق) ،يف نف�س االجتاه ،حيث �أفاد  %45من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم ب�أن هذه امل�ساهمة ممكنة،
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يف حني ر�أى فقط  %12العك�س .وجاءت ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين هذه املرة مرتفعة (.)%43
�أما فيما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال اخلام�س ع�شر (انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إمكانية م�ساهمة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت يف تلبية االحتياجات ال�صحية للم�سنني (مثال :توفري الرعاية واخلدمات
ال�صحية باملنزل) ،فقد جاءت النتائج �أكرث جتليا وو�ضوحا حيث �أفادت ن�سبة كبرية من الذين مت
ا�ستفتا�ؤهم (� )%62أن هذه امل�ساهمة ممكنة ،يف حني �أن ن�سبة الذين ال يرون ذلك هي �أقل بكثري
( .)%17وتقل�صت ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين �إىل  %21يف �إ�شارة �إىل �أن هذا النوع من تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت م�ألوف �أكرث من غريه� .أما فيما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال ال�ساد�س ع�شر
(انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إمكانية م�ساعدة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للم�سنني على التنقل
وعلى البقاء ن�شطني وعلى تو�سيع قدراتهم احلركية ،فقد جاءت النتائج مت�ساوية حيث �أفاد  %27من
الذين مت ا�ستفتا�ؤهم �أن هذه امل�ساعدة ممكنة ،يف حني �أفاد  %27كذلك �أن هذا الأمر غري ممكن.
وارتفعت ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين �إىل  %46م�شرية �إىل �أن هذا النوع من تطبيقات تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت غري م�ألوف بالن�سبة لل�شريحة التي مت ا�ستفتا�ؤها� .أما يف ما يتعلق بنتائج
ال�س�ؤال ال�سابع ع�شر (انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إمكانية م�ساعدة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
للم�سنني على الو�صول �إىل املعلومات واحلفاظ على معارفهم وخرباتهم ،فقد جاءت النتائج �أكرث
و�ضوحا من جديد ،مقارنة بال�س�ؤال ال�سابق ،حيث �أفادت ن�سبة كبرية من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم
(� )%61أن هذه امل�ساعدة ممكنة ،يف حني �أن ن�سبة الذين ال يرون ذلك هي �أقل بكثري (.)%17
وتقل�صت من جديد ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين �إىل  %22يف �إ�شارة �إىل �أن هذا النوع من تطبيقات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت م�ألوف �أكرث من غريه� .أما فيما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال الثامن ع�شر
(انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إمكانية م�ساعدة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للم�سنني على التعلم
(مدى احلياة) ورفع م�ستوى القدرة املعرفية لديهم ،فقد جاءت النتائج متقاربة حيث �أفاد  %39من
الذين مت ا�ستفتا�ؤهم �أن هذه امل�ساعدة ممكنة ،يف حني �أفاد � %35أن هذا الأمر غري ممكن .وبلغت
ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين � .%26أما فيما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال التا�سع ع�شر (انظر ر�سم،)4
بخ�صو�ص �إمكانية م�ساعدة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للم�سنني على البقاء ن�شطني اقت�صاديا
ومنتجني حتى بعد التقاعد ،فقد جاءت النتائج �أكرث و�ضوحا من جديد ،مقارنة بال�س�ؤال ال�سابق،
حيث �أفادت ن�سبة كبرية من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم (� )%52أن هذه امل�ساعدة ممكنة ،يف حني �أن ن�سبة
الذين ال يرون ذلك هي �أقل بكثري (� .)%20أما ن�سبة الذين هم غري مت�أكدين فقد بلغت � .%28أما
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فيما يتعلق بنتائج ال�س�ؤال الع�شرين والأخري (انظر ر�سم ،)4بخ�صو�ص �إمكانية م�ساعدة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت للم�سنني على ممار�سة هواياتهم ،فقد �أفاد  %27من الذين مت ا�ستفتا�ؤهم �أن
هذه امل�ساعدة ممكنة ،يف حني �أفاد � %34أن هذا الأمر غري ممكن .وارتفعت ن�سبة الذين هم غري
مت�أكدين من جديد لتبلغ .%39
وحتليال ملا جاء يف هذه النتائج ،فتجدر الإ�شارة �إىل �أنّ التفا�ؤل الكبري مبا يمُ كن �أن توفره تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت من فوائد بالن�سبة لكبار ال�سن ،الذي بدى وا�ضحا من خالل الإجابات،
مثل �إمكانية م�ساهمة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف تلبية االحتياجات ال�صحية للم�سنني
وغريها ،يدعو �إىل املبادرة باال�ستفادة من ا�ستعمال �سائر �أ�شكال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
مل�ساعدة امل�سنني يف �شتى املجاالت من �أجل حت�سني نوعية حياتهم� .أما الن�سبة العالية من عدم
الوعي بالعالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وكبار ال�سن التي تظهر جليا يف نتائج معظم
الأ�سئلة فهي ت�ستلزم املبادرة بن�شر الوعي بني امل�سنني واجلهات التي تقوم برعايتهم واملجتمع ككل
