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الفصـل األول:
الرقمنة:
مفهومها ،األسباب الرئيسة لها ،فوائدها
المبحث األول :مفهومها.
المبحث الثاني :األسباب الرئيسة لها.

المبحث الثالث :فوائدها.

الرقمنة

الفصل األول

إن الحاجة ملحة للرقمنة بشكل عام ورقمنة اللغة العربية بشكل خاص في ظل تحوالت العصر
الحالي الذي انعكست فيه آثار قنوات اإلعالم الجديدة بهدف ردم الفجوة التي خلقت بين هذه
القنوات واللغة العربية التي تعاني عزوف أهلها عن دراستها وكذلك ما تواجهه في قنوات اإلعالم
الجديدة ومواقع التواصل اإلجتماعي لذا البد من رقمنتها لتواكب مستجدات العصر وتغوص في
ميدان التقانة والرقمنة فما هي؟ وما هي فوائدها وما األسباب الرئيسة لها؟.
المبحث األول :مفهوم الرقمنة:
تعددت مفاهيمها وما يهمنا مفهومها في الحاسب مثل مفهوم " تيري كاني"( )terry kunny
الذي يرى أن » الرقمنة هي عملية تحويل المعلومات على اختالف أشكالها من الكتب والدوريات
والتسجيالت والصور والصور المتحركة إلى شكل مقروء بواسطة تقنية الحاسبات اآللية ،غير
النظام النائي (  ،( bitsوتشير شارلوت بيرسي ( )chargette bursiإلى الرقمنة على أنها «
منهج يسمح بتحويل البيانات والمعلومات من النظام التناظري إلى النظام الرقمي».

1

وهناك من يرى « بأنها التحول في األساليب التقليدية المعهود بها إلى الحفظ اإللكترونية هذا
التحول يستدعي التعرف على كل الطرق واألساليب القائمة واختيار ما يتناسب مع البيئة الطالبة
لهذا التحول ،وتعتمد الرقمنة على المسح ،وتحويل الصفحة إلى صورة ،أو المسح مع استخدام نظام

1

المحتوى الرقمي باللغة العربية والبرمجيات ،مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر ،منشورات مختبر الممارسات

اللغوية في الجزائر ،2014 ،عدد خاص ،ص.512 :
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الرقمنة

الفصل األول

التعرف على األحرف( ،)OCRأو إدخال الوثيقة من جديد عن طريق لوحة المفاتيح ،أو إدخال
الوثيقة وفق معيار النصوص الفاتقة .» Html

1

نختصر ونقول أن الرقمنة هي معالجة اللغة العربية حاسوبيا أو هي طريقة جديدة في حفظ
المعلومات لها ايجابيات كوضع مكتبة كاملة في قرص وسلبيات مثل صعوبة الوصول للمعلومات
لمن ال يملك وسيلة حفظها.

1

ارشادات مشاريع رقمنة مجموعات الحق العام ،ت :هبة ملحم ،قراءة ومراجعة :عبد اللطيف صوني ،اعلم،

 ،2013ص.16 ،15 :
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الرقمنة

الفصل األول
المبحث الثاني :األسباب الرئيسة لها.

لماذا عملية الرقمنة؟ ال ينبغي أن يكون السبب وراء مشروعات الرقمنة هو مخافة التخلف عن
ركب اآلخرين بقدر ما هو إنتاج منتج رقمي جيد في ظل حدود التكلفة و اإلمكانيات التقنية وتوافر
القوى العاملة .ويمكن إجمال األسباب وراء عملية الرقمنة في:
« أ -تعزيز الوصول:
وذلك بالتعرف على مجموعة المستفيدين ،إذ من الطبيعي أن تركز مؤسسة خاصة على
احتياجات محددة ،والتوجه إلى فئة معينة من المستخدمين ،أما بالنسبة إلى مؤسسة عامة ،فهي
بحاجة أن تلبي احتياجات مختلفة لفئة أوسع المستفيدين.
يتحدد شكل المستلزمات الفنية للرقمنة ،بحسب الطريقة المراد فيها استخدام الصورة الرقمية (على
سبيل المثال :هل مقدار المعلومات التي تم التقاطها خالل التحويل الرقمي يضع حدودا الستخدام
الصور الرقمية؟ (».1
« ب -تسهيل أشكال جديدة من اإلتاحة واالستخدام:
إن الهدف األساسي في هذه الحالة ،هو تعزيز استخدام مجموعة المواد (المخطوطات،
األرشيف ،الخرائط ،األعمال الفنية ،الكتب النادرة )...التي:
 ال يمكن االطالع عليها بنسختها األصلية إال من خالل زيارة المستودع. -تعرضت للضرر ،وبالتالي هناك ضرورة الستخدام التقنيات الفنية ،إلعادة ترميم محتواها.

 1المرجع السابق ،ص. 16 :
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الرقمنة

الفصل األول

 من األفضل ،توفير الوصول إليها ،بطريقة أسهل وأكثر إنتاجية ،من خالل استخدام تقنياتالحاسوب ،مثل التعرف على الحروف ) ،(OCRأو ترميز النصوص المحولة.
ج -الحفظ:
عندما تتعلق عمليات الرقمنة ،بالمواد المعرضة للضرر ،يكون الهدف األساسي ،إنشاء نسخ
على وسيط يحفظ هذه المواد لمدة طويلة ،وال تتم عملية االنتقاء في هذه الحالة عن طريق الطلب،
وبالتالي يجب على هذه النسخ أن تلبي احتياجات المستخدمين الحاليين ،والمستخدمين المفترضين
في المستقبل ،وأن تكون على درجة عالية من الجودة ،وتمتلك وجودا ماديا ،يمكن المحافظة عليه
مع مرور الوقت ».

1

إن تعزيز الوصول إلى المعلومات مع تسهيل استخدام أشكال جديدة من اإلتاحة واالستخدام من
بين األسباب الرئيسة للرقمنة مع الحفظ غير أن هذا األخير ال يعني أن الرقمنة ليست هي الرائدة
في عملية الحفظ وانما تلعب دو ار ايجابيا في عملية الحفظ من خالل مساهمة النسخ الرقمية في
الحد من تلف النسخ األصلية أو حين تخزين الملفات بصورة تلبي معايير الجودة ،واالستم اررية في
الحفظ.
ويبقى سبب االلتحاق باآلخر على رأسها بالنسبة لألغلبية.

1

نسرين سعدون ،واقع الفجوة الرقمية في الجزائر ،ص.17 :
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الرقمنة

الفصل األول
المبحث الثالث :فوائدها

ال ينبغي أن يكون السبب وراء مشروعات الرقمنة هو مخافة التخلف عن ركب اآلخرين بقدر ما
هو إنتاج منتج رقمي جيد في ظل حدود التكلفة واإلمكانيات التقنية وتوافر القوى العاملة ولذلك يرى
المختصون أن للرقمنة عدة فوا ئد في استخدامها كنظام للحفظ ،نوجزها فيمايلي:
« -1الحفاظ على الوثائق النادرة مع إمكانية عرضها للباحثين.
 -2إظهار التفاصيل وامكانية التكبير وتحسين الوثيقة.
 -3سهولة البحث وفقا لموضوع الوثيقة.
 -4سرعة االسترجاع وسهولة االستخدام.
 -5التوفير في مكان التخزين ».

