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استكشاف دور المواقع اإللكترونية للجامعات بالمملكة العربية 
السعودية في تعزيز مهارات محو األمية الرقمية وتقييمها 

 لمنسوبيها

                                * د. أمل بنت علي املوزان

 الملخص

دور المواقع اإللكترونية للجامعات السعودية في تعزيز مهارات  هدفت الدراسة إلى استكشاف   
محو األمية الرقمية وتقييمها لمنسوبيها، وما إذا كانت توجد عليها فعاليات تستهدف محو األمية 
الرقمية بأبعادها المتنوعة، ومدى تفعيل تقييم تلك المهارات لمنسوبي الجامعات عبر مواقعها؛ وقد 

( مواقع إلكترونية لجامعات سعودية، وكان من أهم 01تحليل النوعي لعينة شملت )اسُتخِدَم منهج ال
النتائج: أن الجامعات تقدم الحدَّ األدنى من المعلومات المتعلقة بمهارات محو األمية الرقمية 
لمنسوبيها، وأن الغالبية العظمى من مواقع الجامعات ال تقدم فعاليات بشكل مقصود يستهدف 

الرقمية، مع عدم وجود ما يشير إلى تفعيل تقييم المهارات الخاصة بمحو األمية الرقمية محو األمية 
 لمنسوبي الجامعات عبر مواقعها اإللكترونية.

 .الكلمات المفتاحية: محو األمية الرقمية، المواقع اإللكترونية األكاديمية للجامعات

 
 .السعودية - جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن -ة كلية الرتبي *
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 Exploring the Role of Saudi Universities Websites in 

Supporting and Evaluating Digital illiteracy Skills of their 

Attendees 
 

 
 
 
 
 
 

Abstract 
      This study aims at exploring the role of Saudi universities websites in 

Supporting and Evaluating Digital illiteracy Skills of their Attendees, 

whether they host events that target overcoming digital illiteracy of all types, 

and to what extent the attendees’ skills are evaluated online. The qualitative 

analysis approach was used on a sample that included ten (10) websites of 

Saudi universities. The main findings were as follows: Universities offer the 

least information related to the skills needed to overcome digital illiteracy. 

The majority of universities websites do not host any planned events that 

target overcoming digital illiteracy. There is no evidence of any effort to 

evaluate the digital illiteracy skills of their attendees online. 

Keywords: Digital illiteracy, universities academic websites. 
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 المقدمة 

-COVID) ايل، وخباصٍة يف ظل تداعيات جائحة كورونالقد أثبتت التكنولوجيا يف الوقت احل     
ا على تغيري العامل، وقطع احلواجز وحل املشكالت وإطالق العنان لفرص مل يسبق هلا مثيل،   (؛19 قدرَته

كما كان هلا اليد الطوىل يف حتويل االقتصاد، وإعادة حتديد املهارات الالزمة للنجاح، وأصبح واضًحا 
ضرورية  -القدرة على قراءة املعلومات واستيعاهبا  -راءة والكتابة األساسية بشكل جلي أن معرفة الق

RWF Statement -IAF-IPA-(the joint IFLAلألفراد للمشاركة يف ازدهار اجملتمع
on Literacy, 2016)  فإن حتقيق إمكانيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنمية ،

ات العصر احلايل وواقعه؛ أصبح حتديًا يتطلب من اجلميع أن يكون الشخصية واجملتمعية يف ظل متطلب
لديهم املعرفة واملهارات واملواقف والسلوكيات الالزمة من أجل جتاوزه، وميكن اعتبار حمو األمية الرقمية جزًءا 

 أساسيًّا من ذلك كله.

موعة من املهارات تتجاوز مهارات كما أنَّ مجيع أفراد اجملتمع اليوم، والقوى العاملة فيه حباجة إىل جم      
القراءة والكتابة التقليدية ملواكبة العصر ومواجهة األخطار املصاحبة للتحوالت الرقمية فيه، وخباصٍة 
املتعلمون يف مقاعد الدراسة اجلامعية جيب عليهم حتقيق مستوى عاٍل من املعرفة الرقمية حملو األمية فيها، إذ 

جمموعة املهارات املطلوبة منهم للتعلم وللوظائف املستقبلية وللحياة الرقمية  إن املعرفة الرقمية من بني
بشكل عام؛ ومن هنا تأيت أمهية حتسني مهارات القراءة والكتابة الرقمية أو ما يعرف على حنو أكثر تداواًل 

 .Neilson, 2017)-(Coldwellمبحو األمية الرقمية 

أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات؛ فقد أثبت الواقع الذي  وعلى مستوى املعلمني يف املدارس أو    
استدعته ضرورة تفعيل التعامالت الرقمية هلم مع طالهبم يف ظل تطبيق عمليات التعليم اإللكرتوين الكامل 

( أهنم COVID-19وفق ظروف احلاجة إىل تعليق الدراسة حضوريًّا يف أثناء تفشي فريوس كورونا )
وجِّهات تس

ُ
اعدهم يف اختاذ القرارات أو انتقاء العمليات وأساليب التقييم املناسبة عرب أنظمة التعلم حباجة مل

الرقمية املتنوعة ومنصاَتا إلكمال تعليم طالهبم، األمر الذي يستدعي بالضرورة الرتكيز على تنمية مهاراَتم 
 الرقمية على مستويات متقدمة.  

على أهنا حمو األمية الرقمية على مستوى املؤسسات التعليمية  وعليه ينبغي أن ال تقتصر النظرة إىل      
إتقان أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فقط، فهي على نطاق واسع تشمل أيًضا الكفاءات 
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والفهم؛ لتكون حامسة يف تطوير املعرفة وبنائها، ويف الواقع؛ بالنسبة للبعض يتم تعريف حمو األمية الرقمية 
تبطة بالتعلم مدى احلياة، فريون أهنا تعين القدرة على حتديد التقنيات بشكل فعَّال ونقدي على أهنا مر 

 .(Press et al., 2019)وآمن وتقييمها واختيارها واستخدامها وابتكارها للتعلم مدى احلياة 

حدد بعضها وأكَّد العديد من الدراسات يف هذا اجملال على تنوع ممارسات حمو األمية الرقمية، حيث      
منوذًجا من أربعة أبعاد رئيسة مشرتكة ومتكاملة، يضمُّ تصنيًفا مفصاًل ملهارات حمو األمية الرقمية، وهي 
أبعاد: تشغيلية، وثقافية، ونقدية، وإسرتاتيجية، ولكل بُعد من هذه األبعاد مفهومه اخلاص والعمليات 

 (.van & van, 2009؛van Dijk, 2005 املرتبطة بتأسيسه وتعزيزه وتقييمه )

ومبا أن عبارة "حمو األمية" تشري عموًما إىل مهارات القراءة والكتابة؛ لكن عند إضافة كلمة "الرقمية"؛      
فإن هذا املصطلح يشمل نطاًقا أوسع من املهارات بدًءا من القراءة على املواقع، والقدرة على قياس مدى 

يوب ومشاركتها، أو تصميم حمتوى رقمي هادف، أو صحة موقع ويب، أو إنشاء مقاطع فيديو على يوت
تقدمي أنشطة رقمية إبداعية، والتساع هذا املصطلح؛ فإن بعض اخلرباء يبقيه بعيًدا عن مصطلح حمو األمية 
التقليدية، ويفضلون التحدث بشكل أكثر حتديًدا عن مهارات معينة تستلزمها عملية التقاء التكنولوجيا 

 (.Heitin, 2016وحمو األمية )

ويف القرن احلادي والعشرين وعلى نطاٍق عاملي؛ حيث كثرت وسائل اإلعالم الرقمي التواصلية، فال      
ميكن أيًضا على املستوى اإلقليمي جتاهل تأثري هذه األدوات اليت جتذب الناشئة إليها بقوة مع تطور 

واملواقف يف أثناء تعامالَتم من  خصائصها وإمكانياَتا، وال َتميش أمهية االلتفات لنوعية السلوكيات
خالهلا؛ األمر الذي يزيد من أمهية العمل على حتقق أهداف برامج تنمية القدرات البشرية باستثمار الفرص 

 التعليمية عرب تلك األدوات.

أمَّا حمليًّا حيث يهدف برنامج تنمية القدرات البشرية يف اململكة العربية السعودية إىل حتسني        
جات منظومة التعليم والتدريب يف مجيع مراحلها للوصول إىل املستويات العاملية من خالل برامج تعليٍم خمر 

وتأهيٍل وتدريٍب تواكب مستجدات العصر ومتطلباته، وتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل احمللي 
(؛ فإن 0202،0202ربية السعودية والعاملي املتجدد، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة )رؤية اململكة الع

على اجلامعات يف اململكة العربية السعودية، وهي تعمل على تفعيل اخلطط التنفيذية لربامج حتقيق رؤية 
أن َتتم بتعليم مجلة من مهارات احلياة كمهارات كيفية احلصول على املعرفة العلمية  0202اململكة
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يد كل متعلم، واكتساب املعلومات األولية يف جمال التقنية والتكنولوجية، واملعلومات الوظيفية اليت تف
 (.0202ملساعدة الطالب على مواكبة التطورات العصرية )احلميدي، 

كما أن خرجيي اجلامعات مطالبون اليوم بتعلم جمموعة من املهارات اليت من شأهنا أن تدعم وحتسن       
بحت حمو األمية الرقمية شرطًا أساسيًّا حلصول معظم مهارات حمو األمية الرقمية لديهم، ونتيجة لذلك أص

األفراد على الوظائف، ومن منظور مجيع أصحاب املصلحة تقع املسؤولية على اجلامعات يف تزويد الطالب 
بأفضل تعليم وتدريب لتنمية إمكاناَتم، ولتمكينهم من العثور على عمل مناسب، والتفوق يف مكان 

 .Neilson, 2017)-ell(Coldwالعمل بتلك املهارات 

إىل أنه من املفرتض منطقيًّا أن تقوم اجلامعات بتغذية  Duggan (2013)ويف ذات السياق أشار      
معارف الطلبة بالتكنولوجيا، وتشجيع استخدامها يف التدريس والتعلم، مع إيالء االهتمام بتطوير مهارات 

ر قد يبدو بديهيًّا؛ إال أن الواقع خمتلف إىل حدٍّ ما، حمو األمية الرقمية على نطاق واسع، ومع أن هذا األم
ما زال مقاوًما  فبعضهمحىت على مستوى الكادر التعليمي الذي يشكل منوذًجا حيتذى به لدى الطالب 

جدًّا العتماد ممارسات تعليمية رقمية جديدة، مع وجود تفاوت فيما بينهم يف قدرَتم على التفاعل مع 
 عامل اإلنرتنت.

