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یحتل موضوع المحتوى الرقمي العربي اهتمامًا کبیرًا في مختلف األوساط التکنولوجیة والثقافیة والعلمیة  .الملخص
والتعلیمیة واالقتصادیة، وذلك نتیجة للوعي المتنامي حول القیمة المضافة العالیة التي تنجم عن وجود محتوى 

آثاره االیجابیة علی مختلف القطاعات اإلنتاجیة والعلمیة والثقافیة ناهیك عن البعد رقمي عربي متمیز والذي تنعکس 
سنحاول من خالل هذا المقال إبراز أهمیة المحتوى الرقمي في الوقت الحالي، وتوضیح . الحضاري لألمة بشکل عام

لحال علی المحتوى الرقمي المکانة المتمیزة التي یحتلها ویمثلها في مجتمع المعرفة، وسنسلط الضوء بطبیعة ا
. العربي، واقعه، معطیاته الحالیة، وتبیان أهم الرهانات المستقبلیة حول هذا العنصر الحساس في مجتمع المعرفة

باإلضافة إلی طبیعة االستخدامات ونوعیتها وحجم االشباعات المعرفیة التي یحققها هذا المحتوى المتاح علی 
  . یدین منه علی الشبکة االنترنتاالنترنت، من خالل مجموع المستف

Abstract. The Arabic digital content represents a great importance within various 
environments, would it be technological, cultural, scientific, educational or economic. This is 
consequent upon the growing awareness over the great added value, resulting from the 
existence of a particular Arabic content which positive effects affect different sectors such as 
production, sciences and culture let alone the nation cultural dimension in general. We shall 
try, through this article, to point out the digital content importance in the present day and to 
clarify its particular position in knowledge society. We shall naturally cast light on the Arabic 
digital content, facts and current data, and show the most important future speculations 
concerning this sensitive element within knowledge society. In addition to the nature and kind 
of uses and the knowledge satisfaction quantity achieved by the online content, through its 
total web-beneficiaries. 
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  مقدمة  .1

للمجتمعات  متطورالکثیرون الیوم یرون في االنترنت العالم الجدید، الذي أبان عن وجه 

اإلنسانیة، إنه المجتمع المعلوماتي، الذي تصدرت فیه الشبکة المعلوماتیة جل االهتمامات، 

بمظاهرها وأوجهها المتعددة، والتي تعد المواقع االلیکترونیة أبرزها، إن لم نقل أهمها علی 

ستخدام هذه اإلطالق، ما أکد االنطباع السائد حول األهمیة البالغة لهذه التقنیة، وإن کان ا

التقنیة قد غدا أمرا حتمیا في عملیات النشر والتوثیق، وخدمات المعلومات، فإن استغاللها 

ألغراض البحث والثقافة والتعلم، قد شاع أیضا، في ظل الحاجة الملحة، والغرائز المتنامیة للبحث 

  .الهتماموالمعرفة، والقابلیة نحو مالحقة ومسایرة المتغیرات والمستجدات في میادین ا

من هذا المنطلق بدت الحاجة إلی تسخیر هذه التقنیة، لخدمة اللغة العربیة، ذلك أن اللغة 

هي الوسیلة الوحیدة التي معها تستطیع أن تستکشف مکنونات الشبکة المعلوماتیة؛ وسبر 

هو  أغوارها، والوقوف علی آثار المعرفة المترامیة عبرها من جهة، ومن جهة أخرى، فإن نوع اللغة

اآلخر له دوره البالغ، في تحصیل المعرفة التقنیة، إذا ما علمنا أن نسبة کبیرة من هذا الکم 

المعرفي، یتواجد باللغة االنجلیزیة، وتبقی باقي لغات العالم تبحث لها عن موقع یلیق بها کلغات 

وقت في اللحاق عالمیة، والواقع أن اللغة العربیة کوجه من أوجه اللغات العالمیة، تأخرت بعض ال

بهذا الرکب الجدید، ویعود ذلك لما تعانیه من اختالفها عن باقي اللغات األخرى کاالنجلیزیة 

، وتغییر شکل الحروف بحسب الموقع  - یمین نحو الیسار والفرنسیة، من حیث طبیعة الکتابة 

ة، لتخطوا في الکلمة، وحتی طریقة تشکیل الحروف، وکل ذلك یشکل تحدیات أمام اللغة العربی

  .خطوات ذات أثر في عالم التقنیة

ومن ثم کان التفکیر في السبل الکفیلة التي تساهم في تمکین المستخدم العربي من 

االنتفاع بکنوز الشبکة المعلوماتیة، بالنظر إلی الصعوبات اللغویة،التي یعانیها الکثیرون مع 

ستخدم العربي، من خالل تمکینه من استخدام اللغة االنجلیزیة، وبذلك تکون الغایة خدمة الم

استغالل المعرفة اإلنسانیة المتاحة علی االنترنت باللغة التي یفهما ویتقنها، وهي غایة لیست 

حکرا علی اللغة العربیة فحسب وإنما تشمل باقي اللغات األخرى، ذلك أن التوسع واالزدیاد 

 -دفع المهتمین بهذا المیدان بما فیهمباللغات المختلفة، . المطرد لمواقع الویب االلیکترونیة،

إلی البحث عن الحلول الالزمة، والتقنیات الکفیلة لخلق حضور وتواجد مناسب للغة  -العرب

  .      العربیة علی الشبکة، بشکل یجعل من عملیات استخدامها في البیئة التقنیة أمرا یسیرا وسهال

إبراز ما یمکن أن تساهم فیه هذه األخیرة ولعل الحدیث عن واقع اللغة العربیة، یدفعنا نحو 

في دفع عجله التنمیة المعرفیة التقنیة، ذلك أنها تمثل الوجه األبرز للمحتوى المعلوماتي العربي، 
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ومرد ذلك یمتاز بالضعف، تطلق الکثیر من األحکام علی أنه  هذا األخیر قد أبان عن نقائص، حیث

األمر  .قائمة لتنمیة هذا المحتوى إقلیمیة أولیة مح محتوى صناعة إلی عوامل متشعبة، کغیاب

ضرورة توازى إرساء البنی التحتیة وتشیید الهیاکل، القادرة علی احتضان وإرساء الذي یحتم  

توفیر وسائل مبتکرة وعملیة لتشجیع تمویل  وأسس إقامة صناعة عربیة قویة للمحتوى، 

رصد ثم . األساسیة لبناء مجتمع المعلوماتمشروعات هذه الصناعة الحیویة، التي تمثل الرکیزة 

وحصر المحتوى الحدیث الذي یتم إنتاجه ورقیا والکترونیا بالتوازي مع الحث علی إیداع نسخ 

الکترونیة من المستحدث منه، ورقمنة القدیم من مصادر التراث، واإلبداع األدبي، والفني واإلنتاج 

وإنشاء مضامین ثقافیة عربیة علی . شفة االلکترونیةاإلعالمي العربي، والحفاظ علیه بأسالیب األر

والغایة من هذه المواصفة هو االنتقال بالمجتمع العربي إلی المجتمع المعرفي  شبکة اإلنترنت

الذي یعتمد أساسا علی التقنیة والمعلومات ونشر الثقافة العربیة من خالل شبکة اإلنترنت باللغة 

التحتیة وإقامة صناعة قویة للمحتوى العربي لبناء مجتمع ، من خالل تنمیة البنیة  العربیة

  .المعلومات والمعرفة المنشود

ویأتي االهتمام بهذا الموضوع من منطلق أن المحتوى  الرقمي العربي والحضور المعرفي 

القول بأن المنافسة في مجال تعزیز  ،لیس من قبیل المبالغةعلی الشبکة المعلوماتیة، أنه 

کة المعلومات الدولیة أصبحت منافسة حضاریة في المقام األول، فلکل شعب الحضور علی شب

اللغویة،کما  خصوصیته الثقافیة والحضاریة وکیانه اللغوي وهذا یمثل في مجموعه الهویة الثقافیة

، ومع وجود ضعف ملحوظ في االهتمام بصناعة "المحتوى هو القائد"المعرفة  یاتاقتصاد أن في

العالم العربي، وفي ظل غیاب المعالجة العلمیة لتحلیل حاجات مواقع و ،المحتوى الرقمي

اإلنترنت، وعجزها عن إقناع زوارها بمحتواها؛ ظهرت الحاجة إلی االرتقاء بمحتوى المواقع 

دراستها واالطالع علی واقعها وتشریحه ومن ثم إصدار األحکام نحو ینا العربیة، وتوّلد الطموح لد

 .الموضوعیة علیها

جانب آخر، أن الموضوع المتناول في هذه المداخلة ، یأتي لتعزیز التوجهات البحثیة  ومن

الحالیة والجهود العلمیة المبذولة، التي أصبحت تهتم بموضوع المحتوى الرقمي العربي، والحضور 

یر الشبکي العربي، وتجربة وحالة مواقع الویب العربیة، یضاف إلیها تعزیز الدراسات المتعلقة، بمعای

تقییم المواقع االلیکترونیة المنشورة علی شبکة االنترنت، آملین أن تکون هذه الدراسة إضافة 

بسیطة لما تم تناوله من قبل، وأن تکون محطة بدایة، تؤسس لبحوث مستقبلیة یستشف منها 

 .بوتیةتطویر االهتمامات البحثیة، إزاء الحضور المعرفي العربي والتواجد اللغویة علی الشبکة العنک
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 منهجیة الدراسة .2

 اإلشکالیة .1.2

إن التحول الذي خلقه ظهور شبکة االنترنت، قد مکن وأتاح الفرصة لنمو وازدهار المعرفة، 

حتی أضحت هذه الشبکة لغة من لغات العصر، یکون من ضروب المستحیل فصلها عن باقي 

متعددة، من دون حسیب أو رقیب، اللغات العالمیة، ووسیلة فعالة لالطالع علی العالم من نوافذ 

ومعها أصبح باإلمکان أن یدلي الکل بدلوه، فمنهم من یرسل خالصة وعصارة فکره بشکل أو 

بأخر، شعرا ونثرا، أو علما ینتفع به اآلخرون، ومنهم من یسخر قلمه ویجرده اللتقاط کل حرف 

والکل ینهل من هذا المنبع  یلوح في األفق، أو تجود به المسامات الناعمة للشبکة المعلوماتیة،

  .المعلوماتي، والمعین المعرفي الممتد والمترامي األطراف دون حدود

وعلی أبواب هذا التحول المعرفي والتجدد التقني، تقف اللغة العربیة في لحظات تحول 

کبرى، اتخذ فیه مستخدمو االنترنت العرب، موقف المتلقین ال المشارکین، والذي من المفروض 

ون فیه للجمیع فرصا متساویة، لکن ما یتراءى لنا أن هذه الشبکة المعلوماتیة لم تساهم أن یک

في نشر المعلومات والمعرفة بالشکل المأمول تبعا لخصوصیة کل أمة ولغتها وثقافتها التي تمیزها 

ور عن باقي األمم األخرى، ذلك أن کل امة تأمل أن تحقق تلك التعددیة العلمیة والثقافیة، والحض

اللغوي والثقافي، بصورة عادلة تخدم من وراءها طموحات وآمال شعوبها، ومن دون أن تطغی لغة 

وأنه یکون باإلمکان وفي ظل هذا . أو ثقافة معینة علی الحضور اللغوي والثقافي لغیرها من األمم

  .منیة طویلةاالنفتاح، المحافظة علی الخصوصیات المحددة للهویة اللغویة والثقافیة، عبر دیمومة ز

وبما أننا نحن العرب أحد هذه األمم المعنیة بهذا التغییر، بالنظر إلی خصوصیات لغتنا 

وطبیعة ثقافتنا، نشعر أننا سنتحمل مسؤولیة کبرى، ستلقی علی کواهلنا، من أجل طرح رؤى 

واللغویة، بقصد وأطر جدیدة ومغایرة تتالءم وتتواءم مع هذا التسارع في الحیاة التقنیة والمعرفیة 

اللحاق بالرکب المعلوماتي، ورکوب قافلة التطور، والمشارکة الفعالة في صنع المستقبل وکسر 

الحدود الجغرافیة، واللغویة، خصوصا و نحن نعلم أن البدایات األولی للغة العربیة علی االنترنت، 

  .کانت بدائیة، من دون أن نستطیع إطالق أحکام حول فعالیتها

إن مالحظة التواجد والحضور العربي علی االنترنت، ومقارنة بالحضور األجنبي، جاز ومن ثم ف 

لنا القول أنه حضور عرضي، یعتمد علی ما ینشر في المصادر الورقیة، في غیاب شبه أکید لإلبداع 

االلیکتروني الخالص، بحیث مازال هناك فجوة کبیرة بین ما یقدمه المحتوى العربي الرقمي 

الحالي وبین تطلعات المستخدمین لشبکة االنترنت، وأن مواقع الویب العربیة التي تعد    بمستواه 

متناثرة    واجهة االنترنت العربیة والتي تعمل في مجال المحتوى الرقمي تقوم بجهود فردیة 
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ویعتمد الکثیر منها علی مفهوم الترجمة والقص والنسخ من مواقع أجنبیة األمر الذي یؤدي 

وفي ظل واقع   .احتیاجات وخصوصیات مجتمعاتنا   وى رقمي مشوه أو غیر مناسب مع لوجود محت

هذا الحضور والتواجد االلیکتروني العربي، نجد أنفسنا ملزمین بتکثیف الجهود لمحاولة اللحاق 

بالرکب، والمشارکة الفعالة، وحجز المکانة الالئقة للغة والثقافة العربیتین، وانطالقا من هذا الطرح 

ما هو حال المحتوى الرقمي العربي المتاح علی الشبکة :   یظل سؤال یفرض نفسه بإلحاحس

 المعلوماتیة، وما حجم اإلقبال علیه معاییر االستفادة منه؟ 

وما هي الطرق الکفیلة التي یمکن االستعانة بها لمواجهة التحدیات اللغویة عبر اإلنترنت، 

  لمساهمة في العصر الرقمي بقوة؟والوصول إلی تحقیق حضور إلیکتروني، وا

 أهمیة الدراسة .2.2

  تنبع األهمیة النظریة من قلة الدراسات التي تتناول حجم ودرجة الحضور اإللیکتروني

باللغة العربیة، علی شبکة اإلنترنت بعامة، وحالة محتوى مواقع الویب العربیة بخاصة، 

رقمي عن طریق إنتاج محتویات خصوصا لما یتعلق األمر بالحضور والتواجد المعرفي ال

معرفیة رقمیة تتاح علی الشبکة، تحمل وتتاح من خالل أدوات ووسائل نشرها بواسطة 

مواقع الویب، هذه األخیرة قد باتت تحتل مکانة ووضعا ممیزا، من الناحیة الکمیة والنوعیة، 

في  ومصدرا مهما من مصادر الوصول إلی المعلومات والمعارف، خاصة إذا ما وضعنا

 .الحسبان تبني الکثیر منها، ضرورة خلق وجود بارز لها علی اإلنترنت

 للوصول إلی المعلومة المتاحة علی الشبکة المعلوماتیة، واالنتفاع بها  أن السبیل الوحید

یتوقف علی اللغة التي یحبذها ویفهمها المستفید، ثم ما یلبث أن یتعدى األمر إلی 

اللغة، وهي موقع الویب، الذي یتعین أن تتوفر فیه مزایا  الوسیلة المتاحة من خاللها هذه

الجودة والغنی الکمي والمعرفي، وجمالیة البناء والتصمیم، وطبیعة الخدمات المتاحة من 

  . وکل ما من شأنه أن یأسر اهتمامات المستفیدین، ویلبي احتیاجاتهم. خالله

 ه إلی حالة اللغة العربیة، وتشریح تکمن األهمیة التطبیقیة لهذه الدراسة، في لفت االنتبا

واقعها، وأین هي، ومبلغها علی شبکة اإلنترنت، بغیة وضع تصورات یمکن لنا من ورائها 

تقدیم حلول وتصورات للنهوض بهذه اللغة وإعادة بعثها من جدید بوجه یعکس تطورات 

  .العصر التقني والمعلوماتي الذي نحیاه

 لقائمین علی إنشاء وإدارة مواقع الویب العربیة، إلی کما تکمن األهمیة في لفت انتباه ا

ضرورة سلك اتجاه یتماشی وخصوصیات اللغة العربیة، ینعکس بشکل ایجابي علی تطور 
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من جهة وإغناءها من جهة أخرى بتضمینها بمحتویات رقمیة عربیة، من شانها . هذه اللغة

  . ستفیدین باللغة العربیةأن تلبي االهتمامات المعرفیة والبحثیة للمستخدمین، والم

 أهداف الدراسة .3.2

التعرف علی حجم تواجد وحضور مواقع الویب العربیة في أدلة ومحرکات البحث، والبوابات  

وتبیان مقدار ما تساهم به مواقع الویب هذه، في نشر الثقافة واللغة العربیة علی . العالمیة

  .الصعید العالمي

العربیة وتکیفها مع التغییرات التقنیة، وبین الوسائل  محاولة الربط ما بین تطور اللغة 

  .واآللیات القادرة علی تحقیق ذلك، ممثلة في مواقع الویب

دراسة العوامل التي تتحکم في جذب مستخدمي مواقع الویب، نحو االتجاه الستخدام  

  . وتحدید معاییر االستفادة من المحتوى المنشور من خاللها. مواقع االنترنت العربیة

التعرف علی الحد الذي یمکن فیه للمواقع العربیة، تحقیق الضالة المنشودة لمستخدمي  

وتفضیل . هذه المواقع بشکل یدعوهم إلی االستغناء عن اإلبحار في مواقع الویب األجنبیة

اإلنتاج المحلي مما یؤدي بالضرورة، إلی دعم الخصوصیات الثقافیة، واللغویة للشعوب 

 .العربیة

  هج الدراسةمن .4.2

ینتمي هذا البحث إلی البحوث الوصفیة التي تعنی بدراسة واقع األحداث والظواهر واآلراء، 

وتحلیلها وتفسیرها بهدف الوصول إلی استنتاجات مفیدة، إما لتصحیح الظاهرة أو تحدیثها أو 

إلی  استکمالها أو تطویرها، مستعینین في ذلك بالدراسات التشخیصیة التي سنسعی من وراءها

دراسة کافة المتغیرات المتحکمة في الدراسة، وتحدید العالقات الکامنة وراء الحقائق التي تم 

  .تجمیعها في سیاق جمع المعلومات

جدیر بالذکر أن هذه الدراسة تندرج أیضا، ضمن إطار البحوث المسحیة، من خالل استخدام 

ح المحتوى، والمسح بالعینة ، عن المنهج المسحي وفق العدة  أسالیب منها  مسح الوسیلة ومس

طریق االلتفات إلی طبیعة محتوى الوسیلة ممثلة في مواقع الویب العربیة الحاملة للمحتوى 

  .ومن المحتوى المعروض من خاللهاالرقمي ثم االهتمام بالمستفیدین من هذه المواقع 
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 أسالیب وأدوات تجمیع البیانات .5.2

  االستبانة استمارة . 1.5.2

حیث أن . تعتبر أداة االستبانة ترجمة ألهداف البحث ومحاورة ونقاطه األساسیة والفرعیة

تحقیق أهداف الدراسة یعتمد بشکل کبیر علی دقة تصمیم األداة ووضوح مضمونها، من هذا 

المنطلق کان اعتمادنا لتصمیم استمارة االستبانة، الموجهة إلحدى الفئات األکادیمیة ممثلة في 

اتذة الجامعیین لسبر آرائهم حول موضوع المواقع االلیکترونیة ، والمحتوى الرقمي فئة األس

المنشور والمتاح من خاللها، من ناحیة دواعي وحجم االستخدام ومجاالت وغایات االستفادة، 

 1االستبانة علی طریقة مقیاس لیکرتواعتمدنا في تصمیمنا ألداة الدراسة المتمثلة في استمارة 

Rensis Likert   في تدرج اإلجابات من خالل التدرج الخماسي المعتمد علی نموذج اإلجابات