1

نعتقد أن من فوائدها المحافظة على تراثنا العربي ،الثابت والمنقول والظاهر والدفين ،إذ يحذر
العلماء بأن التراث الذي سيظل بمنأى عن المعالجة اآللية 'الرقمنة' سوف يفقد قيمته ويندثر لذا
تشكل الثقافة الرقمية جزءا ال يتج أز من المجتمعات الحديثة بحيث أصبح المجتمع الورقي الورقي أو
رقمي ،غير أن التقنية الرقمية الحديثة أثرت بشكل جذري على هوية وقيمة المعلومات وبات من
السهل اقتناء واختزال بل واختراق األنساق المعلوماتية المختلفة وأصبح من الممكن تكسير الحواجز
األمنية التي تحمي المعلومة خصوصا بشكلها الرقمي الجديد.
إن اللغة الرقمية لها سمات ومواصفات خاصة إذا ما قورنت باللغة العادية المنطوقة أو المكتوبة
بالطرق التقليدية؛ ويحدد الدكتور علي حرب أبرز هذه الفروقات في كتابه ( العالم ومآزقه :منطق
الصدام ولغة التداول ) إذ يرى أن أبرز سمات اللغة الرقمية كما استنتجناها نحن أيضا في« :
 1المحتوى الرقمي باللغة العربية والبرمجيات ،مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر ،ص.511 :
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الرقمنة

الفصل األول

أنها سريعة؛ وآنية ،وهشة ،وعابرة ،ومتغيرة ،وغير ثابتة ،وأنها ذات طاقة مذهلة وقادرة على التأثير
وأنها ذات امتداد أفقي ومكاني عريض ،وأن كونها غير عمودية يجعلها أداتية وميسرة للعمل
الديمقراطي ومؤسسات المجتمع المدني ،وهذا يعني أنها تداولية ومحترفة؛ كما أنها سريعة وأحيانا
تسبق الخيال».1
حقا هذه هي مميزات اللغة الرقمية والعربية تحمل في ذاتها خصيصة حوسبية ال مثيل لها في
لغات العالم ،أي إن خصائصها قابلة للتعايش مع الحوسبة "واللغة العربية بناء رياضي فريد ،ال
يتوافر في لغة أخرى ،فأسلوب االشتقاق الفريد من األفعال واألسماء بنسق رياضي دقيق يتيح لها
استيعاب أي مصطلح جديد ،والتعبير عنه بطريقة تلقائية بسيطة تقترب من العامة قبل الخاصة بل
وتطويع مثل هذا المصطلح إلى موسيقاها الخاصة بما يتفق مع األذن العربية السليمة ،ويضاف
إلى ذلك قوانين رياضية واضحة إلضافة السوابق واللواحق ألي كلمة بما يضيف إلى معناها وال
ينقص منه".

2

نفهم من هذا أن العربية قوة ال يستهان بها لذا البد من االعتزاز بلغتنا ألنه ما ذل
قوم إال بسبب تقصيرهم في خصوصياتهم ،وما انحط المجتمع في لغته إال وانحط في
واقعه.

1

ينظر علي حرب ،العالم ومآزقه :منطق الصدام ولغة التداول ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،الطبعة األولى،

 ،2002ص 108 :وما بعدها.
2

عالء الدين العجماوي ،المعالجة اآللية للغة العربية بين الواقع والتحديات ،الموسم الثقافي التاسع عشر ،منشورات

مجمع اللغة العربية األردني ،األردن ،2001 ،ص.71 :
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الفصل الثاني:
المحتوى الرقمي العربي على الشابكة:
واقعه ،العوائق التي تقف أمام رقمنته ،سبل تطويره.
المبحث األول :واقعه.
المبحث الثاني :العوائق التي تقف أمام رقمنته.
المبحث الثالث :سبل تطويره.

المحتوى الرقمي باللغة العربية على الشابكة

الفصل الثاني:

إن كل ما هو مكتوب بحروف عربية على شبكة األنترنت ،وكل ما هو مسجل بأصوات عربية،
وما هو مصور بشكل يستدل به على مصدره العربي هو المحتوى الرقمي العربي فما هو واقعه،
وما المعوقات التي تقف في وجه رقمنته ،وما أهم سبل تطويره؟.
« ماهو المحتوى الرقمي العربي؟
محتوى = معلومات
رقمي = بالشكل الرقمي  ( Digitalإنترنت  + CD +كمبيوتر)
عربي = باللغة العربية أو هام لنشر الثقافة العربية
تطبيقات تعالج وتخزن وتعرض معلومات باللغة العربية
برمجيات لمعالجة اللغة العربية الكترونيا
مواقع على اإلنترنت في مجاالت اقتصادية واجتماعية وثقافية وترفيهية ».

1

يمكننا القول بأن المحتوى الرقمي العربي هو واقع اللغة العربية في وسائل االتصال الحديثة ،وال
يكفي وجوده للتعامل مع مجتمع المعلومات  ،بل البد من تناول تطبيقات المحتوى في توليد
المعرفة.

1

اإلسكوا " تحفيز صناعة المحتوى الرقمي العربي من خالل الحاضنات التكنولوجية " األمم المتحدة اللجنة

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.
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المحتوى الرقمي باللغة العربية على الشابكة

الفصل الثاني:
المبحث األول :واقعه.
بداية لماذا االهتمام بالمحتوى الرقمي العربي؟.
إن االهتمام بالمحتوى الرقمي العربي يعود إلى:

«  -1أهمية اللغة العربية وضرورة الحفاظ عليها.
 -2ضعف نسبة اللغة العربية على االنترنت.
 -3وجود سوق هامة لتسويق برمجيات وتطبيقات المحتوى الرقمي العربي.
 -4إمكانية بناء في مجال المحتوى الرقمي العربي.
 -5توفر صناعة المحتوى الرقمي العربي فرص عمل جديدة للشباب ،كالجامعات.
 -6إمكانية تسويق منتجات المحتوى الرقي العربي وطنيا واقليميا ودوليا ».

1

إن االهتمام بالمحتوى الرقمي العربي من أجل مواكبة اللغة العربية لعصر الرقمنة والحفاظ عليها
من التشويه والزوال واالندثار وترقيته تكمن في وحدة اللغة ألن مصير لغة األمة العربية معلق
بنجاحها في إقامة صناعة محتوى.
« تؤثر االنترنت على طرائق التواصل والتعبير وقد يتجاوز التأثير إلى بنية اللغة نفسها ،وهو ما
نراه في واقعنا اليوم على االنترنت من بنية لغوية مهلهلة ،وخلط للعامية مع الفصحى وتداخل
استعمال الحروف واألرقام ،بل صارت العربية تكتب بالحرف الالتيني ،باإلضافة إلى الضغوط
1

اإلسكوا " تحفيز صناعة المحتوى الرقمي العربي من خالل الحاضنات التكنولوجية " األمم المتحدة اللجنة

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا.
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الفصل الثاني:

المحتوى الرقمي باللغة العربية على الشابكة

الناجمة عن طغيان االنجليزية على جميع األصعدة ( الصعيد السياسي /االقتصادي  /التكنولوجي
 /المعلوماتي) ،و تشارك العربية في ذلك معظم لغات العالم غير أنها تواجه تحديات إضافية،
نتيجة الحملة الضاربة التي تشنها العولمة على اإلسالم ،ومن ثم ضد العربية ».