وبالرغم من كلِّ ذلك؛ فإنه ال ميكن إنكار تزايد توجه اجلامعات حنو االندماج مع متطلبات العصر        
الرقمي، وهناك جزء من ذلك التوجه متثل يف احلرص على التواجد بقوة على شبكة اإلنرتنت، ومقابلة 

تخدام بوابات اجلامعات احتياجات املستفيدين، وخباصة يف ظل تزايد تفعيل التعليم اإللكرتوين، وكثرة اس
عن بعد؛ إذ من املتوقع أن تصبح واجهة اجلامعات على اإلنرتنت عرب مواقعها اإللكرتونية فيما بعد هي 

 (.0202الفرصة الوحيدة لتقدمي خدماَتا ألعضاء هيئة التـدريس والطـالب واجملتمـع اخلـارجي )الوكيل، 

اقع اإللكرتونية للجامعات يف اململكة العربية السعودية وعليه حتاول هذه الدراسة استكشاف دور املو      
على أهنا بوابات رئيسة للمتعلمني وأعضاء هيئة التدريس وموظفي اجلامعات يف تعزيز مهارات حمو األمية 
الرقمية وتقييمها لديهم، حيث يفرتض أن تكون تلك املواقع مبا متتلكه من إمكانيات واحدة من الطرق 

تمام اجلامعات بتطوير مثل هذا النوع من املهارات بعمليات متعددة، مع اشرتاطات اليت تعكس مدى اه
تضمن تنفيذ تلك العمليات، وربط ذلك بضوابط من شأهنا أن تضمن التزام اجلميع بالدخول، والتعلم، 

 ما هو وقياس مستوى مهاراَتم ذاتيًّا، وأن يتجاوز دور املواقع يف ذلك جمرد تقدمي املعلومات النظرية إىل
 أبعد من ذلك بكثري.      
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 :  الدراسة مشكلة -0

إن التحديات اليت تواجه حمو األمية الرقمية يف التعليم العايل متعددة، وقد أظهرت نتائج الدراسات      
السابقة أن منطلق  تلك التحديات يف األساس؛ هو عدم وجود فهم مشرتك هلذا املصطلح وأبعاده املتنوعة 

Coldwell-؛ (Debattista, 2017 التعليم العايل ويف أوساطها الداخليةبني مؤسسات 
Neilson, 2017)( مرورًا بالتقليل من قيمة تنمية تلك املهارات ،Murray & Pérez, 

ترى أن قدرة الفرد على امتالك أي جهاز رقمي  -لكنها تنايف احلقيقة  -(، مع افرتاضات متزايدة 2014
ة بقدرته على التعامل مع كافة العمليات واملعلومات املتاحة عرب هذا اجلهاز وتشغيله؛ متبوعة بالضرور 

فضاًل عن احتياج املقررات   (Burton, et al., 2015)وتطبيق السلوكيات املقبولة أخالقيًّا وقانونيًّا
الذي التعليمية لدمج مهارات حمو األمية الرقمية على خمتلف األبعاد ضمن حمتوياَتا وأنشطتها، األمر 

يستدعي تعزيز تلك املهارات أيًضا لدى أعضاء هيئة التدريس ليصبحوا قادرين على تعليمها وتطبيقها 
 بفاعلية.

وقد كان من أهم توصيات تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن التعليم      
OECD,2019)يم ( ضرورة أن تتخذ مؤسسات التعليم العايل إجراءات "عاجلة" لربط التعل

باالجتاهات اليت تشكل العامل الذي نعيش فيه، لذا من الضروري بدايًة أن متتلك املؤسسات التعليمية 
مهارات حمو األمية الرقمية على أهنا جزٌء من هدفها العام، مث تُقر بالدور الذي ينبغي أن تلعبه يف تطوير 

 . (Reedy & Parker, 2017)تلك املهارات ملنسوبيها 

نتائج الدراسات السابقة قد أثبتت أيًضا، كيفية تعايش اجلامعات بشكل متناقض مع هذه  إال أن      
الظاهرة، إذ تقلل من أمهية تلك الكفاءات وتقييمها ملنسوبيها؛ إما ألهنا تُعدها أمرًا مفروًغا منه، أو أهنا 

رح ، كما يص(Murray & Pérez, 2014)تفرتض أهنم على مستوًى كاٍف من تلك املهارات 
العديد من أصحاب العمل واملربني أن مؤسسات التعليم العايل ال تُِعد بشكل كاٍف خرجيي اجلامعات يف 

بل تؤكد بعض الدراسات أن املهارات والقدرات اليت ، (Duggan, 2013جمال حمو األمية الرقمية )
، وأن بعض الشباب يطالب هبا أرباب العمل تتجاوز اإلعداد احلايل للكثري من خرجيي التعليم العايل

Coldwell)-يشعرون أن تعليمهم اجلامعي ال يُعدهم إعداًدا مكافًئا للعمل يف عامل االقتصاد الرقمي
Neilson, 2017) . 
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وقد تلمست الباحثة هذه املشكلة أيًضا يف خضم ممارستها للعمل الرتبوي؛ إذ حلُِظه ضعٌف يف      
ملستويات، خاصًة على البعد التقييمي واالسرتاتيجي، ومن املهارات الرقمية لدى الطالبات يف خمتلف ا

أبسط األمثلة على ذلك: أنَّ غالبية الطالبات تُقدِّمن نسًخا متشاهبة من املعلومات عند طلب إجراء حبث 
صغري أو كتابة تقرير عن موضوع معني، كما يتكرر األمر على املستوى االسرتاتيجي؛ حيث تتهرب بعض 

ر مهاراَتن الرقمية اليت تساهم يف حتقيق التقدم هلن؛ لذا فإن املشكلة تضم األبعاد الطالبات من تطوي
املتنوعة ملهارات حمو األمية الرقمية، وبذلك فإن األمر املنطقي الذي ينبغي أن يكون هو أن تويل اجلامعات 

اجلاذبة للطالب يف االهتمام بتطوير مهارات حمو األمية الرقمية على نطاق واسع باستثمار خمتلف الطرق 
 تعامالَتم يف أثناء التعلم، ومن ذلك تعامالَتم مع بوابات اجلامعات الرقمية. 

كما أنه إذا كان أعضاء هيئة التدريس قد يعتقدون أحيانا أن تعليم مهارات حمو األمية الرقمية ليس       
ب على دمج تلك املهارات من صميم عملهم ضمن املقررات اليت يدرسوهنا، فهم حباجة على األقل للتدر 

يف مقرراَتم لزيادة مقدرَتم على التعامل مع الربامج والتطبيقات التعليمية املتجددة يف جمال التعليم، أو 
حىت لتوجيه قدرات املتعلمني وتصويبها يف جمال حمو األمية الرقمية، وهو األمر الذي أثبته الواقع يف ظل 

 .(COVID-19)فريوس كورونا تطبيق التعليم اإللكرتوين إبان تفشي 

وقد حلظت الباحثة أن دراسات أجنبية عدة قد تناولت ماهية حمو األمية الرقمية وأبعادها، وسبل      
، Neilson-Coldwell ((2017تقييمها وأمهيتها للطالب وألفراد اجملتمع، كالدراسة اليت قام هبا 

ها إىل أفكار القرن احلادي والعشرين، وإظهارها وأسفرت نتائجها عن أن اجلامعات رغم إشارَتا يف مواقع
الفهم للتعلم الرقمي؛ إال أنه مل يكن هناك سوى القليل من املعلومات املتاحة للطالب فيما يتعلق مبحو 
األمية الرقمية، ممَّا يسلط الضوء على عدم وضوح الرؤية بني كلٍّ من املوظفني والطالب يف هذا اجملال، 

اليت حاولت استكشاف املفاهيم املؤسسية حملو األمية الرقمية   (Press et al., 2019)وكذلك دراسة 
على أساس حتليل وثائق املعلومات املنشورة ملواقع اجلامعات على اإلنرتنت وأشارت نتائجها إىل أن 

ئق نتائج ممارسات اجلامعات يف تعزيز حمو األمية الرقمية وتقييمها قد ُضِمنت يف رسالتها ورؤيتها أو يف وثا
 & Komlayut)التعلم املرجوة من برامج الدراسات العليا بتلك اجلامعات، كما أشارت دراسة 

Srivatanakul, 2017)  إىل أمهية االعرتاف مبحو األمية الرقمية على نطاق واسع كمهارة أساسية
اضرين لوضع قيمة خلرجيي التعليم العايل، وأثبتت وجود أولوية قصوى للرتكيز على إعداد الطالب واحمل