 : الخمس، والتي تم توزیعا تبعا لطبیعة المحور ونوعیة السؤال کاآلتي

بالنسبة للمحور األول المتعلق بطبیعة استخدام المواقع االلیکترونیة العربیة قمنا بتوظیف  

استخدام  استخدام مرتفع جدا : ( لسؤال وهي ثالث نماذج من اإلجابات حسب نوعیة ا

و لتحدید األهمیة ) غیر مستخدمة  استخدام قلیل جدا  استخدام قلیل  مرتفع 

غیر  مهمة نوعا ما  مهمة  مهمة جدا ( المتعلقة بنوعیة االستخدام استعملنا اإلجابات 

، ولتحدید مدى فعالیة ما تقدمه المواقع االلیکترونیة العربیة ) غیر مهمة إطالقا  مهمة 

غیر فعالة  فعالة نوعا ما  فعالة  فعالة جدا ( ومحتواها الرقمي قمنا باستخدام اإلجابات 

 ). غیر فعالة إطالقا 

قع المحتوى أما بالنسبة للمحور الثاني المتعلق بمعاییر استخدام وتوظیف معلومات وموا 

 مهمة جدا (الرقمي العربي، فاستخدمنا نموذج واحد لإلجابات مع کل أسئلة المحور وهو 

 ). غیر مهمة إطالقا  غیر مهمة  مهمة نوعا ما  مهمة 

) 78(وقد وردت استمارة االستبانة في شکل قائمة مضبوطة، محددة اإلجابات،  محتویة علی 

  . اسة حسب ما یتطلبه کل سؤال من األسئلةعبارة تم توزیعها علی محوري الدر

  

                               
وتوفي في مدینة 1903اوت  05في  wyomingبوالیة  cheyenneولد في مدینة  هو عالم اجتماع امریکي 1

Ann Arbor  بوالیةMichigan   حاصل علی درجة البکالوریوس في علم االجتماع  1981سبتمبر 3في
، ویعد مقیاس لیکرت الخماسي العمل االکثر شهرة للعام لیکرت، کنتاج  1926واالقتصاد من جامعة متشیجن عام 

 أسلوب لقیاس مواقف االتجاهات" لبحثه في رسالة الدکتوراه تحت عنوان
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 المعالجة اإلحصائیة للبیانات. 2.5.2

استخدمنا في دراستنا هذه العدید من األسالیب اإلحصائیة المرتبطة باألغراض المرجوة من  

  :نوجزها فیما یلي.  هذه الدراسة وأهدافها

أفراد العینة، ومن   التکرارات والنسب المئویة التي تصف وتعبر عن خصائص وممیزات  )1

ثم تحدید مدى استجابتهم لمختلف األسئلة المطروحة داخل محاور الدراسة المتضمنة 

 . في أداة الدراسة

المعتمد علی معامل . لتحدید مدى ثبات أداة الدراسة :  T- Student" ت"اختبار  )2

 . االرتباط سبیرمان

إجابات أفراد العینة اتجاه األسئلة من أجل تحدید الفروق الجوهریة ما بین :  ²اختبار کا )3

 2المطروحة في محاور الدراسة

حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وذلك من أجل تحدید استجابات أفراد  )4

 . العینة اتجاه أسئلة محاور الدراسة المختلفة

  اختبار الصدق والثبات .6.2

  ثبات االختبار . 1.6.2

یشیر ثبات االختبار أو ثبات أداة الدراسة إلی اتساق أو تطابق أو تقارب کبیر بین نتائج 

ذلك أن الثبات یعطي . علی نفس األفراد المبحوثین وتحت نفس الظروف. تطبیقین الختبار واحد

  . نفس النتائج إذا أعید تطبیقه علی نفس عینة المبحوثین وتحت نفس الظروف

حیث تتلخص هذه  Test Retest Methodبیق طریقة إعادة االختبار وفي دراستنا قمنا بتط

الطریقة في تطبیق االختبار علی مجموعة من أفراد عینة البحث، ثم یعاد تطبیق االختبار نفسه 

أفراد من  10وقد قمنا بتوزیع استمارة االستبانة علی عینة قبلیة قوامها . علی نفس أفراد العینة

ثم بعد مدة زمنیة أعدنا توزیع االستمارات مرة أخرى علی .  یغ بیاناتهامجتمع الدراسة، وتم تفر

. اإلحصائي SPSSنفس المجموعة بعد مدة أسبوعین، وتم تفریغ بیاناتها باستخدام برنامج 

                               
2

من أجل معرفة الفروق الجوهریة ما بین إجابات  ةه من االختبارات الالبارامتریباعتبار ²قمنا بتوظیف اختبار کا   

 ²ثم نقارنها مع القیمة المجدولة المستخرجة من جدول قیم کا  ²أفراد العینة حیث نقوم بحساب قیمة  کا 

لقیمة وکلما کانت القیمة المحسوبة أکثر من ا,   %5أي نسبة الخطأ عند  0,05مستخدمین في ذلك مستوى 

 0,05عند حدود أقل من  Pوبالضرورة تکون القیمة المعنویة , المجدولة معناه توجد فروق جوهریة ما بین االجابات

 .  ما یشیر إلی وجود الداللة اإلحصائیة 
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 -T) ت(متمثال في اختبار  Paramétriqueمستخدمین في ذلك اختبارا من االختبارات المعلمیة 

Student3   ومن ثم قیاس درجات االرتباط بین  4معامل االرتباط اسبیرمانعن طریق حساب

وقد اخترنا سؤالین من االستمارة القبلیة والبعدیة یمثالن محوري الدراسة حیث . التطبیقین

. وهي نسب قریبة من الواحد 0،800و 0،756تراوحت نسبة الثبات بالنسبة للمحور األول  بین 

تراوحت ما بین  Pالختبار علی اعتبار أن القیمة المعنویة ل5مما یشیر إلی الداللة اإلحصائیة 

و نفس األمر بالنسبة ). 0،05(وهي نسب أقل من المستوى المعتمد في الدراسة  0،02و  0،01

علی العبارات المتضمنة فیه من خالل  تللسؤال الثاني من المحور الثاني الذي حققت االجابا

عدالت ثبات عالیة ودالالت إحصائیة، حیث کان معامل ردود أفراد العینة القبلیة والبعدیة م

وهي في الحقیقة . کأعلی قیمة 0،951کأدنی قیمة و 0،816االرتباط الرتبي سبیرمان ما بین 

  . معادالت عالیة لثبات األداة المستخدمة في الدراسة

  

  

                               
في کثیر من من االختبارات البارامتریة أو المعلمیة المستخدمة بشکل کبیر   T- Studentأو " ت"اختبار  3

فمن . تکون لدینا بیانات ذات طبیعة وصفیة أو ترتیبیةحینما   وخاصة في مجال العلوم االجتماعیةالدراسات 
تصنیف الوحدات حسب معیار معین مثًال تصنیف أشخاص حسب جنسهم أو  البیانات الوصفیة تلك التي تمثل

رضائهم  رجة حماسهم أوالبیانات الترتیبیة علی سبیل المثال ترتیب مجموعة من العمال حسب د ومن. جنسیتهم
ذلك إن تطبیق الطرق . البیانات ولقد استحدثت معظم الطرق الالمعلمیة لمعالجة مثل هذا النوع من. عن عملهم

ودراستنا  .لنتائج یصعب أو یستحیل تفسیرها أو أعطاها معنی المعلمیة علی بیانات وصفیة أو ترتیبیة یؤدى عادة
یتوافق مع طبیعة الدراسة ذات البیانات الوصفیة المعتمدة علی تحدید  اعتمدنا فیها علی هذا االختبار الذي

والذي یساعد علی سهولة جمع البیانات وتحلیلها بسرعة،  ومن ثم سهولة معرفة وجود , االتجاهات والمیول
 االرتباطات ما بین إجابات المفردات المستجوبة

معامل االرتباط سبیرمان ویطلق علیه اسم معامل ارتباط الرتب یعتبر من الطرق الشائعة المعتمد علی العالقة ما  4

والتي تکون ..... بین المتغیرین المستقل والمتغیر التابع من ناحیة االرتباط التام الموجب، أو االرتباط التام السالب 

  .  1 و  1+ محصورة بین 

علی حجم العینة فکلما کان حجم العینة کبیرا أدى إلی صغر الخطأ المعیاري وبالتالي  اإلحصائیةالداللة تعتمد   5

والداللة اإلحصائیة ترتبط بثالثة مستویات ، ونحن هما اعتمدنا علی . تکون الداللة اإلحصائیة کبیرة والعکس صحیح 

مع درجة ثقة  %5عینة الدراسة تقدر ب  و معناها احتمال الخطأ في إجابات 0,05المستوى الثالث أي المستوى 

وقد وقع اختیارنا علی نسبة المستوى الثالث ألنها األکثر استخداما في الدراسات االجتماعیة ,  % 95تقدر ب 

. من منطلق أنها أکثر عرضة لألخطاء وتخضع ألهواء المستجوبین من أفراد العینة. واإلنسانیة، النفسیة والتربویة 

رفع مستوى الداللة إلی حد المستوى الثالث تفادیا لألخطاء التي من الممکن أن تؤثر علی الدراسة لذلك لجأنا إلی 

  . وتبعدها عن المسار الصحیح
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  صدق أداة الدراسة. 2.6.2

، وهنالك عالقة ترابطیة ما بین صدق أداة الدراسة یعتبر معامل الصدق لألداة معیارا داال لثباته

وثباتها، حیث یتأثر معامل الصدق بارتفاع وانخفاض معامل الثبات وتقدیر قیمة الصدق تشیر في 

  .)2000عبد الحمید،  (ی قیمة الثبات ارتفاعا أو انخفاضنفس الوقت إل

ات وفق تقدیر کمي، من ومن هذا المنطلق حاولنا قیاس درجة الصدق انطالقا من قیمة الثب

. الجذر التربیعي لقیمة الثبات= أقصی قیمة للصدق : خالل المعادلة الریاضیة التي تشیر إلی أن 

کأدنی قیمة  0،866أین تراوحت ما بین . حیث ال تزید قیمة الصدق عن الجذر التربیعي للثبات

لواحد، وهو ما یعطي کأعلی قیمة للصدق، وهي عبارة عن معدالت عالیة تقترب من ا 0،894و 

ونفس األمر یتعلق مع االمحور الثاني الذي حققت . دالالت واضحة علی مدة صدق أداة الدراسة

فیه العبارات المجاب علیها للسؤال من قبل عینة الدراسة، أین تراوحت قیمة الصدق ما بین 

اة المستخدمة کأعلی قیمة ما یشیر إلی معدالت عالیة لصدق األد 0،975کأدنی قیمة و  0،903

  . في الدراسة

  حدود الدراسة .7.2

 الحدود البشریة  . 1.7.2

تتعلق الحدود البشریة بمجموعة األفراد الذین تطبق علیهم الدراسة أو ممن لدیهم صلة 

مباشرة عن قریب أو بعید بموضوع الدراسة، والعنصر البشري في دراستنا هذه ینطبق علی کل 

األفراد الذین تم تطبیق أداة الدراسة ممثلة في استمارة االستبانة، حیث وقع االختیار علی فئة 

ذة الجامعیین، باعتبارهم من أهم الفئات األکادیمیة حضورا وتواجدا واستخداما لمجموعة األسات

المواقع االلیکترونیة خصوصا العربیة منها، وتوظیفا للمحتوى الرقمي العربي المتاح علی هذه 

موزعین حسب الدرجات . أستاذ حسب آخر اإلحصائیات 679والبالغ عددهم حوالي . المواقع

  .  من درجة األستاذ المحاضر إلی األستاذ المساعد .األکادیمیة

  الحدود النوعیة. 2.7.2

تختص الدراسة بتناول أحد أشهر أنواع خدمات االنترنت وهي مواقع الویب وهنا سنسقط 

الضوء علی المواقع العربیة المتاحة علی النسیج العنکبوتي، والتي تشکل وتعبر عن المحتوى 

  .شبکة االنترنت یضور االلیکتروني باللغة العربیة علالمعلوماتي، والتواجد والح
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  الحدود اللغویة . 3.7.2

تضم الدراسة جمیع المواقع األکادیمیة الجزائریة التي تحتوي علی نسخة باللغة الغربیة أو 

کما . تصدر باللغة العربیة، بحیث نخضع جمیع وجل المواقع األکادیمیة باللغة العربیة للدراسة

  راسة إلی جانب ذلك المحتویات الرقمیة المنشورة علی االنترنت باللغة العربیة أیضاتتناول الد

  المجتمع الکلي للدراسة واختیار العینة  .8.2

یتمثل المجتمع الکلي للدراسة المنجزة المتمثلة باألساس في فئة من الفئات األکادیمیة  

فإننا نجد أن الفئة المعنیة  التي یشکل النشاط التعلیمي الجامعي جوهر اهتمامها، وعلیه

بالدراسة هي فئة األساتذة الجامعیین، وقد جاء اختیارنا لهذه الفئة من منطق أن شبکة 

االنترنت أصبحت تشکل الملجأ األول لهذه الفئات لالطالع علی مختلف المضامین التي 

استخدام  تتیحها مختلف مواقع الویب، وعلیه اإلطالع علی مختلف االتجاهات والمیول نحو

المحتویات المعرفیة الرقمیة العربیة، منم ناحیة الدوافع واألسباب والکیفیات التي علی 

العینة ( وقد قمنا باختیار عینة الدراسة بطریقة عمدیة .ضوءها تتحدد هذه االستفادة

حیث کان االختیار العمدي بناءا علة معیار االستخدام الفعلي للمواقع ) القصدیة/ العمدیة 

لیکترونیة الصادرة باللغة العربیة، واالستفادة الفعلیة من المحتوى الرقمي العربي المنشور اال

ومن ثم الحکم علی حجم ومدى استخدام . علی هذه المواقع من خالل الفضاءات االفتراضیة

 . واستفادة أفراد العینة من المواقع العربیة بشکل عام ومحتواها الرقمي المنشور بوجه خاص

 %25أي اختیار . من المجتمع الکلي للدراسة   % 25اختیار نسبة : حجم العینة تحدید  

   169  = 100/  25×  676:   ، حسب المعادلة التالیة  676من مجموع 

مفردة ممن ستخدمون فعلیا مواقع الویب  169وعلیه فإن حجم العینة المختارة تقدر ب 

وبعد عملیة . زیع استمارات االستبانة علیهاالعربیة ویستفیدون من محتواها الرقمي، لیتم تو

  . استمارة 169توزیع االستمارات المتناسبة مع حجم العینة المختارة والمقدرة ب 

  مالمح التواجد ومتطلبات االستفادة : العربي علی شبکة االنترنت الحضور .3

تکثر األرقام بخصوص انتشار االنترنت وضبط إحصائیات استعمال الویب لغویا، حیث تتباین 

هذه األرقام حسب اختالف المصادر، ومن الممکن أن نجد تفاوتا کبیر فیما بینها في تقدیرات 

االنتشار واالستخدام، ومرده إلی أسباب متعددة لعل من بینها أن التطور في انتشار االنترنت 

علی أساس یومي ولیس سنوي، وهو ما من شأنه أن یغیر اإلحصائیات والنسب حیث ما یبنی 

نجده في دراسة یختلف عما نجده في دراسة أخرى الختالف الشهر من السنة، وثانیها شح 
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المعلومات الصحیحة والحدیثة، فیما یتعلق بهذا الجانب خصوصا لما یتعلق األمر بالبلدان النامیة 

ام االنترنت بمدى انتشار مختلف التطبیقات التي تتیحها وتوفرها للمستفیدین کما یتأثر استخد

منها، ومن جانب آخر نجد أن هذا االنتشار قد تأثر تاریخیا باللغة، حیث تبوأت اللغة االنجلیزیة 

صدارة لغات العالم من ناحیة االستخدام منذ الوهلة األولی لظهور الشبکة المعلوماتیة، ثم ما 

بدأ تراجع هیمنة اللغة االنجلیزیة علی الشبکة ببدایة استخدام اللغات األوربیة لبثت أن 

  .واآلسیویة

و فیما یتعلق بباقي اللغات العالمیة علی وجع العموم، واللغة العربیة علی وجه الخصوص، فإن 

الکثیر من المعطیات تشیر إلی تموقع اللغة العربیة في مراتب متأخرة من ناحیة الحضور علی 

الشبکة ونسب استخداماها التي ال تزال محدودة، حیث تشیر اإلحصاءات العالمیة أن انتشار 

واستخدام االنترنت في البلدان العربیة مازاال محدودین، مع وجود تفاوت کبیر بین البلدان 

ملیون  46بلغ عدد مستخدمي االنترنت باللغة العربیة  2007العربیة، حیث مع نهایة عام 

وهي أقل من المتوسط العالمي الذي  % 13،6بة تمثیل إلجمالي السکان تبلغ مستخدم بنس

وتمثل النسبة المذکورة الستخدام االنترنت باللغة العربیة ما  ،)2008اإلسکوا، ( %19  یبلغ

واستنادا لهذه  ،)1999شمسان، ( من اإلجمالي العالمي لمستخدمي االنترنت %3،7مقداره 

ربیة تحتل المرکز الثامن ضمن لغات العالم، وهي  مؤشرات ایجابیة علی اإلحصائیات فإن اللغة الع

بدایة زیادة مستخدمي شبکة االنترنت في البلدان العربیة وهو ما من شأنه أن یعزز استخدام 

  . اللغة العربیة ویزید من فرص حضورها وتموقعها الجید علی الشبکة العنکبوتیة

غات مواقع  الویب المتاحة علی االنترنت المستخدمة، وفي سؤال لعینة الدراسة حول طبیعة ل

استخدام مرتفع، ( أجابوا باستخدام عال %83.2بدءا بمواقع الویب ذات اللغة الوحیدة،  نجد أن 

مؤکدة  ²، حیث جاءت نتائج اختبار کا]العربیة[لمواقع الویب أحادیة اللغة )  استخدام مرتفع جدا

المجدولة  ²أعلی بکثیر من قیمة کا 9. 269المحسوبة  ²لتلك اإلجابات أین کانت قیمة کا

وهو إشارة واضحة وجلیة علی تفضیل عینة . 0،00المعنویة بـ pوبداللة إحصائیة عند القیمة 9.48

  .الدراسة استغالل مواقع الویب تبعا للغتهم األم المفضلة عند االستخدام

ة فقط حظا ضئیال من االستخدام فیما کان نصیب مواقع الویب التي تصدر باللغة االنجلیزی

عن استخدام متدني  %43.8عن استخدام مرتفع ومرتفع جدا، ونسبة  %21.3حیث عبرت نسبة 

 %35في حین عبرت نسبة ) استخدام قلیل، استخدام قلیل جدا( لمواقع الویب باللغة االنجلیزیة 

خالل وجود داللة  عن عدم استخدامه لتلك المواقع، وجاءت فروق اإلجابات مؤکدة لذلك من

 ²أکبر من قیمة کا 35.18المحسوبة  ²و قیمة کا  0،00المعنویة ب  pإحصائیة عند القیمة 
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، ما یشیر إلی صعوبة استخدام مواقع الویب باللغة االنجلیزیة، وقدر یکون مرد 9.48المجدولة 

  .ذلك إلی عدم إجادة هذه اللغة

أما مواقع الویب باللغة الفرنسیة فقد تقاربت نسب اإلجابات إلی بعضها البعض ، حیث نجد 

وبنفس النسبة ) استخدام مرتفع، استخدام مرتفع جدا( أجابوا باستخدامهم لهذه المواقع  38.8%

عن  % 22.5عبر أفراد العینة عن استخدام متدني لهذه المواقع، في حین عبرت نسبة  38.8%

، الذي ²خدامها لمواقع الویب باللغة الفرنسیة، هذا التقارب في اإلجابات أکده اختبار کاعدم است

کانت  3.75المحسوبة  ²یشیر إلی عدم وجود فروق في إجابات أفراد العینة من خالل أن قیمة کا

 pوهو ما معناه غیاب الداللة اإلحصائیة حیث کانت قیمة  9.48المجدولة  ²أقل من قیمة کا

وهي أکبر من القیمة الموظفة في الدراسة، وتفسیر ذلك حسب اعتقادنا أن  0.44یة عند المعنو