1

ونظ ار لشدة االرتباط بينهما فهل تصمد العربية و المشكلة فيها أعقد لما لها من خصوصيات
فهي:
«  -1تكتب من اليمين إلى اليسار.
 -2ال تقبل مبدأ االختصار ،وال دمج و إلصاق الكلمات ( فال يمكن االستغناء عن الفراغ ).
 -3لحروفها أشكال متبدلة حسب موقع الحرف و منها ما يقبل اإللتصاق بما بعده و منها ما ال
يقبل.
 -4مقاطعها الصوتية ( التشكيل ) تأتي عبر حركات توضع على الحروف ولها حاالت عديدة».

2

باإلضافة إلى خصائص أخرى كاالشتقاق و المجاز ،وآليات التوليد ،و التعريب فإلى أي
مدى يمكن للعربية و هي من اللغات الطبيعية أن تلبي رغبة المستعمل لتكون لغة علمية تستعمل
المختصرات ،و تقبل الترجمة اآللية.

1

ينظر ،نبيل علي ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،عالم المعرفة ،العدد  ،265ص.242 :

2

المجلس األعلى للغة العربية ،البرمجيات التطبيقية باللغة العربية ،منشورات المجلس األعلى للغة العربية ،طبعة

جانفي  ،2009ص.129 :
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الفصل الثاني:

المحتوى الرقمي باللغة العربية على الشابكة

« يوصف الواقع الراهن للمحتوى الرقمي العربي بأنه محتوى فقير و أنه يعاني من أمراض
األنيميا المعلوماتية و الهزال المعرفي وقد أثبتت الدراسات أن شبكة اإلنترنت تفتقر إلى محتوى
عربي مناسب فاللغة العربية هي إحدى اللغات ( )06الست الرسمية المستخدمة في األمم المتحدة
إال أن محتواها الرقمي ال يزال من حيث حجمه في المرتبة العشرين تقريبا بين لغات العالم ،فرغم
العدد الكبير لمتحدثي اللغة العربية حول العالم يعاني العالم العربي من نقص في المحتوى الرقمي
العربي و هذا ما نتج عنه الكثير من اآلثار السلبية مثل تدني نسبة اإلفادة من اإلنترنت في تطوير
التعليم و االقتصاد في العالم العربي وعدم استفادة معظم الناطقين باللغة العربية في هذه الشبكة
بالشكل األمثل فقد أظهرت الدراسات مثاال :قدرت اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي آسيا
" إسكوا  " ESCWAفي  ،2012في تقرير تحت عنوان " المالمح اإلقليمية لمجتمع المعلومات في
غرب آسيا  :" 2011نسبة المحتوى الرقمي العربي على اإلنترنت ما بين (% 1.5إلى )% 2.3
الفتة إال أن استخدام اللغة العربية على شبكة العنكبوتية سجل أعلى نسبة للنمو بين أعوام 2000
و .» 2011

1

إشكاالت ومعوقات صناعة المحتوى الرقمي العربي :تتمثل في الشكل رقم 01

1

المحتوى الرقمي باللغة العربية والبرمجيات ،مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر ،ص.403 :
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الفصل الثاني:

المحتوى الرقمي باللغة العربية على الشابكة

إالا أن هناك بعض اإلشكاليات التي حصلت وجود المحتوى الرقمي العربي على االنترنت يظل
واهنا ما لم تسلط األضواء على الواقع و عثراته حيث يالحظ أن واقع المحتوى العربي يتعرض
لمعوقات متعددة تقف حجر عثرة في طريق بلوغه مجتمع المعرفة وهي ربما تكون ناجمة في أغلبها
عن األسباب التالية :
«  -1منافسة الثقافات و اللغات و المنظومات المعلوماتية األخرى.
 -2التزايد الكبير في عدد العلوم والتكنولوجيات التطبيقية ،والتي ال تجد لها في أغلب األحيان مكانا
على الخارطة المعرفية العربية .
 -3تنامي المصطلحات المرتبطة بهذه العلوم و التكنولوجيات ،والتي غالبا ما ال تجد لها مقابالت
في اللغة العربية.
 -4القضايا المرتبطة باللغة العربية :مثل الترادف ،والتجانس ،والتعريب ،واللهجات ،واختالف لغة
الكالم عن لغة الكتابة ،الفصحى و العامية.
 -5قضايا حوسبة و رقمنة اللغة العربية  :المعالجة اآللية للغة الطبيعة وتطبيقاتها ،الترجمة اآللية،
المسح الضوئي ،محركات البحث  ...إلخ». 1
كما ع از الكثير من الخبراء سبب قصور المحتوى العربي إلى« ارتفاع نسبة األمية ،وتدني
مستوى الثقافة العربية ،وقلة تطبيقات اإلدارة اإللكترونية ،واالهتمام بالشكل على حساب المضمون
في صناعة المحتوى ،وضعف تمويل البحوث في العالم العربي وغيرها وعدم تكاتف الدول العربية
1

سوسن ضليمي ،عزة فاروق جوهري ،إشكاليات تواجد المحتوى الرقمي العربي على العنكبوتية وسبل دعمه،

 ،2011العدد  ،12المجلد رقم  ،25ص.08 :
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المحتوى الرقمي باللغة العربية على الشابكة

الفصل الثاني:

في صناعة المحتوى الرقمي العربي دون أن ننسى ضعف حجم االستثمارات في المحتوى فالبنية
التحتية للمحتوى الرقمي لكي تتم بنجاح بحاجة الستثمارات ضخمة تعطي ثمارها فيما بعد ،ومن ثم
ينبغي على الدول العربية الفنية أن تؤازر الدول الفقيرة في هذا الصدد وعدم وضع المحتوى العربي
الرقمي كهدف استراتيجي واتخاذ القرار ودعمه من ناحية وكسلعة اقتصادية لها سوق جديدة تباع
وتشترى ويمكن استثمارها في هذا االتجاه ».

1

بالنسبة لنا يمكننا القول بأن ضعف المحتوى الرقمي العربي لمعظم المواقع العربية وخاصة
التعليمية يعود إلى عدم ثراء محتواها و افتقار هذا المحتوى للتنوع ،وطغيان النصوص على غيرها
من فئات المحتوى السمعية والبصرية ،وغالبا ما تشمل هذه النصوص كما هي من أصولها
المطبوعة دون تطويع لما تتطلبه تدابير الرقمنة من أدوات وروابط ونظم تكثيف.

1

المرجع السابق ،الصفحة نفسها.
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المحتوى الرقمي باللغة العربية على الشابكة

الفصل الثاني:
المبحث الثاني :العوائق التي تقف أمام رقمنته.

إن معوقات تطوير المحتوى العربي التعليمي بشكل خاص يمكن أن نحصرها في نقاط أهمها:
«  -1انخفاض معدل انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقلتها وعدم كفاءتها.
 -2ضعف المبادالت االقتصادية فيما بين الدول العربية.
 -3ضعف األنشطة العلمية والثقافية مع األمية المنتشرة ،وعدم االهتمام بنقل آداب األمم
والشعوب من ترجمة ،وما للغة العربية من إهمال من قبل ذويها وقتلها باللهجات وخاصة في
المنتديات وغرف الدردشة.
 -4ضعف المعالجة الطبيعية للغة العربية مثل الترجمة اآللية والتي من شأنها أن تزيد من القدرة
على الترجمة االلكترونية للمحتوى العلمي األجنبي.
 -5عدم وجود أنظمة معالجة واسترجاع معلوماتي قوية تحاكي اللغة العربية وتبني عليها فهرست
المواقع في محركات البحث ورقمنة الوثائق العربية والكتابة الصحيحة قواعديا».