بالعالقة بني تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وامل�سنني وبالفوائد التي يمُ كن لتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت �أن توفرها لهم وب�أنواع التكنولوجيات املتاحة .ويقع هذا الأمر على عاتق الدولة وو�سائل
الإعالم واجلهات الأخرى املعنية برعاية امل�سنني� .أما بالن�سبة �إىل النق�ص الوا�سع التي �أ�شارت �إليه
النتائج يف مهارات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت لدى �أجزاء هامة من املجتمع من بينها كبار
ال�سن و�إىل قلة وعي هذه ال�شريحة من املجتمع بعرو�ض احلكومة الإلكرتونية ،فهو يدعو �إىل الرتكيز
على حت�سني مهارات كبار ال�سن يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت حتى يت�سنى زيادة الفائدة من
تطبيقها .كما ي�ستلزم هذا الأمر �أخذ كبار ال�سن بعني االعتبار يف خ�ضم الفر�ص الكبرية املتوفرة
ملوا�صلة دفع عجلة التنمية بالن�سبة للحكومة الإلكرتونية يف دولة قطر واال�ستثمار مبا فيه الكفاية يف
االبتكارات لهم .كما يجب احلر�ص على فهم �سلوك فئة امل�سنني ف�ضال عن العوامل التي ت�ؤثر على
قبول هذه الفئة لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وا�ستخدامها لها عند تطوير التطبيقات القائمة
على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،مثل احلكومة الإلكرتونية وغريها من التطبيقات لهذه الفئة.
كما يبدو من ال�ضروري تعزيز القدرة على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة من
قبل القائمني على رعاية امل�سنني والقيام بتدريبهم بال�شكل املنا�سب لتمكينهم من اال�ستفادة منها
لتح�سني نوعية حياة امل�سنني وت�سهيل عملية الرعاية .وقد تزداد الفائدة �إذا مت الرتكيز على البحوث
والدرا�سات العلمية التي لها �صلة مبو�ضوع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وعالقتها بكبار ال�سن.
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ا�ستبيان حول عالقة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بامل�سنني يف ال�سياق القطري
يف هذا اال�ستبيان نهدف �إىل ا�ستك�شاف العالقة بني كبار ال�سن و تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت،
وما �إذا كان كبار ال�سن يف قطر على دراية بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة ،و قدرتهم على
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة ،و كيف يمُ كن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
�أن ُت�ستخدم لتح�سني نوعية حياتهم وم�ساعدتهم على مواجهة م�صاعب احلياة ب�سهولة �أكرب والتغلب
على القيود التي تفر�ضها عزلتهم االجتماعية والعاطفية.
)1هل �سبق لك �أن ح�ضرت ندوة �أو قر�أت مقاال �أو �شاهدت برناجما تلفزيونيا �أو �شاركت يف نقا�ش حول عالقة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت بامل�سنني؟  oنعم  oال
 oال �أوافق ب�شدة
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
)2هل تعتقد �أن لدى كبار ال�سن يف دولة قطرعلى دراية بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة؟
 oال �أوافق  oال �أوافق ب�شدة
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
)3هل تعتقد �أن لدى كبار ال�سن يف دولة قطر القدرة على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت احلديثة؟
 oال �أوافق  oال �أوافق ب�شدة
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )4هل تعتقد �أن لدى كبار ال�سن يف دولة قطر �إقبال على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت؟
 oال �أوافق  oال �أوافق ب�شدة
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )5هل تعتقد �أن هناك فجوة كبرية بني كبار ال�سن و الأجيال ال�شابة يف قطر من حيث التكيف مع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
احلديثة؟
 oال �أوافق ب�شدة
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )6هل تعتقد �أن هناك معوقات حتول دون متكن امل�سنني يف دولة قطر من ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت؟
 oال �أوافق ب�شدة
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )7هل تعتقد �أن دولة قطر تدعم ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من قبل امل�سنني و ت�ساعدهم على ذلك بال�شكل
املالئم؟
 oال �أوافق ب�شدة
 oغري مت�أكد  oال �أوافق
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )8هل تعتقد �أن اجلهات املعنية برعاية امل�سنني يف دولة قطر تقوم باجلهود الكافية لتمكني امل�سنني من اال�ستفادة من تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت؟
 oال �أوافق ب�شدة
 oغري مت�أكد  oال �أوافق
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )9هل تعتقد �أن هناك اهتمام كاف من قبل �شركات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت بامل�سنني (�أي �أنها ت�ستثمر مبا فيه الكفاية
يف االبتكارات لكبار ال�سن)؟
 oال �أوافق ب�شدة
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )10هل تعتقد �أن لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت خماطر على امل�سنني؟
 oال �أوافق  oال �أوافق ب�شدة
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