اللغة الفرنسیة من اللغات المستخدمة جنبا إلی جنب مع اللغة العربیة خصوصا في الوسط 

األکادیمي، لذلك جاءت إجابات أفراد العینة متقاربة بین االستخدام المرتفع واالستخدام القلیل 

  . تخداموعدم االس

وفي کثیر من األحیان نجد أن مواقع الویب علی شبکة االنترنت تصدر بالعدید من اللغات 

أین یمکن أن یتیح الموقع أکثر من لغة واحدة لالستعمال، ویتوقف اختیار اللغة علی رغبة 

المستخدم وتفضیله وتمکنه من اللغة التي یرید االستفادة بواسطتها، وقد جاءت إجابات أفراد 

/ عربي( أو ) فرنسي/ عربي( لعینة متقاربة أیضا فیما یخص استخدام مواقع الویب ثنائیة اللغة ا

 %44.4 )فرنسي/ عربي( حیث وصلت نسبة االستخدام العالي لمواقع الویب ثنائیة اللغة) انجلیزي

استخدام / استخدام قلیل(مع نسبة استخدام متدنیة ) استخدام مرتفع، استخدام مرتفع جدا( 

 pوبداللة إحصائیة عند حدود القیمة  % 22.5وعدم استخدام بنسبة  %33.1بـ ) لیل جداق

فقد کانت نسبة االستخدام ) انجلیزي/ عربي( ، أما مواقع الویب ثنائیة اللغة  0.03المعنویة 

استخدام (ونسب استخدام متدنیة  %28.1تقدر ) استخدام مرتفع جدا/ استخدام مرتفع(العالیة 

مع وجود داللة إحصائیة في .  %33،1وعدم استخدام ب  %38،7بـ)خدام قلیل جدااست/ قلیل

وهو ما یشیر إلی تباین في استخدام مواقع الویب ثنائیة .  0،00بـ  pفروق اإلجابات عند القیمة 

  . اللغة والتي تتحدد حسب اللغات المتقنة

یب بأکثر من لغات تصل إلی والی جانب مواقع الویب أحادیة وثنائیة اللغة، تصدر مواقع الو

ثالث لغات حسب طبیعة البلد الذي ینتمي إلیه موقع الویب وطبیعة اللغات المستعملة 

ال یستخدمون هذه  %45والمنتشرة فیه، وقد أجاب أفراد العینة أن النسبة األکبر والمقدرة بـ 

في ) ل جدااستخدام قلی/ استخدام قلیل(یستخدمونها بشکل متدني %36.9المواقع، ونسبة 
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ومن خالل ) . استخدام مرتفع جدا/ استخدام مرتفع( %18.2حین بلغت نسبة االستخدام العالي 

النتائج السابقة الذکر المستخلصة من الجدول رقم   یتضح لنا جلیا مدى المیل الکبیر ألفراد 

العینة نحو استخدام مواقع الویب علی االنترنت باللغة األم األصلیة، وهي اللغة العربیة إذ یفضلون 

   .وى هذه المواقعهذه اللغة عند االستفادة من محت

  الخدمات المتاحة ومعطیات االستفادة : االنترنت ومواقع الویب العربیة .4

تفتح االنترنت آفاقا واسعة من الخدمات للمستخدمین والمستفیدین منها، وینطوي 

استخدمها في شتی المجاالت علی فوائد کبیرة، بفضل ما تتوفر علیه شبکة االنترنت من مواقع 

ومتنوعة، أمکنت أن تتیح فضاءات مهمة وأدوات إستراتیجیة شاملة شدیدة النجاعة ویب متعددة 

ومن بین . في تقدیم مختلف الخدمات التي یقبل مستخدمو االنترنت علی االستفادة منها

  :الخدمات التي کانت مقترحة من قبلنا لإلجابة علیها من قبل أفراد العینة نجد

 خدمة تصفح مواقع الویب / أ

خدمة الویب من أهم الخدمات األکثر استخداما علی شبکة االنترنت، من خالل جملة تعتبر 

مواقع الویب المنتشرة علی الشبکة العنکبوتیة والتي تتیح للمستخدم إمکانیة االطالع علی 

عن   %70.1محتویات مالیین من المواقع، واالستفادة منها، حیث عبرت عینة الدراسة بنسبة 

 %25.7مقابل نسبة ) استخدام مرتفع جدا/ استخدام مرتفع( الخدمة  استخدام کبیر لهذه

وبینت . عدم استخدام%4،4، و نسبة )استخدام قلیل جدا/ استخدام قلیل ( کاستخدام منخفض  

المحسوبة  ²هذه النتائج، من خالل فروق اإلجابات الواضحة، حیث کانت قیمة کا ²نتائج اختبار کا

وهو   0،00المعنویة بـ  p، وبداللة إحصائیة عند القیمة9.48مجدولة ال ²أعلی من قیمة کا 72.93

ما یشکل أهمیة واضحة لعملیات التصفح لمواقع الویب التي تتیح إمکانیات متعددة لالستفادة 

  ...مما تتیحه وتعرضه من محتویات، وإمکانیات استرجاعها بالتحمیل أو الطباعة والنسخ وغیرها 

 وماتخدمة البحث عن المعل/ ب

تشکل شبکة االنترنت وعاء معلوماتیا عالمیا، تصب فیه روافد العالم دون أن تجد حدودا 

لسعته، وهي في نفس الوقت منهل معلوماتي یتدفق لتلبیة متطلبات العالم أجمع بدون حدود، 

وتسهل هذه الخدمة إمکانیة الحصول علی .   )الصوفي( دون أن یکون هنالك خوف من نضوبه

المعلومات وتحصیل المعرفة، من خالل عملیات التنقیب والبحث واالستقصاء في مواقع الویب، 

عن استخدامها لهذه  %92.5بفضل ما تتیحه من مضامین، وقد عبرت عینة الدراسة بنسبة 

فروق اإلجابات  ²ج اختبار کاوقد أکدت نتائ) استخدام مرتفع جدا/ استخدام مرتفع( الخدمة 



  RIST21 |  مجلة|  2010 ،2 .ع ،18 .مج

، وبداللة إحصائیة 9.48المجدولة  ²أعلی من قیمة کا 270.5المحسوبة  ²حیث کانت قیمة کا

، وهو ما من شأنه أن یعطي داللة واضحة حول تحول مواقع  0،00المعنویة بـ  pعند القیمة

ة معرفیة مطلقة الویب بما تحتویه من شمولیة وتنوع وضخامة في المعلومات إلی أداة مرجعی

  )2009بوکرزازة، ( لمختلف المستفیدین منها، واستجابتها لمختلف االحتیاجات المعلوماتیة

 خدمة البرید االلیکتروني/ ج

البرید االلیکتروني نوع سریع جدا من أنواع االتصال، یمکنه إرسال الرسائل واستقبالها  

لمشجع األول علی االشتراك فیها لدى کثیر الیکترونیا، ویعد أکثر خدمات االنترنت شعبیة، وهو ا

وتقف الکثیر من األهداف وراء استغالل خدمة البرید االلیکتروني، التي  )الصوفي( من الناس

تتعدد وتتنوع بتنوع فئات المستخدمین وتنوع اهتماماتهم، فعلی سبیل المثال یهدف 

هو االتصال والتراسل االلیکتروني، األکادیمیون والباحثون من االستفادة من البرید االلیکتروني، 

من أجل االستفادة من إمکانیات الشبکة، وتحقیق قدر من اإلسراع في تبادل اآلراء العلمیة، 

وبما أن فئة األساتذة . )2002بوعناقة جدیدي، ( المدونة علی تقاریر خاصة باألبحاث العلمیة

الفئات األکادیمیة وفئات الباحثین، فقد عبروا عن الجامعیین من الفئات الداخلة في حکم 

، )استخدام مرتفع جدا / استخدام مرتفع(  %61.3استخدامهم لخدمة البرید االلیکتروني بنسبة 

، ) استخدام قلیل جدا/ استخدام قلیل( عبرت عن استخدام متدني لهذه الخدمة  %27،5ونسبة 

أعلی من قیمة  41.06المحسوبة  ²انت قیمة کامؤکدة لفروق اإلجابات حیث ک ²وجاءت نتائج کا

وهو ما یعني أهمیة البرید  0،00المعنویة بـ  p، وبداللة إحصائیة عند القیمة9.48المجدولة  ²کا

االلیکتروني والحاجة الملحة إلیه في التراسل والتخاطب واالستفادة من خبرات اآلخرین 

   .االت والمیادینومشارکتهم خارج إطار الزمان والمکان في شتی المج

 خدمة مجموعات النقاش االلیکترونیة /د

وهي أشبه بالمنتدیات االلیکترونیة، تضم أفرادا من مختلف مناطق العالم، یجمعهم اهتمام  

 مشترك بموضوع معین، فهي نواد للمناقشات وتبادل اآلراء والمعلومات حول هذا الموضوع

ول مدى استخدامهم لمجموعات النقاش وجاءت نتائج إجابات أفراد العینة ح. )دیاب(

استخدام قلیل / استخدام قلیل( منهم یستخدمونها بشکل متدني  %51.2االلیکترونیة ، أن 

ال یستخدمونها إطالقا، وکانت نتائج اختبار فروق اإلجابات واضحة، حیث  %30،6و نسبة ) جدا

 pاللة إحصائیة عند القیمة وبد  9،48المجدولة  ²أکبر من قیمة کا 37.37المحسوبة  ²قیمة کا

مما یشیر إلی عدم اهتمام أفراد العینة اتجاه هذه الخدمة وطغیان االهتمام  0،00المعنویة عند 

  . بالخدمات ذات االستخدام النفعي األکادیمي
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  خدمة المجموعات البریدیة االلیکترونیة  /هـ

تروني، في شکل مفتوح تضم المجموعات البریدیة، مجموعة من المشترکین بالبرید االلیک

من القوائم، تمکن المشترکین في أي مجموعة بریدیة، من تقدیم إرشادات، أو طرح أسئلة، 

واإلجابة عنها، مع تبادل الحوارات والخبرات، کما تمکن هذه الخدمة المنتسبین ألي مجموعة 

، وقد عبرت عینة الدراسة أیضا )2002والند، تر، ٍ( من تلقي األخبار التي تهم المنتسبین إلیها

/ استخدام قلیل( %60عن استخدام متدني لهذه الخدمة حیث تم التعبیر عن ذلك بنسبة 

 ²ال تستعملها إطالقا، وهو ما تبنه فروق اإلجابات في اختبار کا %25ونسبة ) استخدام قلیل جدا

بداللة إحصائیة عند و  9،48المجدولة  ²أکبر من قیمة کا 56. 50المحسوبة  ²حیث  قیمة کا

من  نوداللة هذه اإلجابات عزوف أفراد العینة من األکادیمیی 0،00المعنویة عند  pالقیمة 

االستفادة من المشارکات والخبرات المتبادلة التي یتیحها االشتراك في المجموعات البریدیة، 

أشیاء ایجابیة  التي یوجد منها مجموعات لألکادیمیین والباحثین والتي من الممکن أن تضیف

  . للمشترکین فیها

  خدمة فضاءات الدردشة والحوار االلیکتروني  /و

من أشهر الخدمات التي أصبحت توفرها مواقع الویب االلیکترونیة، عبارة عن فضاءات 

مفتوحة تمکن المنتسبین للمواقع االلیکترونیة من االتصال والتواصل مع اآلخرین باستعمال 

تابة، صوتا، وصورة، وتبادل الرسائل والحوارات، وهي أشبه بالغرف یتواجد الکثیر من التقنیات، ک

فیها مجموعة من األشخاص یتواجدون معا عبر الشبکة، یتبادلون األحادیث في کل شيء غبر 

تقنیات الحوار علی الخط، في شکل مجموعات متجانسة من المهتمین بشأن موضوع ما، 

  . )2001یونس، ( خبار المعرفة فیما یخدم موضوع المنتدىیتبادلون فیها المقاالت والمواد واأل

والمنتدیات االلیکترونیة توجه جدید نحو بناء ما یسمی بالمجتمعات االفتراضیة، أین یضم 

کل منتدى أقساما فرعیة، کل قسم بموضوع محدد، یتفرع إلی مجموعة من المواضیع الثابتة 

توي علی وجهات نظر، مواضیع، إعالنات، وهي والمؤقتة،یشرف علی إدارته مشرف المنتدى، تح

ترد إما عامة مفتوحة ألي کان للحوار وتبادل اآلراء، وهنالك منتدیات متخصصة یدخلها 

وقد عبرت عینة .. المتخصصون فقط کالمنتدیات العلمیة والهندسیة، ومنتدیات الفنون وغیرها

استخدام ( % 48.1بیر بنسبة الدراسة أیضا عن استخدام متدني لهذه الخدمة من خالل التع

ال تستعملها إطالقا، وهو ما تبنه فروق اإلجابات في  %30،3ونسبة ) استخدام قلیل جدا/ قلیل

وبداللة   9،48المجدولة  ²أکبر من قیمة کا 35.43المحسوبة  ²حیث  قیمة کا ²اختبار کا

لیکترونیة قلیال قیاسا ویبقی استخدام المنتدیات اال 0،00المعنویة عند  pإحصائیة عند القیمة 
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بباقي خدمات الویب األخرى بالرغم من اآلفاق الواسعة التي من الممکن أن تفتحها 

للمستخدمین علی غرار ما تقدمه المنتدیات المتخصصة، من مواد ومضامین أو محتویات معرفیة 

  . امقیمة تدخل في نطاق تدیم االهتمامات االستخدامیة للمستفیدین من االنترنت بوجه ع

  المواصفات، الخصائص، ومعطیات التواجد  : مواقع الویب العربیة .5

نجد أنه ما تزال هناك فجوة کبیرة بین ما تقدمه مواقع الویب العربیة، وتطلعات المستخدمین 

فعند محاولة تقییم مواقع االنترنت العربیة من حیث تصمیمها وتطویرها . لشبکة االنترنت

ت، نجد أنها أغلبها بشکل عام مدونات شخصیة ومواقع للدردشة ومحتواها وما تقدمه من خدما

والتسلیة، وال تتناسب مع التقدم الحادث والمتسارع في مواقع اإلنترنت العالمیة، فمثًال تعد مواقع 

الجامعات حول العالم، أحد معالم التقدم والتنافس والتقییم العلمي، لذلك تراعي الجامعات أهمیة 

ها من خالل إستراتیجیة واضحة المعالم وفعالة علی شبکة اإلنترنت لزیادة بناء وتصمیم مواقع

ولکن عند محاولة البحث عن مواقع إلحدى الجامعات أو الکلیات العربیة نجد أنها . االستفادة منها

 Under»هذا الموقع تحت اإلنشاء«قد تکون غیر موجودة بالمرة، فقد تفاجأ بکلمة 

Constructionترقی ألبسط المستویات والمعاییر العالمیة، فعند البحث علی  ، وإن وجدت ال

ال توجد بیانات «سبیل المثال عن أعضاء هیئة التدریس في إحدى الجامعات العربیة، تجد کلمة 

، أو بالبحث عن األخبار الحدیثة کالمؤتمرات والبحوث والدوریات العلمیة للجامعات »حالیة

 .)2007صفات، ( موجودة، وان وجدت قد تکون عن سنوات سابقةوالکلیات العربیة، نجد أنها غیر 

وهو في الحقیقة واقع مخیف عن حالة التواجد والحضور التقني العربي علی الویب العالمي،  

وإن کانت هنالك بوادر انفراج في أزمة الویب العربي، حیث بدأت تزداد أعداد مواقع الویب العربیة، 

انت منها مواقع الویب في بدایاتها، من مشکالت في العرض علی متخطیة بعض العراقیل التي  ع

متصفحات الویب، ثم ما لبثت أن بدأت مشکالت العرض في األفول مع تطور لغات تصمیم مواقع 

الویب، واالستفادة من تجارب المواقع األجنبیة ومحاولة تطویع األدوات التقنیة واستغاللها لتطویر 

 . الویب العربي

یات استخدام مواقع الویب بشکل عام، والمواقع العربیة بوجه خاص، وجود وتتطلب عمل

مجموعة من المواصفات، وأن تتمیز بمجموعة من الخصائص التقنیة، التي تساعد مجموع 

المستخدمین لها علی تحقیق الغایات االستخدامیة، والتي غالبا ما تتوافر في مواقع الویب 

ت بناء وتصمیم مواقع الویب ونذکر منها علی حسب إجابات األجنبیة، تتخذ کمعاییر في عملیا

أفراد العینة حول المواصفات والخصائص الواجب توافرها من ناحیة البناء الهیکلي والتصمیمي 

  : التقني لمواقع الویب العربیة وهي کاآلتي
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 إتاحیة ومنالیة مواقع الویب العربیة. 1.5

یتضمن هذا الجانب مجموعة المعاییر أو المواصفات التي تجعل من المواقع العربیة سهل  

الوصول إلیها، من خالل أدوات البحث أو غیرها من األدوات األخرى، التي تحدد أماکن وجود 

هذه المواقع علی خریطة الویب العالمي، دون أي صعوبات تذکر، وقد حدد أفراد العینة في بدایة 

فات، ما یتعلق بطبیعة عناوین مواقع الویب، هذه األخیرة تشکل ما یسمی بهویة الموقع، المواص

وإن کانت هنالك إشکالیة کتابة مواقع الویب العربیة التي ال تزال تکتب بالحروف األجنبیة، ویتم 

ه، اعتمادها وقبولها لدى هیئات أجنبیة، ونشرها کذلك، إال أن بساطة عنوان الموقع، وسهولة تذکر

واالتصال المباشر به، من المعاییر التي أکد علی أهمیتها أفراد العینة معبرین عن ذلك بنسبة 

المحسوبة  ²حیث قیمة کا ²مع فروق إجابات واضحة الختبار کا) مهمة جدا/ مهمة( 76.9%

 0،00المعنویة عند  pوبداللة إحصائیة عند القیمة   9،48المجدولة  ²أکبر من قیمة کا 102.4

ه النتائج تؤکد بما ال یدع شکا أن العنوان السهل والبسیط هو مفتاح الوصول إلی الموقع وهذ

  .واستخدامه واالستفادة منه

الخاصیة الثانیة الواجب توافرها في مواقع الویب العربیة، والتي تسهل من منالیتها، إمکانیة 

واجدها علی أدلة وأدوات االستفادة منها والوصول إلیها دون أي عراقیل أو قیود، من خالل ت

البحث علی اإلنترنت، حیث کلما تمت فهرسة هذه المواقع و تکشیفها ضمن فهارس أدلة 

وقد أکد علی أهمیة . ومحرکات البحث، کلما أمکن ذلك الوصول إلیها، دون أیة قیود أو عراقیل

حیث  ²ر کامع فروق إجابات واضحة الختبا) مهمة جدا/ مهمة( %84.4هذه الخاصیة ما نسبتهم 

 pوبداللة إحصائیة عند القیمة  7.81المجدولة  ²أکبر من قیمة کا83.55المحسوبة  ²قیمة کا

و آخر خاصیة ینبغي توافرها في مواقع الویب العربیة لتسهیل الوصول إلیها، .  0،00المعنویة عند 

یب هو إمکانیة الدخول إلی الموقع دون حواجز، ففي کثي من األحیان تفرض مواقع الو

اإللیکترونیة علی مرتادیها، بعض الحواجز مثل االشتراك والتسجیل بالموقع لتمکین االستفادة، أو 

یکون الدخول إلی الموقع واالستفادة منه عن طریق الدفع، أو عن طریق کلمات السر وغیرها من 

ستخدام بحیث کلما غابت هذه العراقیل والحواجز کلما سهل ذلك من آلیات اال... حواجز الدخول

وهو ما تؤکده أیضا نتائج اختبار   %81.3واالستفادة، حیث أکدت عینة الدراسة علی ذلك بنسبة 

وبداللة إحصائیة عند  9،48المجدولة  ²أکبر من قیمة کا 119.0المحسوبة  ²حیث قیمة کا ²کا