1

وهناك من يرى العوائق في:
«  -1رقمنة المحتوى العربي غير المرقمن.
 -2االنتقال من المحتوى العربي غير المرقمن.
 -3استحداث المحتوى الرقمي العربي الجديد ».

2

1

إسكوا  ،تحفيز صناعة المحتوى في الوطن العربي ،القاهرة  /نيسان أبريل .2005

2

المحتوى الرقمي العربي " قمة توصيل العالم العربي الدوحة ،قطر "  7-5مارس  ،2012ص. 10 :
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الفصل الثاني:

المحتوى الرقمي باللغة العربية على الشابكة

باإلضافة إلى عوائق أخرى نراها في:
 -1األمية التقنية :لتعودهم على التعليم التقليدي والخوف من التغيير.
 -2عدم الحصول على البرامج التعليمية باللغة العربية ،والمحتوى العربي.
 -3اختراق المحتوى واالمتحانات من أهم معوقات التعلم االلكتروني.
 -3ضعف مستوى الخدمات الرسمية وقطاع الخدمات عموما.
 -4اآلثار السلبية لإلنترنت وخاصة على اللغة العربية ألن الشبكة العنكبوتية صناعة أمريكية
وبالتالي سيطرة أمريكية وبالتالي تتحكم إلى حد كبير في مضمونها ومحتواها من خالل ثقافتها التي
تقدم باإلنجليزية ،لذا فهي تفرض نفسها على اللغات األخرى ما يجعلها تواجه تحديات حين يجري
تهميشها في جميع الميادين.
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المحتوى الرقمي باللغة العربية على الشابكة

الفصل الثاني:
المبحث الثالث :سبل تطويره.

«  -1تشجيع األساتذة والباحثين والطلبة على تصميم مواقع خاصة بهم ،ومدهم بالمساعدة التقنية
والمادية ،لنشر مضامين ،ومقاالت ،ودراسات ،ومذكرات ،وكتب.
 -2تنظيم دورات تدريبية لفائدة الطلبة واألساتذة ،حول كيفية توظيف التقنيات االتصالية
الجديدة.
 -3إنشاء مكتبات افتراضية تحتوي على الكتب والمصادر العربية.
 -4إطالق مبادرات لتعزيز المحتوى من طرف المؤسسات األكاديمية والثقافية.
 -5تشجيع وتحفيز األساتذة والطلبة والباحثين على رقمنة أعمالهم وبحوثهم ونشرها الكترونيا
عبر بوابات ومواقع خاصة تابعة لجامعاتهم ،مع الحفاظ على حقوق المؤلف وفق اتفاقيات.
 -6إطالق مشاريع بين الدول العربية إلنشاء قواعد بيانات إلكترونية تحتوي على ملخصات
البحث والدراسات التي تجرى في الجامعات ،لكي يكون الباحثين على اطالع ،وتسهيل عملية
البحث لديهم ».

1

أما بالنسبة لنا فنرى السبل في:
 -1ضرورة تفعيل دور المرأة ألنها نصف المجتمع.

1

إبراهيم بعزيز ،دور المجتمع العلمي في تعزيز المحتوى الرقمي العربي على شبكة االنترنت2012 ،م،

( .(http//brahimsearch.unblog. fr
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الفصل الثاني:

المحتوى الرقمي باللغة العربية على الشابكة

 -2تعريب عناوين االنترنت لمعالجة األخطاء الشائعة مع إتاحة استعمالها لمن ال يعرف
االنجليزية.
 -3محركات للترجمة اآللية بين مختلف اللغات العالمية للتعامل مع االختالفات في طريقة
الكتابة بين المشرق العربي ومغربه ،بحيث ال يتوفر اليوم سوى محرك ترجمة (المسبار).
لغتنا العربية لغة غنية كفيلة بأن تكون لغة العولمة بما لها من خصائص لكن تخلفنا اليوم
يملي علينا إعادة النظر إلى المحتوى الفكري العربي بتراثه ومعاصره ،وذلك عن طريق
تدوينه باللغة العربية عن طريق إدخالها إلى الحاسوب.
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المحتوى الرقمي باللغة العربية على الشابكة

الفصل الثاني:

الفصل الثالث:
الفجوة الرقمية:
مفهومها ،األسباب الرئيسة لها ،الفجوة في اللغة العربية،
سبل ردمها.
المبحث األول :مفهومها.
المبحث الثاني :األسباب الرئيسة لها.
المبحث الثالث :الفجوة في اللغة العربية.
المبحث الرابع :سبل ردمها.
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الفصل الثاني:

المحتوى الرقمي باللغة العربية على الشابكة
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الفجوة الرقمية

الفصل الثالث:

يطلق على الفرق بين من ينتج ويمتلك المعلومة وبين من يفتقر إليها إنتاجا واستهالكا بالفجوة
الرقمية فما مفهومها وما فوائدها وما األسباب الرئيسة لها؟.
المبحث األول :مفهومها.
نرى الفجوة الرقمية في الهوة بين من يملك المعرفة والقدرة على استخدام المعلومات والكمبيوتر
واالنترنت وبين غير هذا.
« الفجوة الرقمية  Digital Gapمصطلح يتكون من جزأين أولهما  Gapأي الفجوة التي تعني
الفرق التقني في الوسائل ،وثانيهما Digital :وهو مصطلح مشتق من الكلمة الالتينية ، Digitus
والتي تعني رقما حسابيا ،والرقمنة تقنية سريعة تنقل المعلومات بسرعة  Biteوبكميات ضخمة جدا
وغير محدودة ،أي أن المعلومات تخزن وتحول إلى صورة نسق رقمي أي إلى أرقام تنتمي إلى
النظام العشري (أصفار وآحاد) ،وتصل سرعة بعض األجهزة الحديثة إلى بليون عملية حسابية في
الثانية ،مما يوضح كيف يتم انتقال الكتب والموسيقى والصور والصور المتحركة ،وكيفية عد
اإلنترنت طريقا فائق السرعة تسير عليه المعلومات ،كالبرق إلى من يطلبها في أي مكان من الكرة
األرضية ،حسب ما أكده العالم " نيكروبونت " في كتابه التحويل الرقمي في عام  ،1990بأن
( *)Biteحلت محل الذرات في تكوين األشياء ».

1

1

إخالص ياقر النجار ،مصطفى مهدي حسين ،قياس وتحليل الفجوة الرقمية في الوطن العربي ،2008 ،العدد

 ،22المجلد السادس ،ص.191 :
*( )Biteهي وحدة قياس المعلومات انظر :رأفت عدس ،أساسيات الكمبيوتر ونظم المعلومات ،ابن زيدون ،بيروت،
الطبعة األولى ،1987 ،ص.4 :
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الفجوة الرقمية

الفصل الثالث:

للفجوة الرقمية أوجه عديدة مما دعى مختلف فصائل المجتمع لتعريفها كال حسب اختصاصه،
وما يهمنا هنا هو رأي التربويون الذين يرونها « قضية تعليمية في المقام األول ومظه ار لعدم
المساواة في النفاذ إلى فرص التعليم ،والحل في رأيهم هو في إكساب المتعلم القدرة على التعلم ذاتيا
مدى الحياة ».

1

إن السبب في عدم المساواة في نظرنا يعود للفروقات في المستوى التعليمي واإلمكانيات المادية.
هناك من يرى « فجوة التعلم في الفارق في مدى توافر فرص التعلم والتدريب والتأهيل المتاحة
أمام الفرد بعد استكمال تعليمه النظامي والذي يصبح فيه الفرد مسؤوال بمعدل متزايد عن سلوكه
التعليمي ،لذا يرتبط بالفارق المذكور مدة رغبة األفراد في مواصلة تعليمهم وحجم الطلب على
عمالة المهارات العالية ».