 أفضل هلم يف مهارات حمو األمية الرقمية.
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أما على مستوى الدراسات العربية؛ فلم جتد الباحثة أية دراسات تتطرق ألمهية تعزيز اجلامعات       
وتقييمها ملثل هذا النوع من املهارات لدى منسوبيها، كما مل يتضح من خالل تلك الدراسات وجود أي 

وات معينة لتحقيق مثل هذا النوع من التعزيز أو التقييم، ومل توجد أية دراسة عربية مقرتحات لتوظيف أد
 . تتناول أمهية تفعيل املواقع األكادميية للجامعات على اإلنرتنت يف تعزيز تلك املهارات أو تقييمها

قيق أهداف ومبا أن املواقع اإللكرتونية للجامعات تعد من أهم األدوات اليت ميكن توظفيها لتح     
متعددة، إضافًة إىل كوهنا منطلقات يتم بواسطتها ترمجة مدى اهتمام اجلامعة مبنسوبيها، وحرصها على 
توظيف تلك املواقع لتقدمي املعلومات، وتيسري سبل الوصول واإلدارة للعملية التعليمية على خمتلف 

 حتقيق رؤيتها وإثبات متيزها يف إعداد املستويات، وترمجة رسالتها خبطوات عملية تضمن املسامهة الفعالة يف
خرجييها وتطوير قدرات منسوبيها مبا يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي؛ فقد حتددت مشكلة هذه 

 الدراسة بالسؤال الرئيس التايل:

ما دور المواقع اإللكترونية للجامعات بالمملكة العربية السعودية في تعزيز مهارات محو األمية 
 يمها لمنسوبيها؟ الرقمية وتقي

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:

كيف تتناول اجلامعات السعودية مهارات حمو األمية الرقمية عرب املواقع اإللكرتونية الرمسية هلا  -
 على اإلنرتنت؟ 

هل توجد فعاليات قائمة حبد ذاَتا على املواقع اإللكرتونية للجامعات السعودية تستهدف  -
 مية الرقمية ملنسويب اجلامعات بشكل ممنهج يف أبعادها املتنوعة؟مهارات حمو األ

هل تضم مواقع اجلامعات السعودية على اإلنرتنت ما يساعد يف تقييم مهارات حمو األمية الرقمية  -
 ملنسوبيها؟ 

 أهمية الدراسة: -2

 األهمية النظرية: 

يف حتقيق التنمية املستدامة، عن  لفت االنتباه حنو أمهية الدور الذي ينبغي أن تقوم به اجلامعات -
 طريق تعزيز قدرات منسوبيها بالكفاءات املطلوبة للعصر الرقمي.
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يف  –إثراء املكتبة العربية بدراسة يف أحد املواضيع املهمة؛ وخباصة مع ندرة الدراسات العربية  -
ية مهارات حمو اليت تناولت أمهية دور املواقع اإللكرتونية للجامعات يف تنم -حدود علم الباحثة

 األمية الرقمية، وضرورة وجود تقييم لتلك املهارات لكافة منسويب اجلامعات.

 األهمية التطبيقية:

توجيه اهتمام اجلامعات حنو مهارات حمو األمية الرقمية عن طريق استكشاف الدور الذي تقوم  -
مها جلميع منسوبيها، وما به املواقع اإللكرتونية للجامعات السعودية يف تعزيز تلك املهارات وتقيي

قد ُيسهم به يف ذلك من تقدمي تغذية راجعة للجامعات يف هذا اجملال؛ توضح هلا موقعها يف 
 تناول هذا املوضوع عرب مواقعها اإللكرتونية، بل وتلفت النظر إليه من األساس.

ستثمار مزايا تزويد إدارات تقنية املعلومات واالتصاالت يف اجلامعات بأفكار ميكن من خالهلا ا -
املواقع اإللكرتونية للجامعات وخصائصها على حنو يتجاوز جمرد اإلعالم ونشر املعلومات إىل 
وظائف أكثر جدوى لتلك املواقع، ومن ذلك إمكانية استثمارها وأمهيته يف تعزيز قدرات منسويب 

 الرقمي.اجلامعات وتقييم مهارات حمو األمية الرقمية هلم؛ للتعايش مع متطلبات العصر 

 أهداف الدراسة: -3

التعرف على كيفية تناول اجلامعات السعودية موضوع حمو األمية الرقمية، عرب املواقع الرمسية هلا  -
 على اإلنرتنت.

حتديد مدى وجود فعاليات قائمة حبد ذاَتا على املواقع اإللكرتونية للجامعات السعودية  -
 شكل ممنهج يف أبعادها املتنوعة.تستهدف حمو األمية الرقمية ملنسويب اجلامعات ب

حتديد ما إذا كانت مواقع اجلامعات السعودية على اإلنرتنت تضم ما يساعد يف تقييم مهارات  -
 حمو األمية الرقمية ملنسوبيها.

 حدود الدراسة: -4

هـ، يف حني ُحِصره النطاق الزمين 0440/0440: ُأجريت الدراسة يف العام اجلامعي الحدود الزمانية
 م.0202م/ 0202يل عينة مواقع اجلامعات على اإلنرتنت يف الفرتة الزمنية بني لتحل
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: اقتصرت على دراسة حالة عينة من مواقع اجلامعات اإللكرتونية على اإلنرتنت بلغت الحدود الموضوعية
( مواقع متاحة للجمهور، من حيث مدى التناول والطريقة ملوضوع حمو األمية الرقمية والفعاليات 02)

 املطروحة يف املواقع حول هذا املوضوع.

ارتبطت احلدود املكانية يف هذه الدراسة بكيانات رقمية، وهي مواقع اجلامعات الحدود المكانية: 
اإللكرتونية على اإلنرتنت، وحتديًدا الصفحات الرئيسة لتلك املواقع والبحث اآليل املتاح عربها، والبحث 

   واألقسام على تلك املواقع. اليدوي االستكشايف لبعض التبويبات

 مصطلحات الدراسة: -5

هو مصطلح يشري إىل جتاوز االستخدام البسيط لبعض الربامج أو التطبيقات محو األمية الرقمية: 
التكنولوجية األساسية إىل امتالك مستوى من الكفاءة يسمح للمستخدمني مبعاجلة املعلومات، بناء 

 .((Press et al., 2019 تحقيق األهداف اإلسرتاتيجيةاألفكار، واستخدام التكنولوجيا ل

القدرة ( حملو األمية الرقمية بأهنا 2018) UNESCOوتتبىن الدراسة احلالية تعريف اليونسكو      
على الوصول إىل املعلومات وإدارَتا وفهمها ودجمها وتوصيلها وتقييمها وإنشائها بأمان وبشكل مناسب 

والتقنيات املتصلة بالشبكات للمشاركة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، من خالل األجهزة الرقمية 
ويتضمن هذا التعريف الكفاءات اليت يشار إليها بشكل خمتلف باسم حمو األمية احلاسوبية، حمو األمية 

  .بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحمو األمية املعلوماتية، وحمو األمية اإلعالمية

  Jongsermtrakoon and Nasongkhla ( 2015عرفها )األمية الرقمية: مهارات محو 
بأهنا جمموعة املهارات اليت متكن الفرد من استخدام املواد الرقمية؛ مبا يف ذلك املهارات الالزمة للتحديد 

 .والوصول والتقييم واإلدارة والدمج واإلنشاء والتواصل

وذجًا حملو األمية الرقمية يتألف من أربع من Van Deursen and van Dijk (2009) واقرتح
جمموعات من املهارات: املهارات التشغيلية، واملهارات التثقيفية، ومهارات تقييم املعلومات، واملهارات 

 .االسرتاتيجية
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الوصول إىل املعلومات وتعرفها الباحثة إجرائيًّا بأهنا  جمموعة مركبة من املهارات اليت ميكن للفرد من خالهلا 
وإدارَتا وتقييمها ودجمها وخلقها وإيصاهلا، وهي مهارات ميكن أن تستخدم بشكل فردي أو تعاوين ضمن 

 شبكة تعلم رقمية.

عبـارة عـن مواقـع جامعيـة إلكرتونية على اإلنرتنت، وكل موقع المواقع اإللكترونية األكاديمية للجامعات: 
املرتابطة وفق  هيكل متماسك، يهـدف إىل عـرض  إلكرتوين منها يتضمن جمموعة من الـصفحات والوسائط

املعلومـات ووصـفها عـن قسم علمي ما أو كلية ما أو جامعة ما، حبيث يكون الوصول إليه غري حمدد بزمان 
وحتتوي معظم مواقع الويب  فريد حمدد مييزه عن بقية املواقع على شبكة اإلنرتنت،وال مكان، وله عنوان 

بداية، وتتصل هذه الصفحة بصفحات أخـرى باسـتخدام ارتباطـات تشعبية كنقطة  على صفحة رئيسة
 (.0202تنقل )البنا،  وبنيـة

وتعرفها الباحثة إجرائيًّا بأهنا املواقع اإللكرتونية التابعة جلامعات حمددة بأمسائها، يتم الدخول إليها      
ليني )الطلبة املستمرين أو املستجدين، ضمن نطاق غري حمدد بزمان أو مبكان من قبل منسويب اجلامعة احلا

أعضاء هيئة التدريس، اإلداريني( أو من قبل اخلرجيني أو أولياء األمور أو الزوار مبا فيهم جهات العمل، 
وذلك لالستفادة من املعلومات واخلدمات اإللكرتونية اليت تقدمها تلك املواقع، وهي كيانات رقمية قائمة 

 .ا حتقيق العديد من األهداف املرتبطة برؤية كل جامعة ورسالتهاحبد ذاَتا، وميكن من خالهل

 اإلطار النظري وما يتضمنه من المناقشة والتحليل في ضوء الدراسات السابقة:  -6

 مفهوم محو األمية الرقمية:

يتطلب التقدم اهلائل يف تقنية املعلومات واالتصاالت امتالك مهارات رقمية نوعية؛ حيث تشجع       
ه املهارات بشكل عام على تقصي املعرفة والتحقق منها وتسهل االبتكار واإلبداع فيها )باقر، هذ

0202.) 