یق وعلیه فإن منالیة الموقع تعتبر المفتاح األول لتسهیل طر 0،00المعنویة عند  pالقیمة 

االستفادة من مواقع الویب، تتطلب وسائل کفیلة برسم معالم مواقع الویب العربیة، حیث یتوجب 

  . أن تتالئم هذه الوسائل مع مالمح المستخدم العربي واحتیاجاته دون قیود وعراقیل تذکر
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  المالحة واإلبحار علی مواقع الویب العربیة. 2.5

مستخدمیها فضاءات افتراضیة واسعة، ال یمکن اإللمام تفتح مواقع الویب بشکل عام أمام  

بها، إال من خالل توافر أدوات تأخذ بید المستخدم لکي یستطیع تحقیق احتیاجاته 

االستخدامیة، ویقع تحت هذا العنصر العدید من الخصائص والمواصفات التي یتعین علی مواقع 

ي خبایا المواقع االلیکترونیة العربیة، الویب أن توفرها لمستخدمیها من أجل تسهیل االنغماس ف

وقد عبرت عینة الدراسة عن مجموعة من المواصفات فیما یتعلق بتوافر أدوات المالحة واإلبحار 

  :علی مواقع الویب العربیة نذکر منها

  روابط اإلبحار/ أ

الموقع تعتبر الروابط من األدوات المهمة التي تستعین بها مواقع الویب للربط ما بین مکونات 

وعلیه فوجود . ومحتویاته، والتي تمکن المستخدم من االنتقال بین ثنایا الموقع دون أیة تعقیدات

روابط اإلبحار في کل صفحات الموقع یعتبر أمرا ضروریا من حیث تمکین المستخدمین من 

وداللة  %69.4وقد عبر عن أهمیة هذه الخاصیة بنسبة . االستخدام السلس لمکونات الموقع

 ²أکبر من قیمة کا 81.18المحسوبة  ²حیث قیمة کا 0،00المعنویة بـ  pصائیة عند القیمة إح

وهو ما یعطي داللة واضحة علی أهمیة وجود روابط اإلبحار وتوافرها للمساعدة  9،48المجدولة 

  . الحسن لمواقع الویب العربیة معلی االستغالل السلیم واالستخدا

قط، وإنما ینبغي أن تتمیز هذه الروابط بنوع من الفعالیة في وال یکفي وجود روابط اإلبحار ف

االستخدام، من حیث  االنتقال بین الصفحات ذهابا وإیابا، أسفل وأعلی، والتي تمکن المستخدم 

من اختصار الوقت في المالحة علی الموقع، والتوفیق ما بین الوقت المخصص لإلبحار واألهداف 

بنسبة ) مهمة جدا / مهمة( وعبرت عینة الدراسة عن أهمیة ذلك . یةأو الغایات النفعیة االستخدام

أکبر من 121.0المحسوبة  ²حیث قیمة کا ²مع تأکید ذلك من خالل نتائج اختبار کا 69.4%

مما یشیر إلی  0،00المعنویة عند  pوبداللة إحصائیة عند القیمة  11.07المجدولة  ²قیمة کا

الصفحات والتي تسهل علی مستخدمي مواقع الویب من أهمیة تواجد روابط اإلبحار في کل 

  . اإلبحار بفعالیة واالنتقال بین الصفحات بسهولة مع اختصار الوقت والجهد

وال یکفي توافر روابط اإلبحار وفعالیتها، حتی یتمکن مستخدم مواقع الویب من اإلبحار 

مجموعة الروابط التشعبیة، التي السلیم والفعال علیها، وإنما یشترط أیضا، توفر موقع الویب علی 

سواء کانت . تفتح للمستخدم آفاقا معرفیة وارتباطات متعددة بمواضیع متنوعة ومتعددة أیضا

داخل الموقع نفسه، أي ارتباطات إلی مواضیع أو صفحات داخل الموقع، أو خارجیة لما یکون 

قد أکد علی أهمیة وجود و. االرتباط بمواقع أخرى شبیهة تقدم وتعزز ما یقدمه الموقع ذاته
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عبرت علی أنها  %34،4ونسبة ) مهمة جدا / مهمة(  %41.2الروابط التشعبیة وتنوعها ما نسبته 

وجاءت ) غیر مهمة إطالقا/ غیر مهمة( اعتبرتها غیر مهمة %24،4مهمة نوعا ما، في حین نسبة 

 ²أکبر من قیمة کا35.75المحسوبة  ²مؤکدة لفروق اإلجابات، حیث قیمة کا ²نتائج اختبار کا

، ما یدل علی ضرورة احتواء  0،00المعنویة عند  pوبداللة إحصائیة عند القیمة  9،48المجدولة 

الموقع وتنوعه من حیث تنوع الروابط وما تفتحه من مجاالت معرفیة تخدم المستفیدین من 

  . هذه المواقع االلیکترونیة

  أدوات المالحة واإلبحار المساعدة /ب

یحتاج مستخدم مواقع الویب بشکل عام إلی تتوفر مجموعة من الوسائل التي توضح له معالم 

اإلبحار علی موقع الویب، وتعمل هذه األدوات کآلیات مساعدة لتحقیق أغراضه االستخدامیة 

وأول هذه األدوات المساعدة ضرورة . وتیسر له سبل االستفادة من محتویات الموقع وما یعرضه

الموقع االلیکتروني علی عناوین الصفحات، والتي تعمل علی تمکین المستخدم من أن یتوفر 

االستدالل والوصول إلی الصفحات المطلوبة، من خالل االعتماد علی عناوینها، مع ضرورة وجود 

أیقونات التوجیه والمساعدة، التي تشیر إلی الصفحات والروابط وعناصر الموقع والتي یعتمد علیها 

تخدم في سهولة المالحة علی الموقع، وقد عبرت عینة الدراسة علی أهمیة هذا العنصر أیضا المس

 ²حیث قیمة کا ²وبفروق إجابات مؤکدة الختبار کا) مهمة جدا / مهمة(  %67.6بنسبة 

المعنویة  pوبداللة إحصائیة عند القیمة  9،48المجدولة  ²أکبر من قیمة کا 65.81المحسوبة 

دل علیه في ضرورة توفر العناوین المرتبطة بصفحات الموقع مع أیقونات وهو ما نست 0،00عند 

التوجیه والمساعدة التي تعین مستخدمي مواقع الویب العربیة علی تمکینهم من االستفادة 

  . الفعالة من المحتویات المعروضة

 کما یحتاج مستخدمو مواقع الویب إلی وجود ما یدل علی التعریف بمکونات الموقع ویبین

آلیات اإلبحار وخبابا الموقع، وهو ما یتطلب وجود رسائل المساعدة، في حالة وجود الصفحات 

المحذوفة أو الروابط التي ال تعمل، أو في حالة وجود األخطاء وغیرها، کما یحتاج المستفید إلی 

 ما یسمی بالشارحات القصیرة، التي تبین دالالت مکونات الموقع وتجعل المستخدم علی درایة

بخبایا مکونات موقع الویب وما یفیده کل مکون من مکوناته، وجاءت إجابات عینة الدراسة 

 pوبفروق إجابات ذات داللة إحصائیة عند القیمة  %58،1مؤکدة علی أهمیة العنصر بنسبة 

أکبر  45.31المحسوبة  ²الذي کانت فیه قیمة کا ²من خالل نتائج اختبار کا  0،00المعنویة بـ 

ومنه یتضح لنا مدى ما یوفره وجود أدوات المساعدة علی اإلبحار   9،48المجدولة  ²کامن قیمة 

  .من تسهیالت لتمکین مستخدمي مواقع الویب العربیة من االستفادة منها
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من جانب آخر توفر مواقع الویب، محتویات معرفیة معروضة لالستفادة، حیث تحتاج هذه 

التعامل السلیم معها حتی یستطیع تحقیق األغراض  المحتویات إلی أدوات تمکن المستفید من

التي من أجلها یستخدم موقع الویب، وتتمثل هذه الوسائل المساعدة علی التعامل مع محتوى 

المواقع، في مجموعة البرمجیات المساعدة، مثل برمجیات القراءة، حینما تکون بعض المحتویات 

. وغیرها  PDFأو برمجیة النصوص المحمولة  Wordتحتاج إلی ذلك، مثل برمجیة قراءة النصوص 

 Downloadو برمجیات  Win zipأو برمجیات التنزیل أو تحمیل الملفات المتنوعة مثل برامج 

وتکون احتیاجات المستفیدین من مواقع الویب کبیرة اتجاه هذه ... المتنوعة والمتعددة وغیرها 

من أفراد العینة علی ) مهمة جدا/ ةمهم( %70،6األدوات والبرمجیات حیث عبر ما نسبتهم 

مؤکدة لفروق إجابات أفراد العینة حیث قیمة  ²أهمیة وجود هذه األدوات، مع نتائج اختبار لـ کا

المعنویة  pوبداللة إحصائیة عند القیمة  9،48المجدولة  ²أکبر من قیمة کا 73.18المحسوبة  ²کا

جیات المساعدة علی التعامل مع محتوى وهو ما یؤکد علی ضرورة وجود أنواع البرم 0،00عند 

  . مواقع الویب لتمکین المستفیدین من االستفادة الفعلیة منها

 تصمیم مواقع الویب العربیة ومواصفات عرض المحتویات .3.5

تخضع عملیات الهندسة الشکلیة لمواقع الویب بشکل عام إلی مجموعة من القواعد  

والمواصفات، والتي تحتاج إلی مهارات من قبل مصممي مواقع الویب، أین یتم األخذ بعین 

وبشکل عام من بین . االعتبار طبیعة الموقع، وطبیعة المستفیدین وما یتوفر علیه من محتویات

  : یم والعرض نجدأولی مواصفات التصم

من ناحیة الشکل واأللوان المستخدمة، فالهندسة الشکلیة تتطلب  جودة وجاذبیة التصمیم/ ـ

مقاییس محددة، واختیار ألوان مناسبة ألذواق المستخدمین، وکلما کان هنالك توفیق في اختیار 

دمین، وقد الشکل التصمیمي للموقع، وتضمینه األلوان المناسبة کلما جلب اهتمامات المستخ

اعتبرته مهم   % 31.9في حین نسبة ) مهمة ومهمة جدا( %37.5عبرت عینة الدراسة بنسبة 

وإذا ) غیر مهمة إطالقا/ غیر مهمة( فأکدت علی عدم أهمیة هذا الجانب %30.7نوعا ما، أما نسبة 

المعیار، ما تمعنا في إجابات أفراد العینة نجدها نوعا ما متقاربة مع میل الکفة لصالح أهمیة 

نجده یؤکد وجود فروقات بسیطة في إجابات أفراد العینة من حیث  ²وبالنظر إلی نتائج اختبار کا

مع داللة إحصائیة عند القیمة   9،48المجدولة  ²من قیمة کا 15.50المحسوبة ²اقتراب قیمة کا

p  ن أفراد وتشیر هذه النتائج إلی تباین نظرة مستخدمي مواقع الویب م. 0،00المعنویة عند

  . العینة اتجاه الجوانب الشکلیة والتصمیمیة لمواقع الویب



    2010 ،2 .ع ،18 .مج RIST | مجلة|  28

وللجوانب الجمالیة في التصمیم هي األخرى فیها الشيء الکثیر لیقال حولها، من حیث 

جاذبیة الخطوط واألشکال واألیقونات المستخدمة وألوانها، والتي تعطي رونقا خاصا لمظهر موقع 

انتباه المستخدمین، وأجابت عینة الدراسة علی أهمیة هذا الویب الخارجي، الذي یشد إلیه 

اعتبرتها مهمة نوعا ما، أما نسبة  % 31،3ونسبة ) مهمة ومهمة جدا( %38،1الجانب بنسبة 

مع فروق إجابات بسیط تشیر إلیه ) غیر مهمة إطالقا/ غیر مهمة(فهي تعتبرها غیر مهمة 30.7%

مع   9،48المجدولة  ²تقترب من قیمة کا 14.31 المحسوبة ²حیث قیمة کا ²نتائج اختبار کا

وهذه النتائج تؤکد مرة أخرى مدى تباین .  0،00المعنویة عند  pداللة إحصائیة عند القیمة 

  . إجابات أفراد العینة في نظرتهم إلی الجوانب الجمالیة في الهندسة الشکلیة لمواقع الویب 

ب هندسة الشکل، وإنما إعطاء األهمیة وال یکفي في عملیات التصمیم الترکیز علی جوان

لجانب المحتوى، من حیث حسن هندسة المحتوى، من خالل عرض سلیم ومتناسق وجذاب 

وکان تعبیر أفراد العینة اتجاه أهمیة هذا الجانب . لمختلق المحتویات، من نصوص وصور وأصوات

 %28،3ا، أما نسبة اعتبرتها مهمة نوعا م % 28،8ونسبة ) مهمة ومهمة جدا( % 43،7بنسبة 

مع فروق إجابات بسیط أیضا تؤکد علیه ) غیر مهمة إطالقا/ غیر مهمة(فهي تعتبرها غیر مهمة 

مع   9،48المجدولة  ²تقترب من قیمة کا 16.25المحسوبة  ²حیث قیمة کا ²نتائج اختبار کا

اد العینة ومن ویبدوا من خالل  إجابات أفر.  0،00المعنویة عند  pداللة إحصائیة عند القیمة 

نتائج فروق اإلجابات مدى المیل المتوسط للجوانب الجمالیة في عرض المحتویات وإخراجها 

  . علی الجانب الشکلي لموقع الویب 

ویوجد جانب آخر في عملیات اإلخراج الشکلي الهندسي، لمواقع الویب بشکل عام، حینما 

مکونات الموقع، أي ما بین حجم الصفحات یتعلق األمر بضرورة وجود نوع من التناسق ما بین 

والحروف وطبیعة األلوان المستخدمة، بحث أن توظیف هذه العناصر ینبغي أن یتم بشکل 

متناغم یخدم کل عنصر فیه العنصر اآلخر وبطریقة إخراج تمکن من تآلف هذه العناصر فیما 

) مهمة ومهمة جدا(  %35بینها جمالیا، وعبرت عینة الدراسة علی أهمیة هذا العنصر بنسبة 

/ غیر مهمة(فهي تعتبرها غیر مهمة  %34،4اعتبرتها مهمة نوعا ما، أما نسبة  % 30،6ونسبة 

 ²مع تقارب في نسب اإلجابات ما بین أفراد العینة حیث تشیر نتائج اختبار کا) غیر مهمة إطالقا

مع داللة إحصائیة   9،48المجدولة  ²تقترب من قیمة کا 15.87المحسوبة  ²إلی أن  قیمة کا

ما یدل علی حجم متوسط لالهتمام من طرف عینة الدراسة  0،00المعنویة عند  pعند القیمة 

 (Boukerzaza, Bouderbane, 2010)ذه الجوانب الجمالیة لموقع الویب اتجاه ه
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وإضافة إلی ما سبق ذکره من مواصفات جمالیة و تنسیقیة، ما بین مکونات الموقع، وعالقتها 

خراج الشکلي لموقع الویب، فلزیادة جمالیة اإلخراج وکسب المزید من اهتمامات باإل

المستخدمین، یتعین أن یکون المحتوى المعروض مقروءا وواضحا، فکلما کانت مقروئیة النصوص 

والمحتویات مع وضوح الصور واألشکال واألصوات، کلما أسهم في ذلك في زیادة استخدامیة 

مع ) مهمة ومهمة جدا( %66.9الدراسة عن أهمیة هذا الجانب بنسبة  وقد عبرت عینة. الموقع

أکبر من  64.06المحسوبة  ²حیث قیمة کا ²تأکید فروق اإلجابات من خالل نتائج اختبار کا

وتأکید أفراد العینة  0،00المعنویة عند  pوبداللة إحصائیة عند القیمة  9،48المجدولة  ²قیمة کا

ى وما یرتبط به، هو تأکید في الحقیقة علی إمکانیات االستفادة علی جوانب مقروئیة المحتو

الفعلیة منه، ألن المحتوى غیر المقروء یشکل عقبات استخدامیة أمام المستفیدین من مواقع 

  . الویب

وآخر مواصفات العرض لموقع الویب، هو تناسب المحتوى وطول الصفحات مع أبعاد شاشة 

ن المستخدم من االستفادة السلیمة وغیر المجهدة، ألنه في العرض، ألن هذا التناسب سوف یمک

حالة ما إذا کانت أبعاد ومقاسات الموقع أکبر من أبعاد شاشة العرض، فإن ذلك یؤدي إلی حجب 

بعض أجزاء الموقع والتي یضطر مستخدم موقع الویب من استظهارها وهو ما یشکل بالنسبة إلیه 

سة عن أهمیة تناسب عرض المحتوى مع أبعاد الشاشة عقبات استخدامیة، وعبرت عینة الدرا

من  ²مع فارق في اإلجابات حیث جاءت نتائج اختبار کا) مهمة ومهمة جدا( %51،2بنسبة 

وبداللة إحصائیة عند  9،48المجدولة  ²أکبر من قیمة کا 37.75المحسوبة  ²حیث أن قیمة کا

ث مستخدمي مواقع الویب العربیة عن وتعبر هذه النتیجة عن بح 0،00المعنویة عند  pالقیمة 

حاالت االستخدام السلس، الذي یبتعد عن حاالت اإلجهاد الجسماني، ویحقق الرغبات 

  . االستخدامیة بکل سهولة ویسر

إن ما یمکن استخالصه من مجموع إجابات أفراد العینة، أن هنالك مجموعة من المعاییر 

والمواصفات الواجب توافرها في مواقع الویب العربیة، بحیث أصبح هناك ضرورة لإلسراع في إنشاء 

وتصمیم مواقع انترنت عربیة متمیزة وتزویدها بالمعلومات والمعارف المتجددة التي تهم وتخدم 

بات واهتمامات المستخدمین العرب والعالم، بدًال من االعتماد علی الشرکات والمواقع متطل

العالمیة، مع إمکانیة أن تکون هناك ضرورة أیضًا، لتصبح هذه المواقع وبخاصة الرسمیة منها، 

بلغات عالمیة تسمح للهیئات والمؤسسات الدولیة باستخدامها واالستفادة منها، ویتطلب هذا 

عاال لمجموع الهیئات المسؤولة بدءا بوزارات االتصاالت ومختلف الهیئات المعنیة بذلك، تعاونا ف

في الدول العربیة إلعطاء دفعة قویة وفعالة لالهتمام بتطویر صناعة المحتوى الرقمي العربي 
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وأدواتها علی االنترنت، من خالل إستراتیجیة واضحة المعالم واألهداف تسمح باالستفادة من 

ت المتخصصة العاملة في مجال تصمیم مواقع االنترنت وصناعة المحتوى، من أجل الشرکا

تصمیم مواقع انترنت عربیة متمیزة قادرة علی تلبیة احتیاجات المستخدم العربي واألجنبي وفي 

  . نفس الوقت تعمل علی الحفاظ علی الهویة والثقافة العربیة في القرن الحادي والعشرین

  مبررات االختیار في االستخدام واالستفادة : المستفیدون من مواقع الویب العربیة. 4.5

مازالت شبکة االنترنت وما یحیط بها من آلیات لزیادة انتشارها وتوسیع قاعدة المستخدمین 

غلب الدول العربیة لتفعیل سبل االستفادة أمنها في العالم العربي محل نقاش وجدل کبیر في 

 کز المعلوماتامرأحد ریر الصادر عن االتق ورد في أحدالعالم العربي في قع االنترنت منها ، وعن وا

حیث أشارت الدراسة حول نصیب العالم العربي واللغة  )مرکز المعلومات و دعم القرار في مصر(

أنه بلغ إجمالي  2005نه في منتصف عام أالعربیة من االستخدامات الدولیة لشبکة االنترنت 

ملیون مستخدم بمعدل نمو بلغ  950النترنت علی مستوى العالم ما یقرب من مستخدمي ا

  . 2000مقارنة بعام % 160

،  2005في عام % 1.4في حین بلغ معدل استخدام الدول العربیة من هذه النسبة ما قیمته 

الرغم من الطفرة التي ب .العالم العربيوکانت مشکلة المحتوى العربي أم المشاکل التي تؤرق 

حدثت في استخدامات اللغة العربیة علی شبکة االنترنت وانتشار المواقع العربیة في السنوات 

باللغات األخرى  ومقارنتهالقلیلة المقبلة إال أن المحتوى العربي ال یزال ضعیفا للغایة إذا ما تم 

ترنت من المحتوى العربي علی شبکة االن% 65اإلحصاءات إلی أن ما یقرب من  أین تشیر نفس .