2

ومن مظاهر الفجوة الرقمية في التعليم الجامعي نذكر:
«  -1اعتقاد بعض أعضاء هيئة التدريس بأن االتصال اإلنساني المباشر بين األساتذة والطلبة
هو السبيل الوحيد للحصول على المعلومة.
 -2عدم وجود فكرة واضحة عما يحتاجه الطالب من معلومات وكيفية الحصول عليها.
 -3اعتبار الوسائط التعليمية التقنية مجرد مصادر اتصال ونقل معلومات وليس ،مصادر تعلم
تفاعلي.

1

نسرين سعدون ،واقع الفجوة الرقمية في الجزائر ،جامعة الزرقاء ،المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المعلومات الرقمية،

 ،2012ص.01 :
2

نبيل علي ونادية حجازي ،الفجوة الرقمية ،مطابع السياسة ،2005 ،ص.296 :
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الفجوة الرقمية

الفصل الثالث:

 -4التركيز بشكل أساسي ورئيسي على المطبوعات الورقية ،رغم ارتفاع كلفتها مقارنة بالمواد
االلكترونية.
 -4قلة وجود مصادر رصينة باللغة العربية حول تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت.
 -5ضعف اإللمام باللغة االنجليزية إذ ال تتعدى نسبة من يجيدونها ( )% 20من الطالب العرب
ممن هم في سن التعليم الجامعي.
 -6اعتبار المكتبات الجامعية مجرد مخزن لألوعية المعلوماتية وليست مصادر تعلم تفاعلية».

1

نوافق الباحث في هذه العناصر والتي يعود سببها حسبما نرى إلى غياب ثقافة الرقمنة لدى كل
من األساتذة والطلبة غالبا وذلك للتعود على التعليم التقليدي والوسائل التقليدية باإلضافة إلى
المسافة التي يضعها األساتذة بينهم وبين الطلبة لكن ليس كلهم.

1

عصام إدريس كمتور الحسن ،التعليم االلكتروني ،جامعة الخرطوم ،2010 ،العدد الرابع ،ص.107 :
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الفجوة الرقمية

الفصل الثالث:
المبحث الثاني :األسباب الرئيسة لها:

ّ نإ أسباب فجوة التعلم تكاد تكون هي نفسها أسباب الفجوة الرقمية الشاملة وهي:
« أ -األسباب العلمية  -التكنولوجية :يمكن حصرها في:
 -1التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم ،وصعوبة توطينها في بيئة المدرسة
خاصة مع اكتظاظ الفصول ونقص المعامل.
 -2التوجه الحالي شبكات اتصاالت النطاق العريض ذات السعة العالية مما سيؤدي إلى تطبيقات
مستخدمة في مجاالت التعليم والتدريس يزيد من اتساع فجوة التعليم.
 -3يرتبط فيما سبق ،التوسع في استخدام وسائل التواصل العلمي الرقمية من قبيل التلفزيون
الرقمي ،والراديو الرقمي ،والمكتبة الرقمية ،والمتاحف الرقمية ،ونظ ار لطابعها الرقمي العام فإن ذلك
سيؤدي إلى سقوط الحواجز بينها ،مما سيضاعف في الدول المتقدمة من معدالت تدفق
المعلومات.وحشد مواردها في خدمة التعليم والتعلم لتزداد – من ثم – الهوة الفاصلة بينها وبين
الدول النامية.
 -4عدم توافر الخبرات الفنية لتطوير المحتوى التعليمي لتلبية المطالب المحلية التي تحتاج إلى
إبداع مختلف يقوم على االبتكار االجتماعي بقدر اعتماده على االبتكار التكنولوجي ،مما سيؤدي
إلى ظهور فجوة على مستوى المحتوى التعليمي ».

1

1

نبيل علي ونادية حجازي ،الفجوة الرقمية ،ص.298 :
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الفجوة الرقمية

الفصل الثالث:
ب -األسباب االقتصادية :وتتجلى في:

«  -1الفقر أس الداء الذي يحد كثي ار من قدرة األسر على تعليم أبنائها ،ومن قدرة الكبار على
مواصلة التعلم تحت ظروف المعيشة الغالية.
 -2ارتفاع كلفة التعليم والتدريس مع التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات ،وارتفاع كلفة إنتاج
محتوى تعليمي محلي عالي الجودة ليغطي نطاقا واسعا من فئات المتعلمين وبيئات التعلم المختلفة
لتزيد من فجوة المحتوى.
 -3عولمة التعليم العالي وغلبة المنطق االقتصادي كما يقول معتز خورشيد -بحيث أضحى دافع
التجارة ،الربحية حقيقة واقعة على مستوى الجامعات والمعاهد الخاصة.
 -4تنام ملحوظ في معدالت الطلب على خدمات التعليم ،وتزايد الضغوط على مؤسسات التعليم
العالي الوطنية إلعداد خريجيها للعمل في إطار دولي يفي بالشروط والمواصفات التي تفرض عليها
خالل المنظمات الدولية » .1
ج -األسباب السياسية :مثل:
 -1صعوبة وضع السياسات للتعلم مدى الحياة لتعدد جوانبه ،ومازال العالم يتحسس طريقه في
دروب زاخرة بالمزالق والمخاطر.
 -2حرص القوى السياسية المحلية على إبقاء نظم التعليم الرسمية تحت سيطرتها.

1

المرجع السابق ،الصفحة نفسها.
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الفجوة الرقمية

الفصل الثالث:

 -3تعدد رؤى المنظمات الدولية إلى حد التضارب بشأن الفجوة الرقمية ،مما يقلل االستفادة مما
تقدمه هذه المنظمات من دعم للبلدان النامية ».
د -األسباب االجتماعية والثقافية :تتمثل في:
 -1عدم توافر البيئة العلمية والتكنولوجية في المجتمعات النامية التي تتيح فرص التعلم غير
النظامي من خالل العمل ،والتعلم الالنظامي من خالل االحتكاك اليومي.
 -2انشغال منظمات المجتمع المدني في الدول النامية بسد العجز الناجم عن عدم وفاء المؤسسات
الرسمية بواجباتها تجاه مواطنيها إال أن معظم هذه المنظمات ال يزال غير مدرك ألهمية التعلم.
 -3الجمود التنظيمي واالجتماعي الذي تعاني منه معظم المؤسسات التربوية في المجتمعات
النامية التي ترزح تحت ثقل قصورها الذاتي ،وهياكلها البيروقراطية المترسخة ،ناهيك عن فارق
القاعدة الزمنية بين الدورة السنوية للعام الدراسي وبرامج تأهيل المعلمين والمعدل الزمني لسرعة
التغيير.
 -4ظهور النزاعات النخبوية وطبقية التعليم والمعرفة ».

1

نستخلص من خالل ما سبق أن األسباب الرئيسة للفجوة الرقمية تتمثل في :الجمود المعجمي
وغياب الثقافة العلمية باإلضافة إلى الجمود التنظيمي والتشريعي.

1

المرجع السابق ،ص.301 ،299 :
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الفجوة الرقمية

الفصل الثالث:
المبحث الثالث :الفجوة في اللغة العربية.