 Joint Information Systemsوقد حددت اللجنة املشرتكة لنظم املعلومات      
Committee (JISC مصطلح الثقافة الرقمية مرادًفا حملو األمية الرقمية بوصفها "تلك القدرات اليت )

(, أمَّا املفوضية األوروبية فتفضل JISC, 2012تناسب الفرد للعيش والتعلم والعمل يف جمتمع رقمي" )
لوصف واحد من مثانية من الكفاءات  "competence Digital"استخدام مصطلح الكفاءة الرقمية 
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ستخدام الواعي األساسية للتعلم مدى احلياة، والكفاءة الرقمية ميكن تعريفها على نطاق واسع بأهنا اال
والناقد واإلبداعي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق األهداف املتعلقة بالعمل والقابلية 
لالستخدام، والتعلم، والرتفيه، واالندماج، و/ أو املشاركة يف اجملتمع، وعليه فقد حددت املفوضية األوروبية 

فصَّل حتت اسم "املعرفة واملهارات واملواقف الالزمة الكفاءات ذات الصلة مبحو األمية الرقمية على حنو م
الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم الرقمية ألداء مهام، وحل مشاكل، ونقل، 
وإدارة املعلومات، والتعاون، وإنشاء احملتوى ومشاركته، وبناء املعرفة بفعالية وكفاءة؛ وعلى حنو مناسب 

 (.  (Ferrari, 2013ستقل وخالق، والعمل اجلماعي، والتمكني" نقديًّا، وبشكل م

 Internationalويف ذلك يشري بيان االحتاد الدويل جلمعيات ومؤسسات املكتبات     
Federation of Library Associations and Institutions (( IFLA 

Statement, 2017 التكنولوجيا بشكل  إىل أن هذا املصطلح ينطوي على القدرة على استخدام
خالق، ميتد من القدرة على التدوين أو التحرير عرب املوسوعات، مرورًا بتصميم املواقع أو كتابة التعليمات 
الربجمية، فضاًل عن التعبريات اإلبداعية من خالل أدوات الوسائط املتعددة، كما ينطوي ضمنيًّا على االلتزام 

واحرتام حقوق اإلنسان لآلخرين، واالنفتاح الضروري الذي يسمح مبعايري السلوك القومي على اإلنرتنت، 
 فيه بتجاوز املرء احلدود الوطنية واللغوية ألغراض هادفة، وتقبل االختالفات الثقافية والدينية دون التأثر هبا.

أنه   Stephen (2017وهناك فرق بني املهارات الرقمية وبني حمو األمية الرقمية، فوفًقا ملا ذكره )     
يف حني أن املهارات الرقمية تركز على )ما وكيف؟(؛ فإن حمو األمية الرقمية يركز على )السبب، ومىت، 
ومن، وملن؟(، كما صنَّفت بعض الدراسات حمو األمية الرقمية إىل عدة مهارات، فبعضها صنفها إىل: 

ت التحليلية، ومهارات إنشاء احملتوى، املهارات التشغيلية للتنقل عرب اإلنرتنت، واسرتجاع املعلومات واملهارا
، يف حني صنفتها دراسات أخرى إىل (Radovanović et al., 2020)ومهارات املعرفة اإلعالمية 

 (.Dedebali, 2020أبعاد تكنولوجية ومعرفية واجتماعية )

ن قبل كل وهناك تصنيفات متعددة أخرى ألبعاد حمو األمية الرقمية، ومن ذلك النموذج الذي وضع م     
( وضم تصنيًفا مفصاًل لتلك األبعاد، وهي ذات األبعاد van & van, 2009؛ van, 2005من )

 اليت مت تبنيها يف هذه الدراسة لشموهلا وعمقها، وتشمل: 

 أبعاد ثقافية )معرفية(: وتشتمل على الكفاءة يف فههم النصوص وفق السياق الثقايف. -0
 لكفايات املتعلقة باألدوات واإلجراءات.أبعاد تشغيلية )عملية(: وتشتمل على ا -0
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أبعاد نقدية )تقييمية(: وتشتمل على الوعي بأن حمو األميات هو بناء اجتماعي/ انتقائي مبا يف  -0
 ذلك إقرار بعض القيم و استبعاد قيم أخرى.

أبعاد إسرتاتيجية: وتشتمل على الكفاءات الالزمة لتوظيف املعلومات الواردة يف وسائل اإلعالم  -4
 رقمية للوصول إىل هدف شخصي أو مهين معني ولتحسني وضع الفرد يف اجملتمع. ال

 تحديات محو األمية الرقمية في التعليم العالي:

لقد اتسع جمال التعلم عرب اإلنرتنت والعمل عن بُعد والتعاون اإللكرتوين على مستوى التعليم            
وال يتمثل التحدي الذي يواجه املؤسسات التعليمية يف ظل ، اجلامعي يف أثناء اندالع أزمة فريوس كورونا

هذه األوضاع يف إجياد تقنية جديدة واستخدامها فحسب، بل يكمن أيًضا يف إعادة تصور التعليم، وبناًء 
عليه مساعدة الطالب واملوظفني األكادمييني الذين يسعون للحصول على إرشادات حملو األمية الرقمية؛ 

التعلم اإللكرتوين من نقاط ضعف معينة، فهناك مثاًل عوائق لالتصال بني املتعلم  حيث يعاين تطبيق 
ميكن أن يواجه املستخدمون العديد من الصعوبات و واملعلم، وفقدان االتصال املباشر واللمسة البشرية، 

ونة مر وبالرغم من أن ،  )et al. Favale (2020 ,التقنية اليت تعيق وتبطئ عملية التدريس والتعلم
ميكن أن  الوقت واملكان تشكل قوة يف التعلم عرب اإلنرتنت، إال أهنا قد متثل أيًضا جوانب ضعف؛ حيث

يتسبب سلوك الطالب غري اجلاد من حيث الوقت واملرونة يف حدوث الكثري من املشاكل، فليس مجيع 
وال يشعر بعضهم بالراحة يف  املتعلمني متماثلني؛ إذ خيتلفون يف درجات قدراَتم ومستوى ثقتهم ومهاراَتم،

وهي أمور جوهرية ميكن عالجها بتعزيز  أثناء التعلم عرب اإلنرتنت، ممَّا يؤدي إىل زيادة اإلحباط واالرتباك،
مهارات حمو األمية الرقمية، وإجياد نوع من التوافق بني تصميم التكنولوجيا واملهارات الالزمة للتعامل معها 

 (.Dhawan, 2020)ا عملية التعلم وفق االحتياجات اليت تتطلبه

أن املخاطر والتحديات املتنوعة اليت تواجه مستخدمي .Breakstone et al  2018)) وذكر     
البيئات الرقمية؛ حتتم أن يكون هناك تصرف حاسم إلعداد الطالب للتعايش مع املشهد الرقمي احلايل، 

يئات الرقمية، ومنحهم أدوات لتحديد مهن يقف وراء وتعليمهم االنتقال إىل ما وراء امليزات السطحية للب
 املعلومات اليت يستهلكوهنا. 

 American Press( 2015ويف سياق متصل أشار تقرير معهد الصحافة األمريكي )     
Institute   من الشباب على األخبار االجتماعية والسياسية من خالل  %27إىل أنه يف حني حصول

واقب الفشل يف إعداد الطالب لتقييم مصداقية مواقع اإلنرتنت هذه تعّد من مواقع اإلنرتنت، فإن ع
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املشكالت اخلطرية؛ وهذه حقيقة تشكل حتديًا كبريًا ينبغي التصدي له بتمكني الطالب من البعد التقييمي  
 كأحد أبعاد مهارات حمو األمية الرقمية.

راد ملهارات حمو األمية الرقمية يأيت مبستوى أعلى أثبتت نتائج الدراسات السابقة أن امتالك األف كما      
يف بعضها دون بعٍض؛ فقد جاءت املهارات التشغيلية والثقافية مبستوى عاٍل نسبًيا، ولكن مستويات 
املهارات التقييمية واإلسرتاتيجية كانت أقل بكثري، وقد أُرِجعه أحد أهم األسباب يف ذلك إىل أن املستوى 

 ,van & van)األكثر ارتباطًا مع األبعاد األربعة ملهارات حمو األمية الرقمية، التعليمي هو العامل 
إىل أنه على الرغم من امتالك  (Flywel & Jorosi, 2018)، وكذلك توصلت دراسة (2008

الطالب مستوى عالًيا من الوعي بأنواع مصادر املعلومات؛ لكن مهاراَتم كانت منخفضة يف حتديد أنسب 
استخدامها؛ مع ضعف املهارات البحثية، وتقييم املعلومات املتحصل عليها، حىت على  املصادر وطرق

مستوى بعض الدراسات اليت حاولت استكشاف وضع مهارات حمو األمية الرقمية يف مقارنات عاملية بني 
، كما جامعات خمتلفة؛ فقد أثبتت نتائجها أن مستويات معرفة مهارات حمو األمية الرقمية منخفضة نسبًيا

بينت حقيقة أن الطالب يف برامج املاجستري حققوا نتائج أفضل بشكل ملحوظ من نتائج زمالئهم يف 
 ,.Henkel et al)مرحلة البكالوريوس؛ ممَّا يشري إىل وجود دور ضمين للمستوى التعليمي يف ذلك )

2018. 