 باإلضافةهي لمواقع دینیة خاصة المواقع المتاحة من دول الخلیج العربي والدول العربیة األخرى 

   )2006زاهر، ( .إلی العدید من المواقع التي تحتوى علی صفحة واحدة أو صفحتین

وإضافة إلی معطیات االستخدام واالستفادة لمواقع الویب العربیة، فإن حال هذه المواقع من 

المحتوى والمضمون قد أشار إلیه الدکتور محمد نبیل علي وهو أخصائي التقنیة العربي،  ناحیة

، حیث 6الرقمي وبرمجیاته وتطبیقاته واحتیاجاته في تقریر تحت عنوان مسح للمحتوى العربي

یعیب علی معظم مواقع الویب العربیة عدم ثراء محتواها وتنوعه، عدا بعض المواقع، التي تمتلك 

یر رقمي مثل المواقع الدینیة، مع طغیان لشکل النصوص علی باقي أشکال مواد محتوى غ

مبتعدة بذلك عن اإلبداع ) الخ...صور، فیدیو، مواد تفاعلیة ( المحتوى المعروضة علی تلك المواقع

                               

تعزیز تطویر صناعة المحتوى الرقمي العربي في حاضنات : التقریر عبارة عن دراسة أعدت ضمن مشروع  6 
إدارة تکنولوجیا المعلومات . االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا من تنظیم اللجنة. تکنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  واالتصاالت
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اإللیکتروني إلی العرض اإللیکتروني، وغیرها من المآخذ التي تشیر إلیها الکثیر من الدراسات 

  . مجال التواجد االلیکتروني العربي علی الشبکة العنکبوتیةالمهتمة ب

وإزاء هذا الوضع الذي یترنح ما بین فرص التطویر واستغالل موارد وإمکانیات الشبکة 

المعلوماتیة، وما بین وضع یکاد یکون متردي لحال مواقع الویب العربیة، یجد المستخدم العربي 

التي تدفعه لالستغالل موارد الشبکة بلغته األصلیة، وبین  نفسه في حیرة من أمره، ما بین الحاجة

ما توفره المواقع األجنبیة من فرص، لکن بغیر لغته، وعلیه فإن االستفادة من مواقع الویب 

العربیة تتطلب وجود مجموعة من الشروط التي تتخذ کمبررات الختیار االستفادة منها ومما 

ه الشروط والمعاییر تختلف باختالف طبیعة تعرضه من محتویات رقمیة، وإن کانت هذ

المستفیدین، وقد عبرت عینة الدراسة فیما یخص هذا الجانب عن أولی معاییر االختیار 

فقد . الستخدام مواقع الویب العربیة وتحقیق االستفادة منها االعتماد علی شعبیة الموقع وشهرته

آراء المستفیدین منه، وحواراتهم من تتعدى شهرة الموقع حدود البلد الذي ینتمي إلیه بفضل 

خالل الشبکة العنکبوتیة، بحیث کلما زادت شهرة وشعبیة الموقع کلما زاد عدد مستخدمیه، وزاد 

مع فروق ) مهمة، مهمة جدا(  % 68.1اإلقبال علی استخدامه، ومثلت أهمیة هذا المبرر نسبة 

 ²أکبر من قیمة کا 79.18المحسوبة  ²حیث کانت قیمة کا ²في اإلجابات تستنتج من اختبار کا

ما یؤکد علی  0،00المعنویة بـ  p، مما یفرض وجود داللة إحصائیة تؤکدها قیمة 9،48المجدولة 

  . أهمیة الشهرة الشعبیة المرتبطة بالموقع والتي تتخذ کمعیار ألجل االستفادة من موقع الویب

عربیة، نجد تواجد الموقع ضمن ومن مبررات االختیار األخرى الستخدام مواقع الویب ال

فهارس مختلف أدوات البحث علی االنترنت، مثل أدلة ومحرکات البحث، فکلما قمنا بإجراء 

عملیات البحث من خالل هذه األدوات وکان تواجد هذا الموقع ضمن الفهرس الشجري لدلیل 

یا لإلقبال علی البحث، أو ضمن المواقع األولی لقائمة محرك البحث کلما کان ذلك مبررا کاف

مهمة، (  %72.5وعبرت عینة الدراسة علی أهمیة هذا المبرر بنسبة . استخدامه واالستفادة منه

 97.31المحسوبة  ²حیث قیمة کا. ²مع فروق في اإلجابات تستنتج من اختبار کا) مهمة جدا

معنویة بـ ال p، مما یفرض وجود داللة إحصائیة تؤکدها قیمة 9،48المجدولة  ²أکبر من قیمة کا

وهو بحد ذاته یشیر إلی مدى أهمیة تواجد موقع الویب في مختلف األدوات البحثیة علی  0،00

االنترنت، حیث کلما عزز هذا الموقع تواجده علی تلك األدوات کلما کان ذلك مدعاة ومعیارا 

  . ومبررا الختیار االستفادة منه

ن خالل عدد وحجم الزائرین، ومن مستخدمي مواقع الویب من یحکم علی موقع الویب م

وعلی نوعیة الخدمات التي یوفرها، وحجم تفاعله مع مستخدمیه، إذ أن العدد الکبیر الذي یبنه 
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عداد إحصائیات استخدام الموقع، من المعاییر التي تشیر إلی حجم اإلقبال علیه وبالتالي داللة 

ا الموقع للمستفیدین منه، دورا علی أهمیته وأهمیة ما یحتویه، کما تلعب الخدمات التي یوفره

(  %45.7بارزا علی استقطاب المزید منه، وعبرت عینة الدراسة عن أهمیة هذا  المبرر نسبة 

من أفراد العینة أجابت  %29.3اعتبرته مهم نوعا ما، في حین  %25ونسبة  )مهمة، مهمة جدا

 ²وجاءت نتائج اختبار کا. بیةعن عدم أهمیة هذا المبرر الختیار االستفادة من مواقع الویب العر

 50.30المحسوبة ²لتشیر إلی وجود بعض الفروق في إجابات أفراد العینة حیث کانت قیمة کا

 0.00المعنویة المقدرة بـ  p، وبداللة إحصائیة عند القیمة  11.04المجدولة  ²أکبر من قیمة کا 

تواصل وتفاعلیة ترغب وهذه النتائج هي إشارة إلی أهمیة ما یقدمه الموقع من خدمات و

  . مستخدمي اإلنترنت فیه، وتجعلهم یستفیدون منه

کما یلعب موضوع الموقع االلیکتروني دوار مهما في تحدید طبیعة االستفادة منه من عدمها، 

ویمکن هنا أن نمیز بین جانبین مهمین في موضوع الموقع االلیکتروني، فالجانب األول یتعلق 

وشهرة مؤسسه وسمعة مستضیفه، ألن موقع الویب مثله مثل  بشهرة مؤلف محتوى الموقع،

مصادر المعلومات المختلفة التي یتم اختیارها في العادة بناء علی سمعة وشهرة مؤلفها، أو بناءا 

علی سمعة صاحب دار النشر، وبما أن فضاء موقع الویب فضاء افتراضي والسمعة تکون فیه لمؤلف 

رها من العناصر التي تدخل في حکم هیئة الموقع، وعبرت المحتوى، المصمم، المستضیف وغی

 %21،3ونسبة  )مهمة، مهمة جدا(  %56.3عینة الدراسة عن أهمیة مبرر االختیار هذا بنسبة 

مع نتائج فروق في . عبرت عن عدم أهمیة ذلك المبرر % 22.5اعتبرته مهم نوعا ما، في حین 

أعلی من قیمة  34.25المحسوبة  ²حیث قیمة کا ²کاإجابات أفراد العینة من خالل نتائج اختبار 

مما یبرز أهمیة  0،00المعنویة بـ  p، مع وجود الداللة اإلحصائیة للقیمة 9،48المجدولة  ²کا

  . مسؤولیة التألیف للموقع وسمعة مستضیفه في الحکم علی مدى قابلیة االستفادة منه من عدمها

والجانب الثاني المتعلق دائما بموضوع موقع الویب، هو ارتباط أهداف هذا الموقع باهتمامات 

المستخدمین، مع ثراء المحتوى المعروض من خالله وتشعب اختصاصاته، ذلك أن الغایة النهائیة 

من استخدام مواقع الویب بشکل عام هو االستفادة من کل ما تعرضه من محتویات وما یرتبط 

فالحقیقة أن مواقع الویب ما هي سوى أدوات ووسائل وأوعیة لحمل ونشر . ن مجاالتبها م

وإتاحة المحتویات واإلنتاجات الفکریة والعلمیة إلبداعات المفکرین والمؤلفین وغیرهم من 

الهیئات المنتجة للمعرفة، وألهمیة المحتوى في جذب میول المستخدمین قد عبرت عینة 

مع فارق کبیر في ) مهمة، مهمة جدا(  %79.4االختیار هذا بنسبة الدراسة عن أهمیة مبرر 

أعلی من  117.0المحسوبة  ²حیث قیمة کا ²إجابات أفراد العینة أکدت علیه نتائج اختبار کا
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وهذه النتائج .  0،00المعنویة بـ  p، مع وجود الداللة اإلحصائیة للقیمة 9،48المجدولة  ²قیمة کا

حتوى باهتمامات مستخدمي مواقع الویب العربیة والمکانة التي تؤکد علی مدى ارتباط الم

یحظی بها عندهم، إذ یعد من أهم مبررات االختیار المتعلقة باستخدام تلك المواقع، وکلما تمیز 

هذا المحتوى بالتنوع والثراء والتشعب في االرتباط المعرفي، کلما ساهم ذلك في زیادة أعداد 

  . لمفتاح السحري في استخدامیة مواقع الویب العربیةإذ هو بدون شك ا. مرتادیها

  المحتوى الرقمي العربي علی شبکة االنترنت  .6

  الدالالت اللغویة : المحتوى الرقمي. 1.6

یشکل تعریف المحتوى، أو محاولة إیجاد تعریف محدد للمحتوى من اإلشکالیات المطروحة، 

لط ما بین أنواعه، وسائطه ومجاالت بحیث یظهر نوع من االلتباس في التعریف، کنتیجة للخ

وکلما تنوعت مصادر المحتوى کلما کان ذلك عنصر تعزیز ودعم إلرساء صناعة . استخدامه

  .متکاملة للمحتوى

وإذا أردنا أن نحدد محصلة وجود المحتوى فإننا نجده ناتج صناعة النشر بشقیه الورقي 

تطبیقات البرمجیة، کما نجد في البلدان وااللیکتروني، واإلنتاج الفني واإلعالمي، ومختلف ال

المتقدمة؛ أن صناعة المحتوى تعتمد بشکل کلي علی ما یتم تحویله أو رقمتنه، من موارد النشر 

الورقي نحو موارد متاحة علی شبکات المعلومات، أو عبر وسائط متعددة، أو من خالل قواعد 

المورد  األکبر وربما األعظم لخلق  البیانات المتخصصة، ومعها أصبحت عملیات الرقمنة، تشکل

  وتعزیز المحتوى الرقمي 

ومن زاویة أخرى ال ینبغي النظر إلی المحتوى الرقمي علی أساس مجموع الموارد المتاحة 

علی سبیل المحتوى الرقمي العربي ینتج ( أو المنتجة باللغة األم أو اللغة األصلیة لتلك الموارد

، وإنما ینبغي ویتوجب أن یتم التعامل مع المصادر األجنبیة )محصلة ما ینتج باللغة العربیة

وترجمة معارفها وعلومها ...) االنجلیزیة، الفرنسیة وغیرها من اللغات العالمیة( باللغات المختلفة 

، مع تطویع وتکییف وسائط المعالجة اآللیة، )العربیة مثال( ومواردها نحو لغة المحتوى األصلیة 

مجیة، التي تسهل من التعامل مع مختلف األنساق الرمزیة اللغویة منها، وغیر وتهیئة البیئة البر

   )2003، لجنة اإلقتصادیة و اإلجتماعیة لغربي آسیاال( ....)کالموسیقی، الصور، األشکال(اللغویة 

  أنواع المحتوى الرقمي العربي علی االنترنت .2.6

من المالمح الممیزة لشبکة الویب أنها وسیلة غیر مکلفة لبث المعلومات والوصول إلی 

المحتوى، علی مستوى العالم، وأن أي طرف یمتلك حاسوبا ومرتبط بشبکة االنترنت، بإمکانه 
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الوصول إلی أي محتوى معلوماتي یریده، بغض النظر عن الظروف الزمانیة والمکانیة، مع العلم أن 

توى المتاح من خالل الویب، هو محتوى یتم تحدیثه بشکل متواصل، وینموا ویتغیر هذا المح

بشکل آني، وهو متاح للجمیع خصوصا المجاني منه، لکل األطراف المتصلة بشبکة الویب، هذه 

، وإذا نظرنا إلی حال مختلفة بصور محتواها تقدم المواقع من مختلفة أنواع علی تشتملاألخیرة 

نجد انه هنالك عدید األنواع المتاحة لهذا المحتوى، بالرغم من تراجع مستوى هذه الویب العربي، 

 .المواقع قیاسا بالمواقع األجنبیة، وعدم ثراء محتواها

  المحتوى الرقمي الحکومي  /أ

ویضم مجموع مواقع الویب ذات الطابع الرسمي، أو الحکومي، الذي یمثل اإلدارات والهیئات 

ومات، ومختلف األجهزة التابعة لها والمتفرعة عنها، والتي یمکن من خاللها الرسمیة التابعة للحک

إتاحة کافة المعلومات، والمحتوى، المتعلق بمختلف النشاطات الرسمیة، ومختلف الخدمات، 

المتعلقة بهذه الهیئات واإلدارات الرسمیة، ویستفید منها فئات عریضة من الناس ممن لهم صلة 

  . اقع الویب التابعة للوزارات، واألجهزة الحکومیة، ومواقع الحکومة االلیکترونیةبها، ومن أمثلتها مو

  )اإلخباري الجاري(المحتوى الرقمي اإلعالمي /ب

 لتلك الرئیسي الهدف ویتمثل .حکومیة أو تجاریة علمیة جهات قبل من الصفحات تلك تقدم

 فکریة بتوجهات کذلك تتأثر قد نهاأ إال ،ممکنة إخباریة تغطیة أسرع توفیر في الصفحات

عن استخدامهم لهذا النوع من المواقع  %57،5وقد عبر أفراد العینة وبنسبة  .معینة وسیاسیة

ممن عبروا عن استخدام قلیل   %37،5مقابل نسبة ) استخدام مرتفع، استخدام مرتفع جدا(

لمواقع وما تقدمه وقلیل جدا لهذه المواقع، وتأتي هذه النسب لتعبر عن حجم أهمیة مثل هذه ا

من محتویات تعمل  علی وجه الخصوص في بث األخبار الجاریة، التي تتغیر بشکل سریع، أو تلك 

التي تحتاج إلی تغییر بین الفینة واألخرى، تبعا لتغیر األحداث ومجریاتها، وهذا ما نجده بشکل 

خباریة المتاحة علی کبیر في محتوى الصحف والجرائد االلیکترونیة، وفي مواقع الفضائیات اإل

مما تجعل من یواظبون علی استخدامها علی درایة وعلی صلة دائمة بالبیئة . شبکة االنترنت

وطبعا لیس غریبا علی عینة الدراسة، المملة في فئة المجتمع . والعالم الذي یعیشون فیه

ت األحداث األکادیمي، أن تعبر بمثل هذه النسبة، لحاجتهم إلی االطالع والتبصر بکل مستجدا

  . مستغلین کل ما تصدره تلك المواقع، إلرضاء فضولهم اإلعالمي

  )الخدمي الترویجي واالستهالکي(المحتوى الرقمي التجاري /ج

و هو المحتوى الذي یتضمن کل ما له عالقة بالمنتجات والسلع، والعالقات العامة وآلیات 

التسویق والترویج واإلشهار، أو ما یطلق علیه بمواقع األعمال والتجارة االلیکترونیة، والمعلومات 
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االقتصادیة، ویمکن أن یدخل في هذا المجال مواقع الشرکات االقتصادیة، ومواقع الخدمات 

 جهات تکون إما و مالکوا هذه المواقع ذات المحتوى المتخصص،...لبورصات واألسعار وغیرهاوا

 التعامل أو معینة سلع ترویج علی الصفحات تلك وتعمل . األعمال بإدارة مهتمة  أو تجاریة

 أي Com بمختصر الموقع بعنوان تنتهي هذه الصفحات، الغالب وفي . محددة جهات مع التجاري

 علی السلع بیع مواقع ضمنها وتقع ، الشبکة علی النتشارو هي واسعة  "Commercial" تجاري،

 یتم حیث منها نیةلمجاا حتی والترفیه والتسلیة ، التجاریة والهیئات والمکاتب ، المباشر الخط

 علی البحث محرکات أغلب وتعتبر . أجر مقابل أخرى لشرکات إعالنات نشر في لها استغال

 المتاح المحتوى السترجاع خدمة تقدم ما بقدر محتوى تقدم ال انهأ إال تجاریة مواقع الشبکة

 إحصائیة تقاریر البحث محرکات تقدم ذلك إلی باإلضافة . المحتوى هذا تقدم أخرى مواقع علی

 هذه وتتاح ، معینة مجاالت عن البحث أو معینة مواقع علی اإلقبال ومدى األخرى المواقع حول

 مع یتماشی بما موقعه تطویر في إلیها یحتاج من یدفعه أجر مقابل اإلحصائیة والبیانات التقاریر

  . الشبکة لمستخدمي العام االهتمام

عن  %51،9ونظرا لبعد طبیعة هذه المواقع عن اهتمامات أفراد العینة فقد عبروا وبنسبة 

عدم استخدامهم لمثل هذا النوع من المواقع، وعدم استغاللهم لمحتواها، کما عبرت نسبة 

من  ²عن استخدام قلیل وقلیل جدا لهذه المواقع، ویؤکد هذا األمر ما یبنه اختبار کا  37،5%

، المجدولة   ²کا المحسوبة أکبر بکثیر من قیمة  ²کا  ناحیة الفروق في اإلجابات أین کانت قیمة

مما یعطینا داللة واضحة علی أن  0،00المعنویة قدرت ب pوبداللة إحصائیة واضحة حي قیمة 

اهتمامات أفراد العینة تبقی بعیدة عن هذه المواقع، ذلك أن طبیعتها تتالئم مع المستخدمین 

الذین یهتمون بخدمات اإلشهار والتسویق ومجموع الخدمات المرتبطة بالجوانب التجاریة، 

  . کل البعد عن اهتمامات أفراد العینة البعیدة

  ) األکادیمي، التعلیمي(المحتوى الرقمي التربوي والثقافي  /د

 التعلیمي الطابع ذات والحقائق واإلحصاءات البیانات المجردة تقدم هذه الصفحات محتوى 

 حبالمصال ترتبط ،حکومي مؤسسات تتبع أو ، وأکادیمیة تعلیمیة مؤسسات المواقع هذه وتتبع

 الصفحات تلك بعض أن إال edu المختصر لها ویخصص الدولة قبل من الممولة والمراکز الحکومیة

  Org . .المختصر لها ویخصص تجاریة أو سیاسیة جهة إلی تنتمي ال دولیة منظمات کذلك یتبع

االلیکترونیة ذات الطابع األکادیمي، التابعة   وهي أیضا تشتمل علی مختلف المواقع 

للهیئات العلمیة واألکادیمیة، أو ذات الطابع التعلیمي والبحثي العلمي، کمواقع المؤسسات 