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 )1هل تعتقد �أن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من قبل امل�سنني له ت�أثري مفيد على نوعية حياتهم ب�شكل عام؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
		
 oغري مت�أكد
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )2هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساهم يف ا�ستقاللية امل�سنني (�أي عدم اعتمادهم على الغري)؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )3هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساهم يف تلبية االحتياجات االجتماعية للم�سنني (مثل التوا�صل مع
الأهل و الأقران)؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )4هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساهم يف تلبية االحتياجات الأمنية و االحتياجات اخلا�صة بال�سالمة
للم�سنني (مثل الوقاية من ال�سرقات و احلرائق)؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
� oأوافق  oغري مت�أكد		
� oأوافق ب�شدة
 )5هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساهم يف تلبية االحتياجات ال�صحية للم�سنني (مثال :توفري الرعاية
واخلدمات ال�صحية باملنزل)؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
		
 oغري مت�أكد
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )6هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساعد امل�سنني على التنقل و على البقاء ن�شطني و على تو�سيع
قدراتهم احلركية؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
)7هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساعد امل�سنني على الو�صول �إىل املعلومات و احلفاظ على معارفهم
وخرباتهم؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
)8هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساعد امل�سنني على التعلم (مدى احلياة) و رفع م�ستوى القدرة
املعرفية لديهم؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )9هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساعد امل�سنني على البقاء ن�شطني اقت�صاديا ومنتجني حتى بعد
التقاعد؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
 oغري مت�أكد
		
� oأوافق
� oأوافق ب�شدة
 )10هل تعتقد �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن ت�ساعد امل�سنني على ممار�سة هواياتهم؟
 oال �أوافق ب�شدة
		
 oال �أوافق
� oأوافق  oغري مت�أكد		
� oأوافق ب�شدة
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 .5خامتة
لقد مت من خالل هذا البحث التطرق �إىل العالقة بني تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت و كبار ال�سن
و التو�صل �إىل ا�ستنتاجات من �أهمها �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يمُ كن �أن تلعب دورا مهما
يف م�ساعدة امل�سنني وت�سهيل حياتهم يف قطر ،و �أن هناك حتديات كبرية و خماطر تن�ش�أ عند التطرق
�إىل التفاعل بني كبار ال�سن و تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،و �أن عالقة تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت بامل�سنني هي جديرة باملتابعة و البحث �إذ �أن هناك العديد من النقاط التي حتتاج �إىل
تو�ضيح و درا�سة �أعمق ،و �أن كبار ال�سن يف قطر يمُ كن �أن ي�ستفيدوا كثريا من تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت التي تتطور ب�شكل دائم .وبناء على هذه اال�ستنتاجات نو�صي مبا يلي:
املبادرة باال�ستفادة من ا�ستعمال �سائر �أ�شكال تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت مل�ساعدة امل�سنني يف
�شتى املجاالت من �أجل حت�سني نوعية حياتهم.
املبادرة بن�شر الوعي بني امل�سنني و اجلهات التي تقوم برعايتهم و املجتمع ككل بالعالقة بني تكنولوجيا
املعلومات و االت�صاالت و امل�سنني و بالفوائد التي يمُ كن لتكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت �أن توفرها
لهم و ب�أنواع التكنولوجيات املتاحة.
الرتكيز على حت�سني مهارات كبار ال�سن يف تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت حتى يت�سنى زيادة
الفائدة من تطبيقها.
�أخذ كبار ال�سن بعني االعتبار يف خ�ضم الفر�ص الكبرية املتوفرة ملوا�صلة دفع عجلة التنمية بالن�سبة
للحكومة الإلكرتونية يف دولة قطر.
احلر�ص على فهم �سلوك فئة امل�سنني ف�ضال عن العوامل التي ت�ؤثر على قبول هذه الفئة لتكنولوجيا
املعلومات و االت�صاالت و ا�ستخدامها لها عند تطوير التطبيقات القائمة على تكنولوجيا املعلومات و
االت�صاالت ،مثل احلكومة الإلكرتونية و غريها من التطبيقات لهذه الفئة.
تعزيز القدرة على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت احلديثة من قبل القائمني على
رعاية امل�سنني و القيام بتدريبهم بال�شكل املنا�سب لتمكينهم من اال�ستفادة منها لتح�سني نوعية حياة
امل�سنني و ت�سهيل عملية الرعاية.
قيام مراكز البحوث العلمية و �أق�سام الدرا�سات العليا املتخ�ص�صة يف نظم و تكنولوجيا املعلومات و
االت�صاالت بدورها املطلوب يف ت�شجيع البحوث و الدرا�سات العلمية ذات ال�صلة بهذا املو�ضوع.
التقدم ب�أطروحات علمية يف املاج�ستري و الدكتوراه عن مو�ضوع تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت و
عالقتها بكبار ال�سن.
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