ات حمو األمية الرقمية، فإن تلك وجود فروقات بني األفراد يف مستويات مهار وحيث تشري التقارير إىل      
الفروقات كثريًا ما تتكرر يف املواقف اليت تتطلب تطبيق هذه املهارات، وتظهر على مستوًى خمتلف فئات 
اجملتمع، وعليه ميكن القول بأن "الفجوة الرقمية تتبع نفس خطوط االختالف اليت تظهر نتيجة املعاناة من 

ق، وتفاوت املستويات االقتصادية، واالجتماعية، والتعليمية بني األفراد، عدم املساواة بني اجلنسني يف احلقو 
ويشمل ذلك حىت فئة الشباب اجلامعي أو احلاصلني على شهادات ُعليا، الذين ميكن أن جيدوا أنفسهم 

 ) ,Shoemakerعلى جانب من تلك الفوارق يف أبعاٍد بعينها ضمن مهارات حمو األمية الرقمية"
 )2015 . 

ومبا أن التكنولوجيا أصبحت أكثر أمهية من أي وقت مضى  يف مجيع جوانب احلياة، فإن الفجوة      
، وعالوة على ذلك هناك أدلة ) (IFLA, 2017الرقمية قد تعمق حجم الفروقات املوجودة يف اجملتمع 

قد تعطي انطباًعا على تراجع الثقة يف شبكة اإلنرتنت، فاجلرمية اإللكرتونية وعدم كفاية محاية اخلصوصية 
(، إضافًة إىل تنامي استخدام اإلنرتنت يف IFLA Statement, 2017بأن الويب مكان خطري )
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بث "األخبار املزيفة" و"اإلشاعات املغرضة" و"السلوك املناهض للمجتمع" و"املعادي لبعض احلكومات" 
األمية الرقمية للتمكن من حتقيق  وغريها كثري، ممَّا يستدعي ضرورة التسلح حبزمة متكاملة من مهارات حمو

املكاسب اإلسرتاتيجية على املستويات الشخصية واملهنية، وللنهوض بالفرد وتنمية اجملتمع، لذلك ارتأت 
بعض احلكومات ضرورة االعرتاف بأمهية توفري مسارات لتدريس مهارات حمو األمية الرقمية جنًبا إىل جنب 

 UK)احلساب، لتضييق حجم مثل تلك الفروقات مع تعليم مهارات القراءة والكتابة و 
Government, 2017). 

أنَّ امتالك التكنولوجيا واستخدامها ال يساوي  Burton et al( .2015ويف هذا الصدد ذكر )     
 بالضرورة فهم التكنولوجيا، وقد ال يسهم يف التحول إىل مهارات القراءة والكتابة الرقمية.

طالب ُولدوا مع التكنولوجيا وعاشوا هبا ومعها، إال أهنم يتوقعون عند بدء وعلى الرغم من أن ال     
دراستهم اجلامعية أن جيدوا توجيًها ودعًما لتوظيف تلك التكنولوجيا، ممَّا يوجد نوًعا من التحدي؛ إذ إن 
بعض موظفي اجلامعات يتوقعون أن يكون الطالب قادرين رقميًّا، ومتمكنني من مهارات االستخدام 
املناسب للتقنية؛ على األقل للربيد اإللكرتوين، واستخدام نظم إدارة التعلم، وأنظمة الوصول إىل املوارد على 
اإلنرتنت، واملشاركة يف التعلم عرب اإلنرتنت بنجاح، وعدم تطابق تلك التوقعات مع الواقع يؤدي إىل سوء 

 يتعلق مبهارات حمو األمية الرقمية.الفهم يف القدرات؛ ومن مث عدم اإلعداد الكايف للطالب فيما 

على مثل تلك التحديات بأن عدم الفهم املشرتك  Neilson-Coldwell (2017)وقد علق      
حول ماهية املهارات الرقمية املطلوبة لألداء والعمل من قبل اخلرجيني يشكل أيًضا نوًعا من التحدي؛ إذ  

ستقبل مع عدم وجود مثل هذا الفهم املشرتك ملا كيف ميكن للجامعات أن تعد الطالب بشكل كاٍف للم
يتوقع امتالكه من القدرات الرقمية للطالب عند بدء الدراسة اجلامعية، كما أن عدم تقييم اجلامعات 
للمقدرة الرقمية لطالهبا مماثل متاًما لعدم وجود بيانات أو متطلبات لقياس املقدرة اللغوية اليت ميتلكها 

 سة.   الطالب عند بدء الدرا

أنَّ املشهد الرقمي حملو األمية الرقمية يف التعليم  Debattista (2017)وعلى حنو متسق ذكر      
العايل يف حالة تغري مستمر، حيث إن األفراد ال املؤسسات؛ هم الالعبني الرئيسيني يف تعزيز حمو األمية 

ملا يشكل حمو األمية الرقمية، ويف  الرقمية، وختتلف استجابة تلك األخرية نظًرا لعدم وجود فهم مشرتك
بعض احلاالت ال توجد مبادرات على مستوى املؤسسة على اإلطالق حملو األمية الرقمية، وهذا الفهم 
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املختلف له تأثري على مبادرات مؤسسات التعليم العايل، وغريها من املنظمات ذات الصلة جلعل الطالب 
 ا.وأعضاء هيئة التدريس أكثر تعليًما رقميًّ 

جمموعة من التحديات اليت ينبغي االهتمام هبا عند التخطيط لربامج  Hobbs  (2011)كما طرح       
حمو األمية الرقمية، ومن ذلك كيفية تعزيز قدرة األفراد على التحقق من مصداقية مصادر املعلومات 

من جمرد استخدام املعلومات وجودَتا عرب اإلنرتنت، ومساعدَتم على حتديد املعلومات اليت حيتاجوهنا بداًل 
اليت جيدوهنا، وطرق التحقق من املعلومات على اإلنرتنت؛ إذ إن كثريًا من البالغني واألطفال مييلون إىل الثقة 

 يف املعلومات مبجرد العثور عليها من أي مصدر.

ت يف أن املعلمني أيًضا ال بُد أن تكون هلم مسامها.Breakstone  et al  2018)وقد ذكر )     
التخطيط لوضع مناذج للتفكري يف املعلومات اليت توفرها حمركات البحث، وتبديد املفاهيم اخلاطئة الشائعة 

مثاًل، وعلى املعلمني دعم املتعلمني بتعليمهم كيفية  Wikipedia عن بعض املواقع كالويكيبيديا
املتعلمني؛ حيث ينظر العديد استهالك املعلومات حبذر، ؛ ذلك ألن التحدي الذي تتم مواجهته يتجاوز 

من املعلمني إىل متعلميهم على أهنم خرباء؛ وبالنظر إىل حجم املشكلة فإنه جيب تطوير مهارات املعلمني 
أيضًا لتصبح أكثر احرتافية لضمان التكامل يف تعزيز تعليم مهارات حمو األمية الرقمية عرب املناهج 

األخرى، وميكن أن تكون مواقع اجلامعات اإللكرتونية جزًءا من الدراسية، ويف خمتلف العمليات األكادميية 
 تلك التعامالت ومنطلقاً ُمهمًّا لتعزيز تلك املهارات وتقييمها.

إىل أنه على الرغم من أن األجهزة كاهلواتف Caglayan (2016)  أشاروعلى ذات الصعيد      
ى اكتساب املزيد من املعرفة الرقمية يف حياَتم الذكية وأجهزة اآليباد قد شجعت نسبة كبرية من األفراد عل

فإن مدى تعليمهم ملهارات حمو األمية الرقمية جيب أن يكون مدجًما يف أنشطة التعلم، فإذا   ؛االجتماعية
كان الطالب يتفاعلون مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كثري من األحيان يف أنشطتهم غري 

أن ُيسخِّر املعلمون محاسهم وقدرَتم يف التكنولوجيا لتعزيز  -بل ينبغي  - التعليمية، فإىل أي مدى ميكن
 تعلم الطلبة؟ 

وبالنظر إىل كون اجلامعات تعد منطلقاٍت وركائزه أساسية لتزويد اجملتمع بالعلوم واملعارف، وتغذية سوق    
اخلطط حملو األمية  العمل بالكفاءات من خرجييها؛ فهي مطالبة اليوم أكثر من أي وقٍت مضى بإعداد

الرقمية ملنسوبيها بعامة، ولطالهبا خباصة، وحماولة التغلب على حتدياَتا، حيث إهنا مهارات الزمة بدرجٍة 
 أوىل يف عصر يوسم بصفتها الرقمية. 
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 أهمية المواقع اإللكترونية للجامعات وأدوارها المأمولة في محو األمية الرقمية:   

وامللهمة يف اعتماد اجلامعات ملمارسات تعليمية رقمية جديدة لتعزيز مهارات  إن إحدى الطرق املهمة     
حمو األمية الرقمية؛ هي توظيفها لبواباَتا اإللكرتونية وصفحاَتا املتنوعة عليها يف تعزيز تلك املهارات 

لجامعات ملنسوبيها، وهي طريقة حتقق اتساع النطاق بالنظر للجمهور الذي يقصد املواقع اإللكرتونية ل
الستقاء العديد من املعلومات، كما ميكن توجيهها لتحقيق املغزى املقصود من تغذية معارف الطلبة 

 بالتكنولوجيا، وتشجيع استخدامها يف التدريس والتعلم على خمتلف األبعاد.  