الجامعیة بأنواعها، مراکز المعلومات، مراکز البحث والتوثیق، مؤسسات التعلیم عن بعد، والتعلیم 
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مواقع المکتبات االلیکترونیة، ومواقع الویب التي تنشر  االلیکتروني، مراکز مصادر التعلم، ومختلف

  ..... مصادر المعلومات المتاحة بشکل مجاني، کالکتب، الدوریات العلمیة، الموسوعات الحرة

عن ) استخدام مرتفع، استخدام مرتفع جدا(  %73،2 ةوقد عبر أفراد العینة بنسب

الرقمي التربوي األکادیمي،  ممثلة في  استخدامهم لهذا النوع من المواقع الحاملة للمحتوى

مجموع مواقع الویب األکادیمیة التعلیمیة، کالجامعات، ومراکز البحوث والدراسات، والمخابر 

البحثیة،  التي تعتبر بمثابة الوسیلة التي یلجأ إلیها أفراد العینة لتلبیة مختلف االحتیاجات التي 

  . تتوافق وطبیعة ما تعرضه من محتویات

جانب المحتوى التعلیمي الذي أکدت فیه نسبة کبیرة من عینة الدراسة علی حجم  وإلی

واسع من االستخدام، یوجد شق للمحتوى الثقافي، من خالل مواقع الویب الثقافیة بمختلف 

فروعا کاألدبیة، علی غرار مواقع الشعر، والمنتدیات األدبیة والقصصیة، ومواقع الکتاب واألدباء، 

لجمعیات األدبیة والثقافیة، والمواقع التراثیة، ومواقع المخطوطات، وبالرغم من واالتحادات وا

الفضاء الخصب، الذي یمکن أن تفتحه مثل هذه المواقع، إال أن أفراد العینة عبروا وبنسبة 

عن استخدام قلیل وقلیل جدا لهذا النوع من المواقع، في حین وصلت نسبة من   51،3%

، في حین %22،6مرتفع جدا لکل ماله عالقة بالجوانب الثقافیة، یستخدمون وبشکل مرتفع و

ومرد ذلك إلی طغیان االهتمامات .  أعربوا عن عدم استخدامهم إطالقا لمثل هذا النوع 26،3%

ویتأکد ذلك في الفروق في اإلجابات . اآلنیة ألفراد العینة المرتبطة بشکل کبیر بالمجال التعلیمي 

 9.48مقابل قیمة مجدولة ب  89.31بقیمة محسوبة تقدر ب ²بار کا التي تتحدد من خالل اخت

مجدولة وداللة  9.48محسوبة، و 32.00فیما یتعلق بمواقع الویب التعلیمیة األکادیمیة، وبقیمة 

في کلتا الحالتین، في إشارة إلی وجود  0،00ب ) P(إحصائیة موجودة قدرت قیمتها المعنویة 

  . فوارق في إجابات أفراد العینة

  )مواقع، منتدیات، مدونات شخصیة( المحتوى الرقمي الشخصي /ـه

 أو لمنظمة یکون أن دون ،شخصیة بصفة داأفرما ینتجه ویؤلفه ویقدمه  الصفحات هذه تقدم

 مقدم قبل من . أهداف أیة لها یکن لم لو حتی المواقع هذه تؤجر وقد علیها سلطة معینة جهة

 للحاسبات المصریة الجمعیة موقع مثل ) تجاریة Com المختصر لها ویخصص تجاریة خدمة

 تستخدم اأ إال تجاریة أهداف لها لیس الجمعیة أن رغم بالمختصر ینتهي الذي والمعلومات

 قبل من الصفحات تلك استضافة یتم أن ویمکن . ( تجاریة خدمة com. مزود من مؤجر موقع

 لینشروا معینة مساحة ألعضائها التربویة الجهات بعض تتیح حیث والمدارس الجامعات مواقع

 وتعد ب تنتهي المواقع وهذه الشخصیة مسئولیتهم علی لکن الفکریة Edu. کانت وإذا أعمالهم
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 السیرة کتابة ب تهيین الموقع فإن منظمة للموقع المستضیفة الجهة Org..یتم التي الصفحات

 السیر کتابة فیها یتم التي الصفحات أما الشخصیة الصفحات من صاحبها قبل من فیها الذاتیة

 تقدیم صفحات من فهي معینة نشر جهات أو منظمات علیها ویشرف األعالم لبعض الذاتیة

  . عنها الحدیث سابق التي المعلومات

  المحتوى الرقمي البحثي والتقني  /و

الرقمي التقني یتعلق بکل ما له عالقة بعالم تکنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وما المحتوى 

یتعلق بالحواسیب، من ناحیة االستخدامات، لغات البرمجة، العتاد، البرمجیات، ویضاف إلیه کل 

ماله عالقة بالشرکات المنتجة والمصنعة للحواسیب والبرمجیات والعتاد التقني، والتي تقدم 

معلومات، وهذا المحتوى في مجموعه یتکون من مواقع الیکترونیة تقنیة، ومنتدیات خدمات ال

أما . االتصاالت والحاسوب، ومنتدیات البرمجة، باإلضافة إلی مواقع الشرکات المهتمة بهذا المجال

المحتوى الرقمي البحثي فهو عبارة عن مجموع مواقع أدلة ومحرکات البحث العربیة، والتي تعد 

همة للولوج إلی المحتوى الرقمي العربي باختالف أنواعه وتعدد مجاالته، منها العربیة، وسیلة م

ومنها المعربة، وهي تختلف فیما بینها، من ناحیة سرعة البحث، ودقة النتیجة، وحجم الوثائق 

استخدام ( عن استخدامهم  %68،7حیث عبرت نسبة کبیرة من أفراد العینة ب . المسترجعة

لمواقع الویب البحثیة، وتأتي هذه النسبة لتعبر عن مدى أهمیة ما ) مرتفع، استخدام مرتفع جدا

تعرضه هذه المواقع من محتویات معرفیة، تدخل في نطاق اهتمامات أفراد العینة، وما تقدمه من 

لیکترونیة التي تضم مئات مضامین ومنتجات معرفیة، علی غرار محتویات المواقع المکتبات اال

الکتب االلیکترونیة، التي تجعل منها فضاء متمیزا لالستفادة واالستغالل، بحیث قد یعجز 

المستفید من الوصول إلی بعض الکتب في المکتبات العادیة التي تکون بعیدة عنه، لیصل إلی 

  .  مبتغاه من خالل هذا النوع من المواقع

  طرق التعامل وآلیات االستفادة :  قمي العربي علی االنترنتنشر وإتاحة المحتوى الر .3.6

إن الغایة من وراء استخدام أي مصدر من مصادر المعلومات علی وجه العموم، أیا کان نوعها 

أو شکلها، هو تحقیق الغایات النفعیة، من خالل االستفادة من مکنوناتها ومحتویاتها، وکواقع 

، تدخل في حکم هذه المصادر التي تعرض وتتیح الکثیر من الویب المتاحة علی شبکة االنترنت

  .المحتویات ذات االستخدامات النفعیة

وتقف العدید من المعاییر وراء استخدام مواقع الویب العربیة، واالستفادة من المحتویات 

المعروضة من خاللها، وتتباین طرق االستخدام، ومعاییر االستفادة حسب نوعیة المستخدمین 

راض أو الغایات التي یریدون تحقیقها من وراء ذلك، ولعل من بین أهم المعاییر أو الطرق واألغ



    2010 ،2 .ع ،18 .مج RIST | مجلة|  38

المساعدة علی استخدام مواقع الویب العربیة وتیسر االستفادة من محتویاتها، هو الوصول السهل، 

ویدخل في حکم . والسریع والفعال إلی الموقع ومن ثم إلی المحتوى الرقمي المتاح من خالله

المعیار هو منالیة الموقع، بحي کلما سهل علی المستخدم الوصول إلی الموقع المطلوب کلما  هذا

شکل ذلك دافعا لالستفادة من کل ما هو معروض علیه، وقد عبر أفراد العینة علی أهمیة ذلك 

حیث  ²وهو ما تؤکده فروق اإلجابات في اختبار کا ) مهمة،  مهمة جدا( %74،4المعیار بنسبة 

وبداللة إحصائیة،  9.48المجدولة  ²أعلی بکثیر من قیمة کا  92.43المحسوبة  ²قیمة کا جاءت 

، وتفسیر ذلك أن سهولة الوصول إلی المصدر ممثال في  0،00المقدرة ب  pعند القیمة المعنویة 

  . موقع الویب یسهل الطریق لالستفادة من محتویاته، وهو ما أکدت علیه عینة الدراسة

المعیار األول علی جاهزیة وتوفر المعیار الثاني، الذي یرتبط أشد االرتباط  ویتوقف تحقیق

بالمعیار األول، إذ ال یمکن تحقیق الوصول السریع، السهل، والفعال إلی مواقع الویب العربیة محل 

االستفادة، من دون توفر المعلومات الکافیة حول کل ما یتعلق بها، کتوفر المعلومات حول 

ناشر، طبیعة المحتوى، احتواءه علی المصادر، ومصداقیة ما یعرضه من محتویات أي العنوان، ال

مصداقیة الموقع والمحتوى المتاح، وقد عبرت عینة الدراسة علی أهمیة هذا المعیار بنسبة 

حیث   ²وبفارق کبیر عن بقیة اإلجابات األخرى حسب اختبار کا ) مهمة،  مهمة جدا( 61،3%

مع داللة إحصائیة عند القیمة  9.48والمجدولة عند   33.50سوبة عند المح ²کانت قیمة کا 

والحقیقة أن توفر المعلومات األولیة عند بدایة أي استخدام ألي مصدر  0،00بقیمة  pالمعنویة 

من المصادر من األمور بالغة األهمیة بحیث وجود مثل تلك المعلومات من شأنه أن یضع 

الحسنة والسلیمة التي تساعد علی عملیات االستخدام  المستخدم والمستفید في الصورة

  . والتحقق االستفادة

وتبقی عملیات تحقیق االستفادة من مواقع الویب العربیة مرهونة بفاعلیة االستخدام وسهولة 

االستفادة من المحتوى المعروض، ذلك أن التصمیم السهل وتوفر أدوات التصفح وسهولة الولوج 

یوفره الموقع من أدوات للمالحة واإلبحار ، وهو ما یحقق غایات االستخدام، إلی المحتوى عبر ما 

 % 82،5وقد أکدت عینة الدراسة علی مدى أهمیة هذا المعیار من خالل تعبیرهم بنسبة 

  ²من خالل قراءة دالالت اختبار کا  توفروق إجابات کبیر عن بقیة االختیارا) مهمة،  مهمة جدا(

 9.48المجدولة   ²أعلی بکثیر من قیمة کا  127،5المحسوبة ب   ²کا حي نجد قیمة کبیرة ل 

، وهذا التأکید علی أهمیة المعیار یشیر 0،00بقیمة  pمع داللة إحصائیة عند القیمة المعنویة 

بالضرورة إلی أهمیة توفر أدوات االستخدام التي تساعد علی تحقیق األغراض االستخدامیة ومن 

  . ی االستفادة من المحتوى المتاح من خالل هذه المواقعدونها یستحیل الوصول إل
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وبدوره یلعب المحتوى الرقمي أبرز األدوار في جلب انتباه المستخدمین إلشباع الحاجات 

واالهتمامات المعرفیة واالستفادة منها لتحقیق الغایات، والتي یعمل من هم قائمون علی الموقع 

ذه المواد المعرفیة، وکلما کان المحتوى المتاح علی تضمینها من خالله لیکون أداة حاملة له

الموقع فیه من الصفات الممیزة کالتنوع والتجدید والحداثة کلما کان ذلك مدعاة لإلقبال علیه 

وقد . واستخدامه، بحث تعد هذه الصفات من المعاییر التي یضعها الکثیرون لغایة االستفادة منه

وهو ما أکد ) مهمة، مهمة جدا(  %63،8ا المعیار بنسبة عبرت عینة الدراسة عن مدى أهمیة هذ

أعلی بکثیر  52.81المحسوبة  ²حیث نجد أن قیمة کا ²علیه تحلیل فروق اإلجابات الختبار کا

وهو ما یؤکد  0،00بقیمة  pمع داللة إحصائیة عند القیمة المعنویة  9.48المجدولة  ²من قیمة کا

مواد المعرفة تحتاج إلی دماء جدیدة، وتحتاج إلی  علی أن المحتوى الرقمي مثله مل بقیة

تجدید وتحدي حتی تستطیع اإللمام باهتمامات المستخدمین وکلما کانت محتویات موقع 

الویب متجددة باستمرار ومواکبة لوتیرة تغیر األحداث ومجریات األمور کلما کان ذلك عامال مهما 

  . من قبل المستفیدین منها وحاسما في تحدید درجة اإلقبال علی تلك المواقع

وبدرجة أقل من بقیة المعاییر التي یضعها مستخدمو مواقع الویب العربیة، لتحقیق االستفادة 

منها، نجد ما یسمی بمختلف الخدمات الممکنة اإلتاحة التي تعمل بشکل أو بأخر إلی استمالة 

اهتمامات المستخدمین، مثل المشارکة في منتدیات الحوار، االشتراك في البرید االلیکتروني 

جاني، اإلمداد بالنشرات االلیکترونیة والتحیینات المعلوماتیة وغیرها من الخدمات، وقد عبرت الم

في حین عبرت ) مهمة، مهمة جدا(  %56.3عینة الدراسة عن مدى أهمیة هذا المعیار بنسبة 

) غیر مهمة، غیر مهمة إطالقا( عن أن عدم أهمیة وجود مل هذه الخدمات  %23.2نسبة 

عن أن وجود هذه الخدمات هي مهمة نوعا ما فقط بمعنی أنها  %20،6رت نسبة وبدرجة أقل عب

 ²ال ترقی في أهمیتها إلی بقیة المعاییر األخرى، مع وجود داللة إحصائیة من خالل اختبار کا 

مع داللة  9.48المجدولة  ²أعلی من قیمة کا  22.25المحسوبة   ²حي نجد أن قیمة   کا 

  .  0،00بقیمة  pعنویة إحصائیة عند القیمة الم

  بین خطوات اإلنتاج ومعاییر االستفادة:  تهیئة وإعداد المحتوى الرقمي العربي .4.6

تمر صناعة وإعداد المحتوى بالعدید من المراحل، وتنطوي علی العدید من العملیات، التي 

  : سوف نحاول تجمیعها واختصارها فیما یلي

  إعداد المحتوى واستمراریة اإلنتاج/ أ

ال بد في عملیة اإلنتاج من توفر مجموعة من الخصائص المتعلقة بالمحتوى نفسه، ومنها ما  

  : یتعلق باألدوات التي سوف ینشر من خالل لها هذا المحتوى وسنحاول إیجازها فیما یلي
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ال بد من توافر مجموعة من الخصائص والممیزات في المحتوى  :مواصفات إنتاج المحتوى  - 

  منها المعد للنشر، 

عن طریق المرونة واالنتقائیة،  التغطیة الموضوعیة الملبیة لالهتمامات االستخدامیة، 

خصوصا فیما یتعلق بانتقاء محتوى المناهج التي أصبحت ذات بعد أخالقي، إذا تعلق األمر 

بالمواد المعرفیة والتعلیمیة، بحیث یتعین علی المحتوى المنتج أن یتوافق مع مختلف 

لبحثیة واألکادیمیة أو غیرها من االهتمامات األخرى، بحیث یکون حسب االهتمامات ا

مقاس رغبات واهتمامات المستفیدین، ألنه في النهایة هذا المحتوى المنتج هو موجه 

للمستفید وبالتالي ینبغي أن یلبي احتیاجاته، وقد أکد علی أهمیة تغطیة المحتوى 

في ) مهمة، ومهمة جدا( %51.9ا نسبتهم لالهتمامات االستخدامیة ومالئمته وتماسکه م

) مهمة نوعا ما( عن درجة أقل من األهمیة اتجاه هذا المعیار %34،4حین عبرت نسبة 

 ²مؤکدة التجاه التأکید علی األهمیة حیث کانت قیمة کا ²وجاءت نتائج اختبار کا

المعنویة pبداللة إحصائیة عند قیمة  9،48المجدولة  ²أکبر من قیمة کا 50.68المحسوبة

وبالتالي ضرورة توافق ما ینتج ما یطلب أو ما یراد حتی تکون االستفادة فعالة  0،00بـ 

  .ومناسبة

علی األفکار المحوریة، والتنویع في  -من أهم مراحل اإلنتاج -مع الترکیز في عملیات التألیف 

تیة، وإتباع المنهج أسالیب تألیف المحتوى، والتقید قدر اإلمکان بالموضوعیة واالبتعاد عن الذا

العلمي، حیث یلعب هذا المعیار عامال مهما للحکم علی إمکانیة االستفادة من هذا المحتوى، وقد 

ذلك أن حیاد المؤلف ) مهمة، ومهمة جدا( %59،4أجابت عینة الدراسة وأکدت علی ذلك بنسبة 

ی االستفادة من ودقة وموضوعیة طرح الموضوع وطرق تناوله، یسهم بشکل کبیر في اإلقبال عل

مؤکدة لذلك حیث کانت قیمة  ²المحتوى الرقمي العربي، وقد جاءت فروق اإلجابات الختبار کا

المعنویة ب pوبداللة إحصائیة عند قیمة  9.48المجدولة  ²أکبر من قیمة کا31.13المحسوبة  ²کا

تناول وهي داللة واضحة علی أهمیة وجود عنصر الموضوعیة والتحلي بالدقة في .  0،00

من .  المواضیع التي تزرع الثقة في نفوس المستفیدین وتشجعهم علی االستخدام واالستفادة

خالل اإلیجاز والترکیز، ومراعاة سرعة المتغیر التکنولوجي، ألنه مثلما تتقادم عناصر تکنولوجیا 

  .المعلومات، تتقادم وتتهالك عناصر المحتوى أیضا

حتوى، االعتماد علی األدوات البرمجیة المستحدثة، کما تتطلب عملیات إنتاج صناعة الم

وتقدیمه إلی المستخدم في حلة تفاعلیة تکون فیها سالسة للتعامل معه، حیث یعد هذا الجانب 

بالغ األهمیة لعالقته بجلب انتباه المستفید اتجاه ما یتم عرضه من محتویات، حیث عبرت عینة 
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ع الویب والمحتوى وسهولة النقاش وتبادل اآلراء الدراسة عن أهمیة وجود خاصیة تفاعلیة موق

فإن فروق اإلجابات کان  ²وحسب نتائج اختبار کا) مهمة، مهمة جدا( %60،6وکان ذلك بنسبة 

وبداللة   9.48المجدولة ²أکبر من قیمة کا50.93المحسوبة  ²واضحا حینما نجد أن قیمة کا

اعلیة المحتوى مع المستفید،  هو أمر ، وعلیه فإن تف 0،00المعنویة ب pإحصائیة عند قیمة 

ضروري یتم من خالله ترشید توجیه الحواس السمعیة البصریة للمستفید، وشد انتباه الذاکرة، و 

وبما تتمیز به صناعة المحتوى من تراکم وسرعة في التغییر، في اإلنتاج، . حمایته من التشتت

مة إنتاج المحتوى، وال یتأتی ذلك إال من والتوزیع وطرق االستهالك، فإنها تتطلب نوعا من استدا

  . خالل تنمیة الطلب علی منتجات صناعة المحتوى

  إعداد المحتوى وتحویله/ ب

إعداد المحتوى وتهیئته للنشر االلیکتروني، یختلف بدرجة کبیرة عن إعداد المحتوى  

  : المطبوع، حیث یتطلب تحقیق هذه العملیة، مجموعة من المهام منها

، إلی شکل جدید قابل  بتحویل النصوص واألشکال واألصوات  Digitalisationالرقمنة 

للمعالجة اآللیة وإدخالها إلی عالم الوسائط المتعددة، وتزداد أهمیتها إذا تعلق األمر برقمنة 

بحیث تتیح هذه العملیة . التراث وماله من انعکاس في دعم محتوى الثقافة اإللیکترونیة

حتوى الذي یتم إعداده، ما یؤدي إلی شمولیة المحتوى وتنوع أبعادا جدیدة لهذا الم

مضامینه باإلضافة إلی تنوع أسالیب عرضه، ما بین النصیة والصوتیة والصوریة، وهو ما عبرت 