تشمل الفجوة الرقمية في اللغة العربية ميدانين نظري تطبيقي عربي ،وآخر تطبيقي عالمي :
« أوال :فجوة استخدام اللغة العربية :
تقاس فجوة االستخدام اللغوي بمدى كفاءة توظيف اللغة على المستوى الفردي والجماعي ،ومن
هذه الوظائف :التهاتف والتراسل والتفاوض ،والحوار عن بعد ،والنشر االلكتروني والورقي ،والبث
اإلعالني ،والمعلوماتي ،والتحليل األسلوبي ،ومدى التباين بين اللغة التصويرية المفترضة ،واللغة
الواقعية المستخدمة ،وظاهرة تعدد اللهجات والتباين فيما بينها مع االهتمام بأمرين هما :االزدواجية
اللغوية ،والثقافية اللغوية.
 االزدواجية اللغوية :ويقصد بها ازدواجية استخدام الفصحى والعامية في المجاالت المختلفة. فجوة اللغة العربية تعليما وتعلما :ال أحد ينكر أهمية تعلم اللغة العربية وتعليمها ،وبخاصة معدورها المتزايد في تنمية الفرد ،وتنمية المجتمع ،إضافة إلى أنها جسر التواصل المعرفي بين
التخصصات المختلفة .وكون العربية لغتنا األم فإنها تكون ركيزة لتعلم اللغات األجنبية ».

1

تساهم االزدواجية اللغوية إلى حد كبير في فجوة اللغة العربية تعليما وتعلما الستعمالنا العامية.
« -فجوة المعجم :وتشمل الدعم الحاسوبي إلنتاج المعجم ،والتنظير له ،وبناء قواعد البيانات
المعجمية ،وتحليل المادة المعجمية ،باستخدام أساليب هندسة المعرفة لتمثيل هذه المادة بصورة
منهجية تسهل على النظم اآللية التعامل معها ،كما تشمل بناء بنوك المصطلحات ،وتوليد
المصطلحات آليا عربي يظهر الواقع رغم المجهودات الكبيرة التي يبذلها المختصون ،أن هناك
1

نسرين سعدون ،واقع الفجوة الرقمية في الجزائر ،ص.05 :
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الفجوة الرقمية

الفصل الثالث:

عراقيل كبيرة من بينها :فجوة توليد المصطلح التي تعني قلة االبداع في آلية توليد الكلمات ،وفجوة
الترجمة حيث تبقى العديد من المصطلحات األجنبية بدون ترجمة عربية لداللتها.
ثانيا :فجوة المحتوى الرقمي العربي.
يعبر المحتوى عن وجود المعرفة بشكل رقمي  digitalعلى الحواسيب والشبكات الداخلية
 internetوالشبكات الخارجية العالمية  ، internet extranetويشمل المحتوى مجاالت متنوعة
مثل :النشر ،واألعمال ،والمكتبات واإلدارة الحكومية  e-govوالعالم والتكنولوجيا والصحة والثقافة،
والتراث ،والسياحة ،والتسلية ،ومعلومات عامة عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية واإلقليمية
وغير ذلك.
توجد مؤشرات لقياس المحتوى في لغة من اللغات ،منها عدد الصفحات بلغة ما( ( pages
وعدد المواقع ) ،)sitesومدى استعمال هذه المواقع (  ، ( hitsوتقييس استعمال هذه اللغة
)  ،) standardsووجود محركات بحث (  ،)search enginesوأدلة (  ، ( directoriesوعوائد
الدعاية واإلعالن .وبما أن االقتصاد هو المحرك األساس للنشاط العالمي ،فإن المعرفة صارت
أساسا له ،وتتجسد بشكل رقمي في الحواسيب من خالل قواعد البيانات وقواعد المعرفة على
الشبكات».

1

أينما وجدنا العربية في الشابكة فهذا مؤشر لقياس محتواها.

1

المرجع السابق ،الصفحة نفسها.
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الفجوة الرقمية

الفصل الثالث:

ومجمل ما يأتي في لغة ما بشكل رقمي هو إما أن يكون مخزونا خارجيا  offlineأو داخليا
 .onlineوتزداد أهمية المحتوى وعائداته مع ازدياد المستخدمين لإلنترنت والحواسيب .وتقاس
الفائدة بعدد المستخدمين المتكلمين للغة المحتوى».

1

ما يعني أن أهمية المحتوى تظهر في كثرة الطلب عليه.

1

نسرين سعدون ،واقع الفجوة الرقمية في الجزائر ،ص.06 ،05 :
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الفجوة الرقمية

الفصل الثالث:
المبحث الرابع :سبل ردمها:

« لقد انعقدت في ديسمبر من عام  2005وفي مدينة تونس القمة العالمية لمجتمع المعلومات
بإشراف الجمعية العامة لألمم المتحدة وسط اجتماع إعالمي كبير ،وقد خرجت بجملة توصيات
هدفت في مجملها إلى:
 زيادة الوعي بفوائد مجتمع المعلوماتية. تقديم يد العون لهذه الدول بغية التحرك نحو مجتمع معلوماتي مثالي عله يسهم في تقليل الفجوةالرقمية في جميع الدول النامية.
ماذا تفعل الجامعة ؟ هل تأتي ببرنامج جاهز من جامعة أخرى متقدمة ونطبقه كما هو لكن هل
لدينا ثقافة التبني؟ إذا كان كذلك هل لدينا ثقافة البعد عن أخطاء التطبيق؟ أم تقوم جامعتنا بعملية
مالئمة وذلك بتطوير هذا البرنامج ليتناسب معها ،أو تأتي ببرنامج جاهز من جامعة أخرى أكثر
تطو ار مشابهة لها وتعمل على تطبيقه؟.
هل اطلع األستاذ الجامعي على أحدث التطورات والتقنيات المرتبطة بمجاله؟ وهل هو بالفعل
مؤهل لكي يطور المقرر الذي يقوم بتدريسه بطريقة مباشرة ( .» ( Online

1

نحن نرى ضرورة مواكبة التطورات لنضمن بقائنا في خارطة العالم
ير عن بيئات التعليم السائدة
« إن األمر يتطلب واقعا نظميا وبيئات تعليمية تعلمية مختلف كث ا
وذلك من حيث:

1

عصام إدريس كمتور الحسن ،التعليم االلكتروني ،ص.109 :
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الفجوة الرقمية

الفصل الثالث:

 -1توفير البنية التحتية التقنية المالئمة لبيئات التعليم اإللكتروني ( معدات ،أجهزة ،قاعات
إلكترونية ،مواد ،برمجيات وغيره ) وفقا ً لنظم إدارة التعليم مع التعريف بخدماتها.
 -2توفير الكفاءات البشرية المؤهلة والتي لديها االستعداد لمواكبة عمليات التغيير المتعلقة
باستخدام التعليم اإللكتروني ولديها القدرة على الدعم الفني والمهني.
 -3العمل على تغيير طرق وأساليب التعليم المتبعة حاليا ً وما يتبعها من تغيير دور عضو هيئة
التدريس والطالب.
 -4اتباع سياسة تعليمية منظمة ومحكمة على مستوى وزارات التعليم العالي العربي بغية
التأكد من استخدام أعضاء هيئة التدريس وتوظيفهم لمعطيات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
 -5التعاون والتنسيق بين الجامعات العربية شركات ومؤسسات القطاع الخاص بهدف
المساهمة في توفير الدعم المادي والفني لهذه الجامعات ( الصالح2004 ،م ) ».