ك جودة ولطاملا كان التفوق األكادميي للجامعات يف مجيع أحناء العامل مسألة دراسة موسعة، وكذل     
(، وميكن النظر Giannakoulopoulos et al., 2019وجود املؤسسة يف شبكة الويب العاملية )

لبوابات اجلامعات عرب مواقعها اإللكرتونية على اإلنرتنت كواحدة من أهم األدوات الرقمية املعاصرة وذات 
ذ حتتوي اجلامعات بعامة اجلمهور العريض اليت ميكن توظيفها بشكل خمطط خلدمة العديد من األهداف؛ إ

على مواقع ويب معقدة، تتضمن جمموعة من املواقع الفرعية املتعلقة بالتنظيمات التقسيمية املختلفة 
للجامعات، وتبث من خالهلا خمتلف أنواع املعلومات املتعلقة باجلامعة للطالب وأولياء األمور واملوظفني 

خترب الطالب احملتملني واملوظفني احملتملني عن اجلامعة  األكادمييني واإلداريني يف مواضيع متعددة، كما
 وبراجمها.

ومن املالحظ أن أهداف املواقع اإللكرتونية للجامعات قد اختلفت مع مرور الوقت بسبب التقدم      
كمواقع إعالمية   0992التكنولوجي والعدد املتزايد من مستخدمي اإلنرتنت، حيث بدأت يف أوائل عام 

إىل التواجد على الويب، وأصبحت اليوم مكونًا مهمًّا للمنظمات األكادميية، وواحدة من  َتدف ببساطة
 . (Hasan, 2013)أكثر جوانبها وضوًحا 

وترى الباحثة أن بوابات اجلامعات عرب اإلنرتنت قد أصبحت اليوم قوة كربى، ووجهة رئيسة لفئات      
 إدارة العمليات األكادميية والتنظيمية يف ظل تطبيق متنوعة من منسوبيها؛ إذ شكلت داعًما للجامعات يف

( 2020)التعليم اإللكرتوين الكامل وفق املستجدات الطارئة جلائحة كورونا العاملية؛ حيث أشار 
Dhawan  إىل أن هذا املوقف قد شّكل حتديًا لنظام التعليم يف مجيع أحناء العامل، وأجربه املعلمني على

العديد من املؤسسات األكادميية  ريس عرب اإلنرتنت بني عشية وضحاها، كما أنالتحول إىل أسلوب التد
اليت كانت مرتددة يف وقت سابق يف تغيري هنجها الرتبوي التقليدي مل يكن لديها خيار سوى التحول 

، وأصبحت املواقع اإللكرتونية للجامعات يف ظل هذا الوضع بالكامل إىل التدريس والتعلم عرب اإلنرتنت
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داة عملية؛ تساعد يف استقاء التوجيهات وتقدمي الدعم وتوفري فرص الوصول ألنظمة التعلم واملكتبات أ
  وكافة اخلدمات التعليمية.

وتعّد مواقع اجلامعات ذات أمهية كربى يف تصنيفها؛ خاصًة مع تزايد عدد مواقع الويب 
ف اجلامعات على أهنا مرجعية ميكن األكادميية وعدد مستخدميها، األمر الذي حيدد أمهية كربى لتصني

بكل  كلٍّ من الطالب وأعضاء هيئة التدريس وأولياء األمور واخلرجيني وأرباب العملالوثوق هبا، لتزويد  
املعلومات اليت حيتاجون إليها حول اجلامعات من حيث جودة التعليم واالعتماد والسمعة، بل إن هناك 

تصنيًفا للبوابات اإللكرتونيَّة للجامعات، وليس تصنيًفا  "الويبومرتكس"؛ يُعدُّ تصنيفات كتصنيف 
للجامعات نفِسها، ويقوم ترتيب اجلامعات فيه وفًقا ملدى ثهراء حمتوى بواباَتا اإللكرتونية وتصميمها 

 (.0202)الوكيل، 
ويهدف وجود مثل تلك املبادرات لتصنيف مواقع الويب للجامعات إىل تعزيز وجود 

كة اإلنرتنت ودعم مبادرات الوصول املفتوح لزيادة نقل املعرفة العلمية والثقافية لكافة األكادمييات على شب
أحناء العامل؛ حيث تعد مواقع الويب للجامعات مفتاًحا ملستقبل البعثات اجلامعية، والقناة املستقبلية للتعلم 

 (.0209عن بعد، وجذب املواهب والتمويل واملوارد )مياين وسجيين، 
يتم تفعيل تلك املواقع اإللكرتونية للجامعات مبحتويات ختدم أهداًفا أخرى تتجاوز ولكن؛ هل 

اإلعالم والرتويج للجامعة؟ على سبيل املثال: هل تُوظَُّف تلك املواقع اإللكرتونية بطريقة أعمق يف تعزيز 
ت منسويب مهارات حمو األمية الرقمية أو تقييمها ملنسوبيها؟ هل سامهت فيما مضى يف جتويد قدرا

اجلامعات وتسليحهم مبهارات ساعدَتم يف التعامل مع مقتضيات الضرورة اليت استدعاها تطبيق التعليم 
 عن بعد يف ظل جائحة كورونا؟        

وميكن أن يتضح مدى اهتمام مؤسسات التعليم العايل مبحو األمية الرقمية والبىن ذات الصلة من      
املواقع اإللكرتونية تلك املؤسسات هذا املصطلح ومرادفاته، ويف الواقع؛   خالل الطريقة اليت تتناول هبا

ينبغي للمشهد احلايل للمواقع األكادميية ملؤسسات التعليم العايل أن يضمَّ حمو األمية الرقمية بشكل 
فية ينطوي على أكثر من القدرة على استخدام جهاز رقمي، بل ميتد إىل جمموعة متنوعة من املهارات املعر 

 Littlejohn)واالجتماعية واإلسرتاتيجية اليت حيتاجها املستخدمون للعمل بفعالية يف البيئات الرقمية 
et al., 2012; Reedy & Parker, 2017)  . 

عامليًّا تضطلع املواقع اإللكرتونية لبعض اجلامعات وبعض املواقع األكادميية األخرى بأدوار مهمة يف            
حمو األمية الرقمية، وتستهدف بشكل خمطط تقدمي دروس يف تلك املهارات، على سبيل  تعزيز مهارات
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( اليت جعلت ضمن مهامها، كما يتضح University of Dundeeموقع جامعة دندي )املثال 
من خالل رسالتها على املوقع "حتويل احلياة حمليًّا وعامليًّا من خالل خلق املعرفة وتقامسها وتطبيقها"، وقد 
وضعت ضمن تبويباَتا املهمة على موقعها األكادميي عرب اإلنرتنت تبويًبا خمصصًا للتعريف مبحو األمية 

وقياس مهاراَتا يف عدة أبعاد وذلك على الرابط:  
literacy-http://libguides.dundee.ac.uk/digital ى النمط نفسه تبىن املوقع ، وعل

( إطار عمل مهارات حمو األمية University of Brightonاإللكرتوين جلامعة برايتون يف هولندا )
الرقمية كطريق للتفكري يف املهارات الرقمية، واكتشاف التقنيات اجلديدة اليت قد حيتاجها الطالب أو 
أعضاء هيئة التدريس يف حياَتم املهنية والشخصية، وحيدد تنسيق هذا اإلطار توقعات جامعة برايتون حول 
حمو األمية الرقمية ملنسوبيها، وذلك على الرابط: 

https://blogs.brighton.ac.uk/digitalliteracies/ كذلك موقع "التدريس املتسامح" ، و
(Teaching Tolerance  :على الرابط )

literacy-https://www.tolerance.org/frameworks/digital      
 Futuer Edge Digitalوموقع  "املبادرات املستقبلية لتحديات حمو األمية الرقمية" )

Literacy Challenge      :على الرابط )
https://futureedge.grovo.com / 

لذا فإن املظهر املعاصر ملصطلح "حمو األمية الرقمية" على مواقع اجلامعات اإللكرتونية ينبغي أن يشري      
على تطوير املهارات العملية التكنولوجية؛ إىل اهتمامات مؤسسية مبحو األمية الرقمية، اليت تركز ليس فقط 

ولكن أيًضا على اجلوانب املعرفية واملواقفية يف تنمية منسويب تلك اجلامعات يف األبعاد املختلفة حملو األمية 
 (Press et al., 2019)الرقمية 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها:   -7

 منهج الدراسة:  7-0 

 (Analysisر البحوث النوعية؛ لذا فهي تعتمد على املنهج النوعي هذه الدراسة من منظو  انطلقت     
Qualitative الستكشاف ظاهرة حمو  احملتوى( الذي يستخدم أحباث دراسة احلالة وأساليب حتليل

األمية الرقمية على مواقع اجلامعات السعودية، عن طريق حتليل مواقع عينة من اجلامعات السعودية من 
هارات حمو األمية الرقمية وطريقتها يف ذلك، وتفعيل سبل تقييم تلك املهارات حيث مدى تعزيزها مل

http://libguides.dundee.ac.uk/digital-literacy
http://libguides.dundee.ac.uk/digital-literacy
https://blogs.brighton.ac.uk/digitalliteracies/
https://blogs.brighton.ac.uk/digitalliteracies/
https://www.tolerance.org/frameworks/digital-literacy
https://www.tolerance.org/frameworks/digital-literacy
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ملنسوبيها عرب تلك املواقع؛ وذلك هبدف التعرف على املعلومات واملهارات اليت تقدمها اجلامعات ملنسوبيها 
 بعامة ولطالهبا اجلدد واحلاليني خباصة؛ فيما يتعلق باملهارات الرقمية املطلوبة منهم.