مع فروق إجابات  %66،9عن أهمیته عینة الدراسة من خالل التأکید علی ذلك بنسبة 

 60.43المحسوبة المقدرة بـ  ²بقیمة کا تمیل نحو أهمیة شمولیة المحتوى وتنوع مضامینه

المعنویة بـ  pمع داللة إحصائیة عند القیمة  9،48المجدولة والمقدرة بـ  ²أکبر من قیمة کا

 . وهو ما من شأنه أن  یزید من اإلقبال علی االستفادة من المحتوى المعروض. 0،00

عبر االنترنت، باستخدام  وتتم بتهیئة وثائق المحتوى لعملیة تداولها   Encodingالترمیز 

وازداد األمر تطورا مع دخول الویب الداللي أو الجدید حیز   ،HTMLلغات خاصة مثل لغة 

 . االستخدام، حیث أضاف مستویات جدیدة للترمیز

ال تتوقف عملیات إعداد المحتوى علی العملیتین السابقتین، وإنما تتعداهما إلی : التوثیق 

فه، خصوصا ونحن نعلم حجمه وضخامته، باستخدام وسائل ضرورة فهرسة المحتوى وتصنی

وتوثیق المحتوى یمکن أن یتطلب العدید من الجوانب، ولعل . آلیة للفهرسة والتلخیص

أوالها هو توثیق المحتوى باستخدام االستشهادات المرجعیة، أي إظهار القوائم 

لقوائم الویبوغرافیة إذا کانت البیبلیوغرافیة، إذا کان االعتماد علی المصادر المطبوعة، أو ا
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المصادر الیکترونیة، وهو ما أکدت علی أهمیته عینة الدراسة من خالل التعبیر بنسبة 

أکد ذلك من خالل  ²مع اتجاه فروق االجابات لهذا االختیار إذ نجد أن اختبار کا 75.7%

 9،48المجدولة والمقدرة بـ  ²أعلی بکثیر من قیمة کا104.1المحسوبة المقدرة بـ  ²قیمة کا

ولتعزیز عملیات توثیق المحتوى .  0،00المعنویة بـ  pمع داللة إحصائیة عند القیمة 

یتوجب أیضا أنه حین وجود الشواهد واالقتباسات التي توظف في المحتوى المعد للعرض 

بحیث کلما أو النشر، ضرورة اإلشارة إلی المصادر المأخوذ عنها هذه االقتباسات والشواهد، 

تم تبیین المصادر کلما عزز ذلك الثقة في المحتوى المتاح، وقد أکدت عینة الدراسة علی 

علی أن توثیق المحتوى ) مهمة، ومهمة جدا(  %85.7أهمیة ذلك من خالل التعبیر بنسبة 

یتعزز بوجد الشواهد أو االقتباسات التي  یشار إلی المصادر المأخوذ عنها، وجاءت نتائج 

أعلی بکثیر      121.4المحسوبة  ²مؤکدة لهذه األهمیة، حیث کانت قیمة کا ²ر کااختبا

ما یدل علی  0،00المعنویة بـ  pوبداللة إحصائیة عند القیمة  9،48المجدولة  ²قیمة کا

  . أهمیة ذکر المصادر التي بني علیها المحتوى

، فإن العمل علی تعزیز  وبما أن المحتوى المراد االستفادة منه، متاح علی وسائط رقمیة،

توثیقه في هذه البیئة االفتراضیة، عن طریق النصوص التشعبیة، من خالل وجود روابط للمصادر 

األصلیة الخارجیة المأخوذ منها المحتوى، ألنه في کثیر من األحیان یتم االستعانة بمصادر 

بط التشعبیة المتعلقة ویبوغرافیة، متاحة علی الشبکة العنکبوتیة، لذاك یتوجب وضع کل الروا

بالمصادر األصلیة التي استقي منها المحتوى، وقد عبرت عینة الدراسة عن أهمیة هذه المواصفة 

 ²أین کانت قیمة کا ²مع تأکید ذلك من خالل اختبار کا) مهمة ومهمة جدا(  %66.9بنسبة 

 pالقیمة  وبداللة إحصائیة واضحة عند 9،48المجدولة ²أکبر من قیمة کا 88.25المحسوبة

، مع إمکانیة تدعیمه عن طریق إضافة العروض والتحلیالت وآراء  0،00المعنویة بـ 

  . المستخدمین، وتدعیمه بالرسومات التخطیطیة، ومسارد المصطلحات

وحتی تزداد أهمیة المحتوى ویزداد الطلب علیه، وتزید معدالت موثوقیته، ال بد من أن 

االهتمامات الموضوعیة المتفرعة عن رغبات المستفیدین، یکون مرتبطا أشد االرتباط بمختلف 

بحیث تخلق الطمأنینة في االستفادة، خصوصا إذا توفرت إمکانیة مقارنة ما یعرض من محتوى 

علی أي موقع من مواقع الویب العربیة، مع مواقع تتیح محتویات مشابهة، وجاءت نتائج إجابات 

ومن خالل نتائج   %60،6ل النسبة المعبر عنها بـ عینة الدراسة تصب في هذا االتجاه، من خال

وبداللة  9،48المجدولة ²أکبر من قیمة کا47.56المحسوبة ²أین کانت قیمة کا ²اختبار کا

وهو تأکید علی أن إمکانیة مقارنة المحتوى . 0،00المعنویة بـ  pإحصائیة واضحة عند القیمة 
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أن یزید من موثوقیته ومن معدالت  المستفاد منه، مع محتویات ومصادر أخرى من شانه

  . االعتماد علیه

  التصفیة، التحدیث، واإلهالك: ترشیح المحتوى /ج

یتضمن المحتوى بضخامته وتنوع مصادره، حشوا زائدا وربما معلومات تافهة، وأحیانا خاطئة 

 وحتی مضللة، األمر الذي یتطلب تصفیته وتنقیته من الشوائب، وترتبط تصفیة المحتوى أیضا

الحرص علی سالمة المحتوى من الناحیة اللغویة، بمراقبة کل األخطاء وتصحیحها، وقد أکدت 

عینة الدراسة علی أهمیة هذه الخاصیة الواجب توافرها في المحتوى المتاح لالستفادة منه، وذلك 

  ²مع فروق إجابات لصالح هذه األهمیة من خالل اختبار کا) مهمة ومهمة جدا( %60بنسبة 

 pمع وجود داللة إحصائیة عند القیمة  9،48المجدولة ²أکبر من کا 48.25المحسوبة  ²احیث ک

، وهي داللة واضحة علی مدى أهمیة السالمة اللغویة للمحتوى، وسالمة  0،00المعنویة بـ

التراکیب وغیاب األخطاء، مما یؤدي إلی الحصول واستخالص صافي المحتوى إن جاز لنا التعبیر، 

  . تغالله عملیاالذي یمکن اس

کما تتطلب عملیة ترشیح المحتوى، وسائل مبتکرة لتجدید مضمونه، وإهالك متقادمه آلیا، 

من خالل القیام بعملیات التحدیث، لمواکبة التغیرات المستمرة، ومسایرة المستجدات، خصوصا 

ومواکبة مع تسارع وتیرة األحداث وتغیرها وقد أکدت عینة الدراسة علی أهمیة حداثة المحتوى 

ونتائج فروق ) مهمة ومهمة جدا( %70.6التغییرات المستمرة ومسایرة المستجدات، وذلك بنسبة 

المجدولة  ²أکبر من قیمة کا 82.81المحسوبة  ²حیث قیمة کا ²في اإلجابات من خالل اختبار کا

وهو ما یؤکد علی أهمیة تجدید المحتوى  0،00المعنویة بـ pوبداللة إحصائیة عند القیمة  9،48

للحافظة علی دیمومة استمرار االستفادة من المحتوى الرقمي المعروض علی المواقع 

االلیکترونیة، وهذا ال یعني بدوره االستغناء عن المحتوى القدیم، وإنما حجبه عن التفاعل 

یکترونیة، إلمکانیة استخدامه مستقبال، خصوصا المباشر، وإحالة جزء منه إلی نظم األرشفة اإلل

  .  في البحوث االجتماعیة والتاریخیة واللغویة

  حمایة موردي المحتوى ومستهلکیه /د

تتصدر أمور حمایة حقوق الملکیة الفکریة قائمة الشروط الالزمة لقیام صناعة محتوى، حیث  

ال والتحویل، وإن کان حمایة محتوى وفرت التکنولوجیا الحدیثة، إمکانیات هائلة للنسخ واإلرس

الوسائط المتعددة کاألقراص مثال، ال یطرح الکثیر من المشاکل، فإن حمایة محتوى وسیط 

االنترنت، فیه الکثیر لیقال، وإن کانت هنالك عدة آلیات لحمایة منتجات صناعة المحتوى 

و ما یدخل في حقل کالتشفیر مثال، وبرامج مضادات الفیروسات، وطبقات جدران النار، وه
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الحمایة التقنیة، تبقی هذه األخیرة بحاجة ماسة إلی تشریع قانوني خاص، تصادق علیه کل 

الدول لضمان أمن منتجات صناعة المحتوى، وضمان حقوق منتجیها، وإضافة لحمایة حقوق 

المنتجین، یتعین النظر أیضا إلی حمایة حقوق المستهلکین، فیما یخص حمایة خصوصیة 

ومختلف ما تحمله شبکة المعلومات من . اد، والحقوق الشخصیة، والحمایة من عنف االنترنتاألفر

  . تهدیدات، سواء کان ذلك للمحتوى نفسه، أو لمنتجیه ، أو مستهلکیه

  معوقات االستخدام ومبررات عدم االستفادة:  المحتوى الرقمي العربي .7

الویب العربیة، الحاملة للمحتوى تتوحد العدید من العوامل المرتبطة باستخدام مواقع 

الرقمي، والتي تحول دون تحقیق االستفادة منها ومن محتواها، حیث تتفرع هذه المعوقات ما 

بین عوامل مرتبطة بحاالت وکیفیات االستخدام، وبطبیعة  ما یتعلق بالمواقع بحد ذاتها، ومنها ما 

تي تکون أقرب للمبررات النفسیة التي یتعلق بطبیعة المستفید الذي تقف العدید من المبررات ال

  :والتي نحاول إیجازها في هذه العناصر. تدعوه لعدم االستفادة من المحتوى الرقمي العربي

  ما یتعلق بالتصمیم. 1.7

أولی المعوقات المرتبطة باالستخدام هو ما یتعلق بطبیعة هذه المواقع من ناحیة التصمیم، 

لدائمة والمستمرة للموقع االلیکتروني، وتعهده بالصیانة حیث أن جمالیة التصمیم والعنایة ا

وإغناءه بالمحتویات وتحدیثها المستمر من شأنه أن یدفع الکثیرین إلی تفضیل استخدامها، وفي 

علی أن رداءة تصمیم مواقع الویب العربیة  %72.5هذا اإلطار عبرت عینة الدراسة وبما نسبته 

في المحتوى والتصمیم والخدمات من العوامل المهمة وتخلفها، إضافة إلی غیاب التحدیث 

ذلك من  ²التي تحول دون استخدام تلك المواقع، وقد أکدت نتائج اختبار کا) مهمة، مهمة جدا(

وبداللة إحصائیة عند  9،48المجدولة  ²أعلی بکثیر من کا 79.56المحسوبة  ²خالل أن قیمة کا

إلی أهمیة العنصر الجمالي الذي یجذب  وهي إشارة واضحة 0،00ب  Pالقیمة المعنویة 

اهتمامات المستخدمین نحو مواقع الویب االلیکترونیة، ومتی ما تم إغفال هذا الجانب وما یرتبط 

  . به، بالضرورة یشکل عامال منفرا یحول دون تحقیق غایات االستخدام

  ما یتعلق بالمحتوى والعرض  .2.7

ب االهتمام ویغري المستخدمین ینبغي أن حتی یجلب المحتوى المعروض علی موقع الوی

تتوفر فیه العدید من الشروط الضروریة والواجبة، فالمحتوى الغني الذي یشبع حاجات 

المستخدمین ویلبي رغباتهم المعرفیة، ویتوافق مع اهتماماتهم المختلفة، وهو العامل المهم 

توى وعدم توافقه مع مختلف الذي یتم الترکیز علیه إذ أکدت عینة الدراسة علی أن ضعف المح
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االهتمامات، وسطحیة الخدمات التي یقدمها الموقع، من المعوقات التي تحول دون استخدام 

وقد ) مهمة ومهمة جدا( %68،7مواقع الویب العربیة، حیث أکدوا علی أهمیة هذا العامل بنسبة 

أعلی بکثیر من 74.87المحسوبة  ²مؤکدة لذلك، من خالل أن قیمة کا ²جاءت نتائج اختبار کا

وتشیر هذه النتائج علی  0،00ب  Pوبداللة إحصائیة عند القیمة المعنویة  9،48المجدولة  ²کا

أهمیة المحتوى وأهمیة توفر مجموعة من الشروط التي ینبغي أن یحتکم إلیها من یشرفون 

ی هذه علی مواقع الویب العربیة، ومحاولة إخضاعها وتطبیقها عند وضع أي مواد معرفیة عل

  . المواقع

و ال یکفي ألن نقدم محتوى متمیز من دون أن نقرن ذلك بتوفیر مجموعة من الشروط التي 

تسمح بعرض سلیم ورؤیة واضحة لذلك المحتوى علی موقع الویب، فاللغة السلیمة الخالیة من 

ویب األخطاء، التي یعرض بها المحتوى من العوامل المهمة التي تشجع علی استخدام مواقع ال

العربیة، وعبرت عینة الدراسة علی أن لغة عرض المحتوى غیر السلیمة التي تحتوي أخطاء 

في حین عبرت نسبة  %53.1کثیرة من شانها اإلضرار بعملیات االستخدام وکان ذلك بنسبة 

ذلك من خالل   ²علی أن هذا العامل مهم نوعا ما ، وقد أکدت فروق اإلجابات الختبار کا % 28.1

أکبر من قیمة  32.62محسوبة  ²وبقیمة لـ کا 0،00المعنویة ب  pالداللة اإلحصائیة عند القیمة 

وعلیه فإن اللغة السلیمة تخلق الطمأنینة في سالمة المحتوى وتیسر سبل  9،48المجدولة  ²کا

  . االستفادة منه وتزرع الثقة لدى المستخدمین وتعزز موثوقیة المحتوى

زز آلیات استخدام مواقع الویب العربیة، إذا کان هناك نوع من التنسیق ما بین کما تتع

مختلف مکونات الموقع، ویتأتی ذلك من خالل تکییف تصمیم الموقع مع طبیعة ما یعرض علیه 

من محتویات، أین یتم توزیع المحتویات علی مکونات الموقع بطریقة تسهل من عملیات 

اب هذا التنسیق ما بین مختلف مکونات الموقع والمحتوى االستخدام، والعکس صحیح بغی

علی أهمیة هذا العامل في عدم استخدام مواقع الویب  %54.4المعروض، حیث أجابت ما نسبته 

 ²حیث جاءت نتائج کا. علی أن هذا العامل مهم نوعا ما % 27،5العربیة، في حین عبرت نسبة

 9،48المجدولة  ²أکبر من قیمة کا 33.31وبة محس ²مؤکدة لفروق اإلجابات حیث نجد نسبة کا

وتشیر هذه النتیجة إلی أن عامل عرض . 0،00المعنویة ب  pوداللة إحصائیة عند القیمة 

المحتوى یحتاج إلی أن یتوافق مع طبیعة التصمیم، وأن توزع المحتویات حسب مکونات 

  . الموقع، حتی تسهل عملیة االستخدام وتتحقق االستفادة
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  ا یتعلق بکیفیة االستخدام وآلیات التصفحم .3.7

تحتاج عملیات استخدام مواقع الویب بشکل عام إلی مجموعة من األدوات المساعدة التي 

تمکن المستخدمین من تحقیق غایاتهم من وراء ذلك، وتعمل هذه األدوات بمثابة المعین 

بحث فیه، والتنقل ما بین والمساعد علی عملیات التصفح واالستخدام، فالدخول إلی الموقع وال

الصفحات، هي عناصر بالغة األهمیة، بحیث کلما توفرت هذه األدوات سهلت عملیة االستخدام، 

وقد عبرت عینة الدراسة عن أهمیة وجود مثل تلك األدوات، وأن غیابها یحول دون تحقیق 

مهمة نوعا أجابت بأنها  % 29.4في حین نسبة   %58.2عملیات االستخدام وکان ذلك بنسبة 

أعلی  50.50المحسوبة  ²ما، وبفارق إجابات کبیر عن باقي اإلجابات األخرى حیث کانت قیمة کا

في إشارة  0،00المعنویة  pمع داللة إحصائیة عند القیمة   9،48المجدولة  ²من قیمة کا بکثیر

إلی ضرورة وجود أدوات تأخذ بید المستخدم نحو تسهیل وتحقیق عملیات االستخدام دون 

  . عوائق

وفي إطار تسهیل علمیات االستخدام تحتاج مواقع الویب بشکل عام إلی ما یشیر إلی 

عه علی شبکة وجودها، من خالل عناوینها االلیکترونیة التي تدل علیها، وتدل علی مکان تموض

االنترنت، وبدونها یصعب علی المستخدم الوصول إلیها واستخدامها واالستفادة من محتویاتها، 

وقد أکدت عینة الدراسة أن عدم ثبات عناوین المواقع وتغیرها المستمر دون ترك إشارات إلی 

یة، وکان ذلك العناوین الجدیدة، من بین المعوقات التي تصعب علیهم استخدام مواقع الویب العرب

فروق اإلجابات حیث کانت قیمة  ²وقد أکدت نتائج اختبار کا) مهمة ومهمة جدا(  %59.4بنسبة 

المجدولة، وبداللة إحصائیة عند  ²لـ کا  9،48مقابل قیمة  34.37المحسوبة والمقدرة بـ ²کا

عربیة، واإلعالم ، ما یشیر إلی ضرورة المعرفة بعناوین مواقع الویب ال0،00المعنویة بـ  pالقیمة 

  . بها في حالة تغییرها

  ما یتعلق بمبررات عدم االستفادة من المحتوى الرقمي العربي . 4.7

إضافة إلی ما سبق ذکره من عوائق تؤثر علی عملیات استخدام مواقع الویب العربیة، هنالك 

ی مواقع مجموعة المبررات التي تحول دون االستفادة من المحتوى الرقمي العربي المتاح عل

التخوف من المصادر الویب العربیة، ومن بین هذه المبررات التي أجاب عنها أفراد العینة 

، حیث یکون هذا بمثابة العامل النفسي الذي یحول دون االستفادة من کل ما تتیحه االلیکترونیة

تخوف من هذه المصادر، ولعل ظهور الکثیر من المصادر االلیکترونیة وتعددها قد خلق نوعا من ال

وقد مالت إجابات أفراد ) مهمة ومهمة جدا(  %64.4استعمالها وقد أجاب عن أهمیة هذا المبرر 

العینة اتجاه التأکید علی أهمیة مبرر التخوف من مصادر المعلومات االلیکترونیة کأحد األسباب 
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ث کانت قیمة حی ²التي تدعوا لعدم االستفادة من المحتوى الرقمي العربي، وفق نتائج اختبار کا

المعنویة  pوبداللة إحصائیة عند القیمة 9،48المجدولة  ²أکبر من قیمة کا 46.56المحسوبة  ²کا

وبعیدا عن نسبة من عبروا عن عدم أهمیة هذا المبرر في عدم االستفادة من مصادر  0،00ب 

ي إشارة وه) غیر مهمة، غیر مهمة إطالقا(  %20،7المعلومات االلیکترونیة حیث کانت نسبتهم 

إلی أن المصادر االلیکترونیة المتاحة علی مواقع الویب تخلق نوعا من التخوف، التي تحول دون 

  . االستفادة منها

من بین المبررات األخرى، وهي قضیة لها من األهمیة بمکان، ذلك أن مشکلة الثقة في 

معلومات هي محل شك معلومات المصادر االلیکترونیة فیها الشيء الکثیر لیقال، حیث أن هذه ال