1

نعتقد أن الحل يكمن في تكاتف كل األطراف وذلك باطالع األستاذ على أحدث التطورات
والتقنيات هو والطالب واألخذ بايجابياتها وتفادي سلبياتها أما بالنسبة للجامعة ال عيب أن تستفيد
من تجارب اآلخرين في هذا المجال فال شيء يأتي من العدم لكن ال يكون التطبيق حرفيا فال بد
من وضع البصمة .
هذا فيما يخص سبل سد الفجوة الرقمية اللغوية أما بصفة عامة فتتجسد السبل في ثالثة محاور
أساسية هي:
« أ -المحور االقتصادي والمالي:
 -1ضرورة إنشاء هيأة متخصصة تتولى التخطيط لجمع االستثمارات المختلفة لبناء مجتمع
المعلومات.
1

المرجع السابق ،ص.110 ،109 :
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الفجوة الرقمية

الفصل الثالث:

 -2االقناع بأهمية مجتمع المعلومات ودوره الفاعل في تحقيق التنمية االقتصادية.
 -3البد من تعاون الدول العربية مجتمعة كتكتل واحد لبناء مجتمع المعلومات وتحقيق هيكل
اقتصادي داعم للتقنية للخروج من حلقة الفقر االقتصادي والمعلوماتي وتكون هذه البنية المعلوماتية
أساسا ناجحا لسد الفجوة الرقمية .
ب -التقني والمعلوماتي :
 -1إدخال الفكر التقني والمعلوماتي في المناهج التعليمية كافة.
 -2العمل على محو األمية الرقمية وهي أمية الحاسوب واالنترنت.
 -3إنشاء المصانع المتخصصة في صناعة األجهزة والبرمجيات للنهوض بالثورة الرقمية
العربية ».

1

ج -االجتماعي من خالل:
«  -1توعية المجتمع بمخاطر الفجوة وتعريفهم بالمجتمع المعلوماتي.
 -2العمل على محاربة األمية الرقمية بشتى الوسائل اإلعالمية والتعليمية.
 -3تهيئة األجواء المناسبة للمجتمع لالنجذاب إلى هذا المجال من توفير الخدمات الصحية
والتعليمية واالجتماعية والقضاء على الفقر االقتصادي.
 -4تخفيض تكاليف االنترنت.

1

إخالص ياقر النجار ،مصطفى مهدي حسين ،قياس وتحليل الفجوة الرقمية في الوطن العربي ،ص. 195 :
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الفجوة الرقمية

الفصل الثالث:
 -5االستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال ».

1

تعد الفجوة التنموية هي األولى في التعليم الجامعي العربي ولتجاوزها البد من التعليم اإللكتروني
ألنه يقلل الفجوة الرقمية في التعليم الجامعي خاصة فيما يتعلق بسرعة تلقي المعلومات والحصول
عليها واالتصال بمصادر التعلم هذا كله يحتاج إلى ق اررات سياسية وادارة جامعية واعية وعزيمة
صادقة من أعضاء هيئة التدريس باإلضافة إلى إرادة الطلبة وتوفير البنى التحتية الالزمة إلعداد
الكوادر البشرية المدربة وتوفير تقنية االتصاالت المطلوبة.

1

الفجوة الرقمية أضواء جديدة على تقرير ميتالند www.itu/osg/spu/missinglink/index.ht/.
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الفصل الرابع :دراسة ميدانية على أساتذة وطلبة اللغة واألدب العربي بجامعة البويرة

الفصل الرابع:
فصل تطبيقي:

تحليل استبيان
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الفصل الرابع :دراسة ميدانية على أساتذة وطلبة اللغة واألدب العربي بجامعة البويرة
فصل تطبيقي:
تحليل استبيان:
تعتبر الدراسة التطبيقية تدعيما لكل دراسة نظرية وتجسيدا لها ،ورغبة منا في مالمسة
موضوع الدراسة 'رقمنة اللغة العربية' على أساتذة وطلبة اللغة واألدب العربي بالبويرة لذا كان من
الضروري تحديد مدونة نستمد منها وجهة نظرهم حول الموضوع وأثر ذلك في الحفاظ على العربية
من العزوف والتهميش واالندثار ،وحتى ال يكون عملنا اعتباطيا قوامه التنظير فحسب أو ضربا من
التخمينات الذاتية ،كانت دراستنا مبنية على استبيان تناولنا فيه طرح بعض األسئلة ،وفيما يلي نتائج
الدراسة المبينة من خالل الجدول:
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الفصل الرابع :دراسة ميدانية على أساتذة وطلبة اللغة واألدب العربي بجامعة البويرة
التعليق على الدراسة:
من خالل دراستنا الميدانية التي طبقناها على الطلبة واألساتذة لتكون أكثر مصداقية اكتشفنا
انقسام أفراد العينة إلى ثالثة أقسام :
األول :يوافقون على "رقمنة اللغة العربية" رغم أن الكثير يجهل حقيقة الموضوع لكن المهم في
رأيهم تطوير العربية لتواكب عصر الرقمنة وتلتحق بمثيالتها من اللغات على وعسى أن يفكر أهلها
في اختيارها كتخصص أو يستعملها في حديثه أو كالهما معا.
أما القسم الثاني :فال يوافق على الرقمنة ألنهم يعتبرون اللغة العربية لغة القرآن وال يجوز التغيير
فيها.
بينما القسم الثالث وهم األكثرية قد حكموا على اللغة العربية بالعجز العلمي ولن تلتحق بغيرها
من اللغات مهما بذل أهلها من جهد في تطويرها سواء تعلق األمر بالرقمنة أو غير ذلك.
وكما هو مبين في الجدول هناك بعض األسئلة التي لم تتم اإلجابة عنها من طرف بعض
الطلبة واألساتذة لثقافتهم المحدودة حول الموضوع وحتى اإلجابات كانت بعيدة إلى حد ما عن
حقيقة الموضوع.
أما بالنسبة لوجهة نظري وبعد اطالعي على الموضوع أعتقد أن إجابتي كانت أقرب إلى
الصواب.
كل هذا لخدمة العربية والحفاظ عليها من الزوال واخراج من يدرسها  -وأال يتخصص الطالب
فيها من اليوم فصاعدا إال من تحصل على أعلى معدل في اللغة العربية لكي يعرف الطالب أن
لغته سامية وأنه باللغة واألدب يصنع اإلنسان في حين أن التخصصات األخرى تصنع وسائل
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الفصل الرابع :دراسة ميدانية على أساتذة وطلبة اللغة واألدب العربي بجامعة البويرة
خادمة لإلنسان ،فاالهتمام بما يصنع االنسان أولى -بكفايات شخصية ومهنية وثقافية تخولهم
للمنافسة في مجتمع المعرفة هذا المجتمع الذي يقوم على إنتاج المعرفة وتنظيمها ونشرها وتوظيفها
في مجاالت المعرفة والحياة كافة من خالل استخدامه للتقنية الرقمية متبوعة بدورات تعليمية
متواصلة لتتخطى الفجوات بين التقنيات التي يوظفها المجتمع المعاصر وما يط أر عليها من
مستجدات ،وليفخروا بلغتهم وال يخجلوا من ذكر تخصصهم .
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خاتمــة