 مجتمع الدراسة وعينتها: 7-2   

متثل جمتمع الدراسة يف مجيع املواقع اإللكرتونية الرمسية للجامعات احلكومية يف اململكة العربية السعودية     
( جامعة من خمتلف املناطق واحملافظات، يف 09املدرجة على موقع وزارة التعليم، البالغ عددها حىت حينه )

( مواقع منها. وقد روعي أن يكون من معايري اختيارها التنوع 02حالة ) حني اقتصرت العينة على دراسة
والشمول  للمناطق اجلغرافية حبيث تكون جامعة واحدة على األقل من كل منطقة، مع إمكانية اختيار 
أكثر من جامعة يف املناطق الكربى، وأن تشمل جامعات ناشئة وأخرى قدمية، وقد مت استكشاف مواقع 

ت عرب صفحاَتا الرئيسة بواسطة حمركات البحث اآللية املتاحة هبا، وكذلك البحث اليدوي تلك اجلامعا
لبعض التبويبات واألقسام املتاحة على تلك املواقع، مثل بعض وكاالت اجلامعة وعماداَتا وإداراَتا، كعمادة 

 ير املهارات.التعلم اإللكرتوين وإدارة تقنية املعلومات وشؤون املكتبات وعمادات اجلودة وتطو 

 أداوت الدراسة: 7-3

 تمثلت أداة الدراسة في استمارة تحليل المضمون:     

ترتبط هذه األداة بتحليل حمتوى املواقع اإللكرتونية للجامعات عينة الدراسة من حيث تناوهلا ملوضوع  
 من حيث: مهارات حمو األمية الرقمية وفكرَتا؛ متضمنًة عدًدا من احملاور لتحليل حالة املواقع

 مدى تناول املوقع ملوضوع حمو األمية الرقمية بالعبارة الصرحية. -0
 مدى تناول املوقع ملوضوع حمو األمية الرقمية بعبارات أخرى قد تدل أو تشري إىل معناها. -0
مدى وجود فعاليات قائمة حبد ذاَتا ضمن أُطر معينة بشكل خمطط وممنهج يستهدف حمو  -0

ملختلفة )التثقيفية، التشغيلية، التقييمية، اإلسرتاتيجية( ملنسويب األمية الرقمية يف أبعادها ا
 اجلامعات. 

 نوعية الوسائط الرقمية اليت تقدم ضمنها نتائج البحث فيما خيدم موضوع حمو األمية الرقمية. -4
مدى توفر ما يشري إىل أن اجلامعة تقوم بتقييم مهارات منسوبيها يف جمال حمو األمية الرقمية على  -7

 قع.املو 
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 الفئة املستهدفة من املواضيع املتعلقة مبحو األمية الرقمية واملطروحة على املوقع. -2
نوع البعد أو األبعاد اليت تقيسها النتائج اليت مت احلصول عليها )ثقافية، تشغيلية، تقييمية،  -2

إسرتاتيجية( من نتائج البحث )اآليل: من خالل مربع البحث املوجود على الصفحات 
مواقع، أو اليدوي: من خالل البحث يف الصفحات واألقسام والتبويبات الفرعية الرئيسة لل

 للموقع الرمسي للجامعة(.

 وقد بُنيت أداة حتليل املضمون وفق اخلطوات التالية:

استكشاف دور املواقع اإللكرتونية األكادميية للجامعات باململكة العربية تحديد الهدف:  -
األمية الرقمية وتقييمها ملنسوبيها من خالل طريقة تناوهلا هلذا السعودية يف تعزيز مهارات حمو 

 املوضوع عرب تلك املواقع.
 معايري رئيسة للتحليل، وذلك كما يلي: 4مت حتديد  تحديد معايير التحليل: -

معيار تناول املوقع ملوضوع حمو األمية الرقمية بالعبارة الصرحية؛ ويتفرع منه تناول املوقع  -0
مية الرقمية بعبارات أخرى قد تدل أو تشري إىل معناها، وطريقة تناول املوقع ملوضوع حمو األ
 هلذا املوضوع.

معيار تنظيم فعاليات قائمة حبد ذاَتا على املوقع اإللكرتوين تستهدف حمو األمية الرقمية يف  -0
 أبعادها املختلفة ونوعية الوسائط الرقمية اليت تقدم هبا تلك الفعاليات.

وعية األبعاد )ثقافية، تشغيلية، تقييمية، إسرتاتيجية( اليت تتضمنها نتائج معيار حتديد ن  -0
 البحث اآليل أو اليدوي وفًقا ملضمون احملتوى الظاهر. 

معيار تضمني املوقع لصفحات خاصة تستهدف تقييم مهارات حمو األمية الرقمية ملنسويب  -4
 اجلامعة.

)األمرية نورة، أم القرى، امللك خالد، تبوك،  يةمشلت عينة الدراسة اجلامعات التالترميز العينة:  -
اإلمام عبد الرمحن بن فيصل، جدة، األمري سطام، جنران، امللك سعود، طيبة( وقد مت ترميزها 

"تشري  0تباًعا وإعطاء كل منها رقًما لإلشارة إليها تباًعا وفق الرتتيب السابق على غرار )جامعة 
" تشري إىل جامعة طيبة"( وذلك يف جداول 02.... جامعة ،0إىل جامعة األمرية نوره"، جامعة 

 التحليل وعند اإلجابة عن تساؤالت الدراسة أو مناقشة النتائج لالختصار.
مت حتديد وحدة التحليل )املوضوع أو الفكرة( وتتضمن حتليل مدى تضمن  وحدة التحليل: -

ملواقع اإللكرتونية للجامعات، أو موضوع حمو األمية الرقمية بعبارَتا الصرحية أو املرادفة على ا
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األفكار اليت تطبقها اجلامعات عرب املواقع اإللكرتونية هلا خلدمة تعزيز مهارات حمو األمية الرقمية 
 وتقييمها ملنسوبيها. 

مت عرض أداة حتليل املضمون على جمموعة من احملكمني يف جمال تقنيات  صدق أداة التحليل: -
؛ للتحقق من مناسبتها للغرض الذي وضعت من أجله، ومناسبة التعليم، والتعلم اإللكرتوين

معايري التحليل للتوصل إىل النتائج املرجوة، ومت تعديل األداة وفق مالحظات السادة احملكمني 
اليت كان من أبرزها )حذف حتديد نوعية الوسائط الرقمية اليت تتضمن مهارات حمو األمية الرقمية 

لك التضاحها ضمنيًّا يف أثناء السياق، وكذلك حذف اجلمهور على املوقع من األداة؛ وذ
املستهدف من بني بنود األداة وذلك لكون البحث على املواقع اإللكرتونية للجامعات يستهدف 
أساًسا استكشاف الفعاليات املقدمة هلم بشكل رئيس؛ قبل أن تكون لعموم املستفيدين أو 

 اجلمهور(.
 ن ثبات أداة حتليل املضمون؛ مت استخدام طريقتني:للتأكد م ثبات أداة التحليل: -

  ثبات التحليل عرب األشخاص: حيث مت تطبيق بطاقة حتليل املضمون مبعايريها احملددة أعاله من
مواقع من املواقع اليت مشلتها العينة،  4قبل الباحثة وزميلتني أخريني، وذلك بإعادة حتليل 

سبة االتفاق بني املقيمني، اليت تنص على: حلساب ن Cooper"واستخدمت معادلة كوبر "
× )نسبة االتفاق = عدد مرات االتفاق/عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق 

(، وقد بلغت نسبة اتفاق تقييم الباحثة بعد تطبيق املعادلة 0992( )الوكيل ، واملفيت ،022
(، وهو مستوى مرتفع %92.42(، ومع الزميلة الثانية )%97.27مع تقييم الزميلة األوىل )

 من الثبات ممَّا يدل على صالحية البطاقة وإمكانية االعتماد عليها قي التحليل.
  ثبات التحليل عرب الزمن: ويقصد به وصول احمللل لنفس النتائج يف حال تكرار التحليل يف

(، حيث قامت 072م، ص0202الظروف نفسها، ممَّا يشري إىل ثبات األداة )العساف، 
( مواقع منها بشكل 4احثة بعد حتليلها للمواقع اإللكرتونية العشرة عينة الدراسة باختيار )الب

عشوائي وإعادة حتليلها؛ وقد بلغت الفرتة الزمنية بني التحليل األول والثاين ما يقارب الشهر 
يوم(، وذلك نظرًا لطبيعة املوضوع املستهدف من التحليل ومكانه املرتبط مبواقع  02)

، وهذه النتائج للثبات عالية  %92.40ونية، وكانت نسبة االتفاق بتطبيق معادلة كوبر إلكرت 
 ممَّا يؤكد أن أداة الدراسة على درجة عالية من الثبات.
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 اإلجابة عن التساؤالت ومناقشة نتائج الدراسة: -8

 اإلجابة عن السؤال األول:
مية عبر المواقع اإللكترونية كيف تتناول الجامعات السعودية مهارات محو األمية الرق -

 الرسمية لها على اإلنترنت؟ 
 

لإلجابة عن هذا التساؤل مت بدايًة استكشاف مدى طرح هذا املوضوع من األساس على املوقع 
اإللكرتوين سواء باملصطلح الصريح له أو باملصطلحات األخرى املرادفة، مث تفحص النتائج 

يث عالقتها بتعزيز مهارات حمو األمية الرقمية الظاهرة  يف حال كان هناك نتائج؛ من ح
بفعاليات على املوقع يف خمتلف األبعاد )تشغيلية، تثقيفية، تقييمية، اسرتاتيجية(، وتضح النتائج 

 .0من خالل اجلدول 
 

 0جدول 
نتائج استكشاف مواقع الجامعات من حيث تناولها لمهارات محو األمية الرقمية وطريقتها واألبعاد التي  

 تشملها
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 الجامعة

 

األبعاد التي يتضمنها  مدى تناول الموقع اإللكتروني لمهارات محو األمية الرقمية وطريقتها
المحتوى المعروض  في 
 الموقع وفق نتائج البحث 

عدد النتائج المتضمنة لعبارة محو 
 األمية الرقمية بشكل صريح 

 ية عدد النتائج  لعبارات أخرى تشير إلى محو األمية الرقم

0  

 

( ضمن الغايات اإلسرتاتيجية بشكل  1التعلم الرقمي: )-  0
 سردي.