مهمة ( %52.5بالنسبة للمستفیدین من المحتوى الرقمي علی االنترنت، ویؤکد ما نسبتهم 

، کمبرر من المبررات التي تؤدي ال یؤمنون بموثوقیة المعلومات االلیکترونیةأنهم ) ومهمة جدا

غیر مهمة  غیر مهمة،( %26،2إلی عدم االستفادة من المحتوى الرقمي العربي، في حین نسبة 

یرون عکس ذلك في أن مبرر عدم اإلیمان بموثوقیة المعلومات االلیکترونیة، ال یشکل ) إطالقا

وقد جاءت فروق اإلجابات متقاربة نوعا ما، . دافعا لعدم االستفادة من المحتوى الرقمي العربي

 9،48جدولة الم ²قریبة من قیمة کا 14.00المحسوبة  ²قیمة کا.  ²حیث أننا نجد في اختبار کا

وإن تقاربت نسب اإلجابات فیما یتعلق  0،00المعنویة ب  pمع وجود داللة إحصائیة عند القیمة 

بهذا المبرر، إال أننا نجد أن هنالك نسبة ال بأس بها من أفراد العینة قد أکدوا وجود عم ثقة في 

  . المعلومات المتاحة علی مواقع الویب، مما یحول دون االستفادة منها

ا أن فضاء االنترنت هو فضاء متنوع حیث یسبغ بکثیر من لغات العالم، وبالکثیر من مواقع وبم

الویب األجنبیة، فإننا نجد من المستخدمین من یفضل االستفادة من المحتویات الرقمیة 

األجنبیة علی حساب المحتوى الرقمي العربي، لوجود ممیزات یتفوق بها عن المحتوى المحلي، 

في حین ) مهمة ومهمة جدا(علی أهمیة هذا المبرر  %54،4ة الدراسة بنسبة وقد أکدت عین

وقد کانت فروق اإلجابات الختبار ) غیر مهمة، غیر مهمة إطالقا( ال تعتبره مهما %25،7نسبة 

 9،48المجدولة ب  ²مقابل قیمة کا 19.68المحسوبة عند  ²متقاربا نوعا ما حیث قیمة کا ²کا

وهي إشارة إلی وجود نسب معتبرة من . 0،00المعنویة ب  pوبداللة إحصائیة عند القیمة 

المستخدمین لمواقع الویب بشکل عام ممن یفضلون استخدام مواقع الویب األجنبیة، 

  . ویستفیدون من المحتویات باللغات األخرى علی حساب اللغة األم وهي العربیة
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  ة  ومقترحاتها نتائج الدراس .8

اإلقبال الکبیر علی استخدام شبکة االنترنت بدرجات عالیة، من قبل عینة الدراسة من  

األکادیمیین، وهو ما یشیر إلی أهمیة استخدامها في التحصیل األکادیمي وخدمة مجال 

االهتمام التعلیمي، کما یشیر إلی تزاید وتنامي استخدام الشبکة العنکبوتیة بوجه عام 

  . أهم مظاهر التطور التقني في العالمکإحدى 

یبدي الکثیر من مستخدمي شبکة اإلنترنت تفضیل استخدام مواقع الویب العربیة،  

وتصفحها باللغة األم التي یجیدونها، ذلك أن محل االستفادة ال یتحقق من دون الحصول 

الکثیر من الصعوبات علیها باللغة التي یتقنها المستخدم، وغیر ذلك فإن األمر ینطوي علی 

  .في االستخدام وتحقیق االستفادة

تتفاوت میول مستخدمي شبکة االنترنت، فیما یتعلق بطبیعة الخدمات التي تتیحها الشبکة،  

وتشکل خدمة تصفح المواقع االلیکترونیة من بین أهم الخدمات األکثر إقباال عن 

ستفادة، من کل ما تعرضه من االستخدام، لتحصیل ما یمکن أن تحتویه، من إمکانیات لال

محتویات، وبعد ذلك اتخاذها کأداة مرجعیة للتنقیب فیها، والبحث عن المعلومات، وهي من 

األمور المؤکدة التي أجاب عنها أفراد العینة، في حین تقل المیول نحو استخدام باقي 

خیار الخدمات األخرى کالبرید االلیکتروني، ومجموعات الحوار، ما یشیر إلی تبني 

 . البرغماتیة النفعیة، کأداة للمفاضلة في االستفادة من الخدمات التي توفرها شبکة االنترنت

لتسهیل سبل االستفادة من مواقع الویب العربیة، ینبغي أن تحقق هذه المواقع، مجموعة  

ت المعاییر المرتبطة بسهولة الوصول إلیها ومنالیتها، وسهولة اإلبحار علیها، بإتاحة کل أدوا

وهي . الولوج والمالحة علیها، بما یحقق سهولة في االستخدام وفعالیة وکفاءة في االستفادة

من المعاییر التي أکد علیها أفراد العینة وبنسب عالیة لتوافرها في مواقع الویب العربیة، 

  . کأهم المعاییر المؤکد علیها، من أجل االستخدام واالستفادة 

لجمالیة، معیارا مهما، لدى عینة الدراسة، في تحقیق عملیات ال تشکل الجوانب الشکلیة وا 

االستخدام واالستفادة من مواقع الویب العربیة، بالرغم من أهمیة هذه الجوانب، المساعدة 

علی احتواء المضمون المعلوماتي والمعرفي، وتسهیل التعامل معه، وإعطاء خصوصیات 

  . معینة أثناء االستخدام واالستفادة

المحتوى وتنوع اختصاصاته وتشعبه، من المعاییر المهمة التي أکد علیها أفراد  إن ثراء 

العینة، ومن  أهم المبررات التي تدفع إلی استخدام مواقع الویب العربیة، من منطلق أن 
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هدف مستخدم هذه المواقع االلیکترونیة، هو المحتوى بالدرجة األولی، حیث أنه هو الکفیل 

خدامیة، وتأتي بعد ذلك بقیة المواصفات األخرى من حیث درجة بتحقیق األغراض االست

  . األهمیة

تطغی االستخدامات البحثیة، من خالل استغالل محتویات شبکة اإلنترنت، علی باقي  

االستخدامات األخرى التي تسخرها الشبکة، بما یتوافق وطبیعة وخصائص الفئة المبحوثة، 

کثر اهتماما لدیها، وهو ما یرد إلی طبیعة المهنة التي یعد المجال البحثي األکادیمي، األ

األکادیمیة، والمجال الذي یتطلب البحث الدائم والمستمر، عن کل جدید في مختلف 

حقول المعرفة، وبدرجة أقل یولی االهتمام باالستخدامات اإلعالمیة، التي جاءت کثاني 

یعة الحال، إلی االهتمام بما االستخدامات أهمیة بعد االستخدامات البحثیة، ومرد ذلك بطب

یحصل في العالم، من أحداث وتغیرات من خالل رصد األخبار، التي تقدمها مختلف مواقع 

  . الویب المتخصصة، ومجاراتها لألحداث المتغیرة بسرعة

یقبل أفراد العینة علی استخدام مواقع الویب األکادیمیة بدرجات عالیة، أکثر من غیرها من  

یب األخرى، حیث یتوافق ما تعرضه هذه المواقع، من محتویات وخدمات، مع أنواع مواقع الو

مختلف االهتمامات االستخدامیة لعینة الدراسة من األکادیمیین، حیث تتیح هذه المواقع 

  . مواد معرفیة تخدم االهتمامات ذات العالقة بالمیدان األکادیمیة للعینة المبحوثة

الویب، ومن ثم سهولة الولوج إلی داخل المحتویات  إن الوصول السهل والسریع إلی موقع 

التي یعرضها، هي من بین أهم المعاییر، التي أکدت علیها عینة الدراسة، لالستفادة منها، 

والتي ترتبط أشد االرتباط بمعیار فاعلیة استخدام الموقع االلیکتروني، من حیث سهولة 

قع، دون أن نستفید من محتواه، ألن الولوج إلی المحتوى، إذ ال یکفي أن نصل إلی المو

الغایة األساسیة من استخدامه، هو االستفادة من المحتوى الذي یعرضه، والذي یشترط فیه 

بالضرورة التحدیث المستمر والدوري، لکل المواد المکونة له، بما یضمن استمراریة تدفق 

امه من قبل جمهور المواد المعرفیة، وتجددها بما یضمن استمراریة اإلقبال علی استخد

المستفیدین، وبدرجة أقل من المعاییر السابقة یتعین علی موقع الویب وللحفاظ علی 

دینامیکیة استخدام المحتوى الذي یعرضه، أن یزرع نوعا من الثقة والمصداقیة فیه، بتوفیر 

  . کل البیانات و المعلومات المحققة لذلك

ویب العربیة، مرتبط أشد االرتباط لدى عینة إن المحتوى االلیکتروني المتاح في مواقع ال 

الدراسة، بالمجال األکادیمي التعلیمي، حیث تزداد فعالیة هذا المحتوى في توظیفه في 

انجاز البحوث العلمیة األکادیمیة، في إشارة إلی أهمیة وفعالیة مواد المحتوى المعرفي في 
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یمي إحدى مراتبه العلیا، وفي خدمة متطلبات المجال التعلیمي، الذي یعد المجال األکاد

نفس المجال دائما یفید توظیفه أیضا في خدمة المناهج التعلیمیة، وإعداد المتطلبات 

التدریسیة، ما یعب عن حجم االرتباط ما بین المحتوى والمجال التعلیمي األکادیمي، 

محور  ومیول أفراد العینة نحو تحیید المحتوى بما یخدم األغراض التعلیمیة التي تشکل

  . نشاطهم

أن من بین مواصفات وخصائص المحتوى الرقمي العربي، المعتمدة کمعاییر الستخدامه  

واالستفادة منه، هو توفره بالدرجة األولی علی کل الشروط المحققة للمصداقیة والموثوقیة 

في هذا المحتوى، والتي تأتي علی رأسها ثوثیق المحتوى وتضمینه مختلف االستشهادات 

یة، لمختلف المصادر المعتمد علیها، سواء کانت مأخوذة من مصادر تقلیدیة، أو المرجع

مصادر علی الشبکة، في شکل قوائم بیبلیوغرافیة و ویبوغرافیة، مع إتاحة اإلحاالت إلی 

مع اتصاف هذا . المصادر األصلیة باستخدام الروابط التشعبیة التي تحیل مباشرة إلیها

طیة الموضوعیة، بحیث یکون قادرا علی تحقیق وتلبیة الرغبات المحتوى بالشمولیة في التغ

االستخدامیة لمجموع المستفیدین، مع ضرورة تحدیثه لمواکبة التغییرات المستمرة 

  . ومسایرة المستجدات بما یضمن تقدیم معلوما محینة إلی المستفیدین منها

ع الویب العربیة، والمحتوى تقف العدید من العوائق والمبررات وراء عدم االستفادة من مواق 

الرقمي المتاح من خاللها، ذلك أن أفراد العینة، أکدوا علی أن ضعف المحتوى الذي تقدمه 

مواقع الویب العربیة، یعتبر من أهم المبررات التي تقف وراء عدم استخدامهم لهذه المواقع، 

ی تلبیة مختلف ما یشیر إلی عدم قدرة المحتوى الذي تقدمه مواقع الویب العربیة، عل

االهتمامات البحثیة االستخدامیة، للفئة األکادیمیة المبحوثة، باإلضافة إلی تأکیدهم علی 

مبرر غیاب االهتمام بالمحتوى والتصمیم، بغیاب وتیرة التحدیث لکلیهما في مواقع الویب، 

ن أین یترك المحتوى لفترات طویلة دونما تحدیث أو إضافة، مع غیاب األدوات التي تعی

المستخدم أو المستفید، المساعدة علی عملیات االستخدام والتصفح لهذه المواقع 

  .االلیکترونیة

أنه هنالك من المبررات التي تدفع بأفراد العینة المبحوثة، إلی عدم استخدام مواقع الویب  

العربیة، واالستفادة من المحتوى الذي تعرضه،  مع قدرتهم علی استخدامها، ونجد من بین 

ه المبررات التي أجاب عنها هؤالء، بالدرجة األولی یتعلق األمر بالتخوف من المصادر هذ

االلیکترونیة، وهو الهاجس النفسي الذي ال یقتصر علی بعض من هذه الفئة ، وإنما قد یمتد 

إلی بعض الفئات األخرى خارج الفئات األکادیمیة، باإلضافة إلی إشکالیة والموثوقیة في 
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لیکترونیة، حیث تکون في الغالب المواد والمعلومات المتاحة علی مواقع الویب المعلومات اال

وشبکة االنترنت، محل تشکیك دائم في صدقها، وأخیرا للکثیر من أفراد العینة، عدم الرغبة 

في استخدام المحتوى العربي، وتفضیل المحتوى األجنبي، الذي یتمیز بمجموعة من 

  . لیة التفضیل واالستخدام عن المحتوى المحليالمعاییر، التي تشفع له في عم

أشارت الدراسة إلی الکثیر من النقاط المتعلقة بواقع المحتوى الرقمي العربي، من خالل  

مجموعة البحوث والمصادر، المعتمد علیها في الدراسة والتي سلطت الضوء حول هذا 

صلت الدراسة إلی أن الموضوع البالغ األهمیة، بالنسبة لکل الشعوب العربیة، وقد تو

المحتوى الرقمي العربي، ال یزال بحاجة إلی الکثیر من الجهود المبذولة، والتضحیات التي 

تهدف باألساس إلی النهوض بقطاع المحتوى، الذي أصبح في الوقت الحالي قطاعا 

قني وبالغ األهمیة في تعبید الطریق لألمة العربیة للنهوض والتقدم العلمي، والت. استراتیجیا

  . ومن ثمة الحضاري

أن ضرورة النهوض بالمحتوى الرقمي، ال یتأتی إال من خالل االهتمام بجمیع المجاالت  

المرتبطة بنواحي الحیاة، من التربیة والتعلیم، إلی اإلعالم واالقتصاد ومرورا بالثقافة واإلدارة، 

اإلستراتیجیة، وتهیئة  وکلها تتطلب مضاعفة الجهود وتوفیر األدوات الالزمة، ورسم السیاسات

  . البیئة التمکینیة، إلعداد قاعدة صناعیة للنهوض بهذا القطاع

إن کل خطوة تبذل في سبیل الرفع من مکانة المحتوى الرقمي العربي، وتطویر الوسائل  

الحاملة له، والمتمثلة في مواقع الویب العربیة، وما یرتبط بها من منصات تطویر برمجیة في 

لهي إضافة ایجابیة نحو تعزیز التواجد االلیکتروني، والحضور اللغوي العربي کل المجاالت، 

علی الشبکة، والرفع من مکانة اللغة العربیة، لتتبوأ المکانة الحقیقیة لها، والتقلیص من 

هیمنة وسیطة اللغات األجنبیة علی الفضاء االفتراضي، وحجز المکانة التي تلیق بالعرب 

  . علم والمعرفةکأمة عرفت واشتهرت بال
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کما أظهرت الدراسة العدید من النتائج التي تشیر إلی الوضع غیر الالئق، الذي تعیشه اللغة 

العربیة بوجه عام، والمحتوى المنشور بهذه اللغة بوجه خاص، وطبیعة أدوات النشر علی اإلنترنت 

  : من المقترحات وبناء ا علی النتائج المتوصل علیها یمکن إدراج العدید . بوجه آخر

تنشیط البحوث العلمیة التي تهدف إلی التطویر وتهیئة اللغة العربیة، علی جمیع   

المستویات، وضرورة تبنیها من قبل الجهات الرسمیة، إلعطائها البعد الرسمي، واالتجاه قدر 

اإلمکان إلی توحید الجهود علی المستوى العربي، من أجل تفعیل خطط التطویر بما یعود 

  .لفائدة علی اللغة والمحتوى العربیینبا

ضرورة االهتمام باإلشکالیات التي تعیث تطور اللغة العربیة علی اإلنترنت، بدءا بمواقع الویب  

التي تنشر من خاللها، وانتهاءا بمختلف التطبیقات البرمجیة، المحققة النتشار استخدام 

اللغة العربیة، کوجود المتصفحات اللغة العربیة، ومحاولة تطویعها بما یتماشی وخصوصیات 

العربیة، کتابة عناوین االنترنت باللغة العربیة، وتطویر بعض الخدمات االلیکترونیة لتضیف 

  . المزید لهذه اللغة

االهتمام بتطویر مواقع الویب العربیة، تصمیما ومضمونا، فالتصمیم من أجل جلب انتباه  

بتنویع المحتویات وإثراءها، وزیادة حجمه، مستخدمي شبکة اإلنترنت من العرب، ومضمونا 

حتی یکون له وجود، وطبعا ال یقتصر األمر علی النشر المباشر علی مواقع الویب العربیة، 

وإنما ما یسبقه من مراحل علی غرار عملیات التحویل الرقمي، أو الرقمنة للمعارف المکتوبة، 

لیکترونیة، من المعارف والمحتویات ومن ثمة إتاحتها علی الشبکة، واالهتمام بالترجمة اال

  .األجنبیة، وجعلها بلغة التي یفهمها المستخدم العربي 

الدعوة قدر اإلمکان إلی إنشاء مستودعات وثائقیة علی مستوى الشبکة، تکون کخزانات  

إستراتیجیة، تمد مختلف مواقع الویب بالمواد المعرفیة العربیة، ونشرها علی نطاق واسع، 

تفادة منها، سواء کانت هذه المستودعات الوثائقیة االلیکترونیة، متخصصة أو وتعمیم االس

 .مع تطویع أدوات البحث الشبکي، لتفاعل بشکل سلیم مع المحتویات الرقمیة العربیة. عامة
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تفرض التحوالت التي حدثت وتحدث في العالم ضرورة التنبه إلی العدید من القضایا 

الحاسمة التي أصبحت ترتبط أشد االرتباط بمصیر الشعوب وتواجدها،  حیث یکون من حق کل 

هذه الشعوب المحافظة علی وجودها، باستمرار لغتها، وثقافتها، ونحن کعرب ینبغي أن نولي 

نا العربیة، وإعدادها وتهیئتها بما یضمن لها المکانة المرموقة بین مختلف العنایة القصوى للغت

اللغات العالیة، واالهتمام بکل األدوات المساعدة علی تطویرها في العالم الرقمي بدءا بمواقع 

وإن إثارتنا لهذا الموضوع لیس من قبیل . الویب، وانتهاءا بالمحتویات التي تعرض من خاللها

إنا " غة العربیة من الزوال أو االندثار، فالحق أن المولی عز وجل قد قال في کتابهالخوف علی الل

ولکن أردنا أن نشیر أنه من حقنا أن یکون لنا وجود یلیق بنا کأمة " . نزلنا الذکر وإنا له لحافظون

سة صنعت التاریخ والحضارة في یوم من األیام، في هذا العالم الجدید المتغیر، فکانت هذه الدرا

التي حاولت تشخیص حال اللغة العربیة علی شبکة اإلنترنت، من خالل إجراء دراسة حاولت 

تشخیص مدى االهتمام بالمحتویات المعرفیة التي تتیحها مواقع الویب العربیة من قبل الفئات 

 األکادیمیة، ، ومن ثم الخروج بمجموعة النتائج التي أشارت إلی أن مسار التطور واللحاق بالرکب

الحضاري، المعتمد علی استغالل التقنیة وتسخیرها، والنهوض بالخصوصیات الممیزة للعالم 

العربي وعلی رأسها اللغة العربیة، ال یزال بعید المنال، لکنه لیس مستحیال، ویکفي أن نکثف 

الجهود ونرفع الهمم، ونستفید من تجارب اآلخرین، حتی تقوم لنا قائمة، ونحجز مکانة تعیینا 

التطور الحضاري، وتغییر واقعنا، آملین في األخیر أن تکون هذه الدراسة نقطة البدایة  علی

واالنطالق، لالهتمام بهذا الموضوع، وإثرائه بالدراسات األکادیمیة، لتحسین واقع اللغة والمحتوى 

  . العربیین في الفضاء الرقمي
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