خاتمة
خاتمة:
لقد توصلنا من خالل الدراسة إلى رصد واقع اللغة العربية على الشابكة مع تحديد العوائق التي
تقف في وجه رقمنتها واقتراح الحلول لنجاح الرقمنة وسد الفجوة فيها فمثال كم المحتوى العربي
ونوعه ال يتناسبان على االطالق مع الزيادة الهائلة في الحاجة إليه والحل لردم هذه الفجوة هو
تطوير القدرات سواءا على مستوى المحتوى المقدم ،أو طريقة تسويقه الصحيحة لتصل إلى القراء
المستهدفين لكي ال يكون االعتماد على المحتوى األجنبي بشكل كامل –خصوصا اإلنجليزي
والفرنسي -واهمال متابعة المحتوى العربي وبالتالي إهمال تطويره.
هذه الفجوة هي مجرد نتيجة حتمية وصادقة عن مجموعة كبيرة من األخطاء في إدارة وتوجيه
المحتوى العربي على اإلنترنت وتتمثل هذه األخطاء في:
 المحتوى الركيك في الغالب. احتراف التكرار والنقل بشكل كبير. قصور المشتغلين على تطوير المحتوى االلكتروني.كذلك من نتائج دراستنا حول' رقمنة اللغة العربية ':
 -1ثقافة متوسطة حول الموضوع.
 -2هناك من يرفض الرقمنة ألنه يعتبر اللغة العربية لغة القرآن وال يجوز تغييرها.
 -3الكثير ال يهمه الموضوع ألنه يحتفي بلغات اآلخرين وال تهمه العربية أصال.
االقتراحات والتوصيات :وفي ضوء ما تقدم حول رقمنة اللغة العربية نوصي ب:

- 50 -

خاتمة
 -1ضرورة إشاعة الثقافة الرقمية في الجامعة.
 -2وضع برنامج تأهيلي للعاملين في الجامعة .
 -3تحويل دور المعلم ليكون قائدا وموجها للعملية التربوية بعيدا عن التلقين والتعليم السلبي .
 -4ضرورة التنسيق بين المهندس واللغوي؛ ألن اللغوي خبير باللغة وخصائصها ،والمهندس خبير
بالحاسوب وتقنياته ،فالبد من وجود عمل تكاملي بينهما :يتوج في األخير بعالج آلي مثالي
للنصوص لذا فحوسبة اللغة مهمة ضرورية لردم الفجوة بتحليلها وتطوير محركات البحث.
 -5تعريب المصطلحات الرقمية.
 -6تأسيس فهرس عربي موحد لتطوير رقمنة التراث العربي األصيل.
 -7ضرورة تعاون الجهات الرسمية المعنية باللغة العربية لتبني مشاريع بحثية مشتركة لرصد أكثر
األخطاء الشائعة في اإلعالم الرقمي؛ مما يمهد التركيز عليها وايجاد الحلول الناجعة لها ،ونشر
ثقافة تصحيحها فالكل معني بتصحيح اللغة.
 -8ضرورة إنشاء بنك تقني عربي موحد للمصطلحات التقنية و العلمية .
 -9ضرورة التعامل مع اإلعالم الجديد بجدية للحفاظ على سالمة اللغة ،وأن نأخذ الجوانب
المضيئة ونواجه الجوانب األخرى المسيئة للغة من عربزة ودخيل بعدم التخلي عن حرفنا العربي
واستخدامنا للغة العربية السهلة.
 -10البد من معمل حاسوبي لتعليم العربية لغير الناطقين بها بمعهد اللغات واألدب العربي مثل
المعمل الموجود بجامعة أم القرى.
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 -11الحاجة إلى إدراج مقياس اللسانيات الحاسوبية في المقررات الدراسية لتفعيل التعليم
االلكتروني باللغة العربية في قطاع التعليم العالي فهو الحل األمثل لمعالجة الخلل الذي يحد من
التطور في البالد العربية ويبقيها على الهامش تحت اسم البالد النامية فإننا ال نستطيع تصور
جامعة مستقبلية دون تعليم الكتروني.
بقي أن نقول فقط إن لغتنا العربية الجميلة في امتحان ،وعلينا أن نعمل لنجتازه ،وأملنا في
األجيال القادمة المتسلحة بالمعرفة ،ألنه من غير الالئق أن نترك الشركة األمريكية " " IKANN
أن تلعب دورنا في االهتمام بلغتنا والدفاع عنها.
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ملحق
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استبيان
موجهة إلى أساتذة وطلبة كلية اللغات واألدب العربي بجامعة البويرة.
األساتذة والطلبة األعزاء ..
نضع بين أيديكم هذا االستبيان بهدف معرفة مدى مواكبة اللغة العربية لعصر الرقمنة خاصة
وأنها من اللغات الطبيعية فهل هي قادرة على أن تلبي رغبة المستعمل في أن تكون لغة علمية
تستعمل المختصرات وتقبل الترجمة اآللية بما تتوفر عليها من خصائص اإلشتقاق ،المجاز
والتعريب ..و دور الرقمنة من خالل االنترنت في زيادة التحصيل الدراسي و التفاعل بين الطلبة
واألساتذة في إنجاز مذكرات التخرج.
ولثقتنا بمعلوماتكم نتمنى أن تكون إجابتكم في سطر واحد لكل بند.
ولي الثقة الكبيرة بتعاونكم وموضعيتكم
بنود االستبيان:
معلومات ذاتية:
 -الجنس  :ذكر ) (

أنثى (

)  -الشهادة:

 لماذا العزوف عن دراسة اللغة واألدب العربي كتخصص ؟.
.
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 -عدد سنوات العمل:

 هل هناك رؤية واضحة لدى الخريج الجامعي ؟.
.

 هل هناك تكوين ملموس لدى الطالب قبل وأثناء وبعد التعلم؟.
.
 من هو الخريج الذي نعده؟.
.
 هل نريد من الخريجين أن يجدوا أي عمل أم نريدهم أن يلبوا ِاحتياجات سوق العمل؟.
.
 هل يحتاج التعليم الجامعي إلى تكنولوجيا معلوماتية لمواكبته حاجات المجتمع؟.
.
 كيف يكون التوظيف الفاعل لإلعالم اإللكتروني في العملية التعليمية؟.
.

 ما هو معيار الجودة في بيئة التعلم عبر اإلنترنت بمؤسسات التعليم العالي ؟.
.
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 هل هناك تفاعل بين الطلبة واألساتذة عبر االنترنت في زيادة التحصيل الدراسي وانجاز
مذكرات التخرج؟.
.

 ما أهم المقترحات التي يقدمها الطالب ل ِ
الستفادة من االنترنت في التحصيل الدراسي؟.
.

 لماذا يعتبرون العربية ال تصلح لهذا العصر وال تقبل التغيير وأنها عاجزة علميا؟.
.



أين الخلل؟.

.
 هل تعريب الشبكة العالمية هو الحل ؟
.

 إذا كان كذلك هل هذا يعني أن التعليم عبر اإلنترنت هو التعليم النموذجي؟.
.



ما مدى مواكبة اللغة العربية لعصر الرقمنة ؟.

.
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 ما هو واقع المحتوى الرقمي العربي على الشابكة ،وكيف يمكن تصور مستقبله؟.
.

 ما هي العوائق التي تقف أمام رقمنه اللغة العربية في ظل تحديات العولمة ؟.
.
 هل توفر األنترنت جوا من المتعة أكثر من طرائق البحث في الكتب ؟.
.
 إذا كان كذلك ألم يحن الوقت لرقمنة محتوى اللغة العربية لتحقيق العالمية في التعليم؟.
.
 لماذا يتمسك األساتذة غالبا بالوسائل التقليدية في العملية التعليمية؟.
.
 هل الحاسوب يهدد بإزالة األستاذ خاصة المحاضر؟.
.
وشك ار إلجابتكم المفيدة
الباحثة
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