 الثقافة التكنولوجية: )نتائج غري مرتبطة(.-

 مهارات العصر الرقمي: )نتائج غري مرتبطة(.-

 التنور التكنولوجي: )نتائج غري مرتبطة(.-

 اإلسرتاتيجية الرقمية: )نتائج غري مرتبطة(.-

 اتية: )نتائج غري مرتبطة(.حمو األمية املعلوم-

 ( ثقافية) 
 ( تشغيلية) 
  تقييمية)×( 
  إسرتاتيجية)×( 

2 

 

 التعلم الرقمي: )نتائج غري مرتبطة(.- 0

 (. إعالن.1الثقافة التكنولوجية: )-

( 1( إعالنات لورش تدريبية و)7مهارات العصر الرقمي: )-
 معرض عن أمتتة التعليم يف العصر الرقمي.

 ولوجي: )نتائج غري مرتبطة(.التنور التكن-

( بشكل سردي عن اإلسرتاتيجية 1اإلسرتاتيجية الرقمية: )-
الرقمية لوزارة التعليم، وبقية النتائج تتناول إعالنات عن 
مواضع متعددة يف اجملال الرقمي كاملنصات والتحول 

 واالختبارات واملواطنة واملكتبات الرقمية.

 غري مرتبطة(. حمو األمية املعلوماتية: ) نتائج-

 ( ثقافية) 
 ( تشغيلية) 
  تقييمية)×( 
  إسرتاتيجية )×( 

0 

 

إعالنات وأخبار عن املكتبة الرقمية  (18التعلم الرقمي: ) 0
السعودية، وفعاليات عمادة التعلم اإللكرتوين وإدارة تقنية 
املعلومات، وتقارير عن تفعيل التعلم عن بعد يف ظل جائحة  

 ( ثقافية) 
 ( تشغيلية) 
 ( تقييمية) 
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 كورنا.

( نتائج ألخبار 6ولوجية / أو الثقافة الرقمية:) الثقافة التكن-
 فعاليات  يف اجلامعة.

 ( إعالن مؤمتر.1مهارات العصر الرقمي )-

 (.0التنور التكنولوجي: ) -

 (.0اإلسرتاتيجية الرقمية: )-

 (.0حمو األمية املعلوماتية: )-

  إسرتاتيجية
() 

4 

 

 (.0قمي: )التعلم الر   0

 (.0الثقافة التكنولوجية:)-

 (.0مهارات العصر الرقمي: )-

 (.0التنور التكنولوجي: )-

 (.0اإلسرتاتيجية الرقمية :)-

 (.0حمو األمية املعلوماتية: )-

  ثقافية)×( 
  تشغيلية)×( 
  تقييمية)×( 
  إسرتاتيجية)×( 

7 

 

 (.0التعلم الرقمي: ) 0

 (.0الثقافة التكنولوجية:)-

 (.0العصر الرقمي: )مهارات -

 (.0التنور التكنولوجي: )-

 (.0اإلسرتاتيجية الرقمية :)-

  ثقافية)×( 
  تشغيلية)×( 
  تقييمية)×( 
  إسرتاتيجية)×( 
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 (.0حمو األمية املعلوماتية: )-

2 

 

 (.0التعلم الرقمي: ) 0

 (.0الثقافة التكنولوجية:)-

 (.0مهارات العصر الرقمي: )-

 (.0التنور التكنولوجي: )-

( عرض لكتاب مرتجم عن 1اإلسرتاتيجية الرقمية )-
 تكنولوجيا املعلومات.

 (.0حمو األمية املعلوماتية: )-

 ( ثقافية) 
  تشغيلية)×( 
  تقييمية)×( 
  إسرتاتيجية)×( 

2 

 

( خرب عن ورشة بعنوان أدوات التعلم يف 1التعلم الرقمي: )- 0
 العصر الرقمي.

 (.0الثقافة التكنولوجية:)-

 (.0لعصر الرقمي: )مهارات ا-

 (.0التنور التكنولوجي: )-

 (.0اإلسرتاتيجية الرقمية :)-

 (.0حمو األمية املعلوماتية: )-

 ( ثقافية) 
 ( تشغيلية) 
  تقييمية)×( 
  إسرتاتيجية)×( 

7 

 

 التعلم الرقمي: )نتائج غري مرتبطة(.- 0

 الثقافة التكنولوجية: )نتائج غري مرتبطة(.-

 )نتائج غري مرتبطة(. مهارات العصر الرقمي:-

 التنور التكنولوجي:) نتائج غري مرتبطة(.-

 ( ثقافية) 
 ( تشغيلية) 
  تقييمية)×( 
  إسرتاتيجية)×( 
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 من خالل اجلدول السابق؛ ميكن استخالص النتائج التالية:   

 اإلسرتاتيجية الرقمية )نتائج غري مرتبطة(.-

 حمو األمية املعلوماتية: ) نتائج غري مرتبطة(.-

9 

 

)مقال يف صحيفة رسالة اجلامعة  1
 بنسختها اإللكرتونية(

نتيجة مرتبطة( تتعلق بدراسات تربوية  34التعلم الرقمي: )-
 ومقاالت وتقارير وأهداف لبعض املقررات.

( للنتائج املرتبطة عند البحث  0الثقافة التكنولوجية:) -
(  نتيجة غري 1000بعالمات االقتباس، وما يزيد عن ) 

 مرتبطة.

 ( نتائج لدراسات تربوية.3مهارات العصر الرقمي )-

 منها غري مرتبطة.4) ( نتائج )9ر التكنولوجي:) التنو -

 ( تقرير إخباري. 1اإلسرتاتيجية الرقمية )-

( نتائج لدراسات ومقاالت 7حمو األمية املعلوماتية: )-
 وأخبار وإعالنات.

 ( ثقافية) 
 ( تشغيلية) 
 ( تقييمية) 
  إسرتاتيجية

() 

02 

 

 التعلم الرقمي: )نتائج غري مرتبطة(.- 0

 (.0التكنولوجية:)الثقافة -

 (.0مهارات العصر الرقمي: )-

 (.0التنور التكنولوجي: )-

 اإلسرتاتيجية الرقمية: )نتائج غري مرتبطة(.-

 (.0حمو األمية املعلوماتية: )-

 ( ثقافية) 
 ( تشغيلية) 
  تقييمية)×( 
  إسرتاتيجية)×( 
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واقع اجلامعات كبرية ومتشعبة، وتقدم خدمات إلكرتونية متعددة ملنسوبيها؛ إال أن مجيع املواقع بعض م -
اليت مشلتها عينة الدراسة مل تتطرق ملوضوع مهارات حمو األمية الرقمية بالعبارة الصرحية هلا كما يظهر من 

ذ مت تضمني هذه العبارة يف (؛ إ9نتيجة البحث اآليل، وذلك فيما عدا موقع واحد فقط هو املوقع رقم )
 نتائج  العبارات األخرى اليت تشري إىل حمو األمية الرقمية أحد مقاالت جملة اجلامعة، كما يوجد تفاوت يف عدد

 على ذات املواقع.
كثري من النتائج غري املرتبطة اليت أظهرها البحث ذات عالقة بالتعلم اإللكرتوين، بشكل مباشر أو غري   -

 مباشر.
تفاوت يف مدى تناول مهارات حمو األمية الرقمية وطريقتها عرب املواقع اإللكرتونية لبعض اجلامعات  وجود -

(؛ ركزت على تفعيل تعليم مهارات 7( و)2( و)4( و)0السعودية، فبعض اجلامعات مثاًل، كجامعة رقم )
التعليم والتعلم حمو األمية الرقمية من خالل تطبيقات التعلم اإللكرتوين باجلامعة حتت مسمى: "

اإللكرتوين"، مع وجود بعض األدلة اإلرشادية لطريقة استخدام أنظمة إدارة التعلم اخلاصة باجلامعة، ولكن 
 ال يوجد ما يشري إىل هذه األدلة بشكل يسهل الوصول إليها.

ور غالبية مواقع اجلامعات تقدم بالفعل دروًسا وشروحات إلكرتونية متعددة وشاملة بالنصوص والص -
ومقاطع الفيديو لتوضيح كيفية استخدام اخلدمات والتطبيقات اإللكرتونية اليت توفرها اجلامعة، مثل جامعة 

( 2(، )7(، )4(، يف حني تناولت مواقع اجلامعة رقم )02(، )9(، )7(، )2(، )0(، )0(، )0رقم: )
والشروحات التطبيقية عن مهارات حمو األمية الرقمية على حنو أقل عمًقا، حىت يف جمال عرض الدروس 

 أنظمة إدارة التعلم والتطبيقات املتصلة هبا، وبدت مواقعها أصغر، وأقل تشعباً من اجلامعات األخرى.
تطرقت بعض اجلامعات لذكر شراكات يف جمال حمو األمية الرقمية، وإن مل يكن بذكر العبارة الصرحية،    -

ة بالفعل لتلك الشراكات على املواقع، كتقدمي دورات (، لكن ال توجد نتائج قائم2كما يف جامعة رقم )
 متخصصة، أو معلومات ختتص مبجال الشراكة وموضوعه بشكل رقمي.

قدمت بعض اجلامعات مبادرات رائدة يف سبيل تنمية مهارات حمو األمية الرقمية على مواقعها سواء  -
وحة متنوعة تتناول خمتلف األبعاد، كما يف ملنسوبيها أو لعموم الزوار، وأتاحتها على أهنا منصات تعلم مفت

 (.0جامعة رقم )
مجيع مواقع اجلامعات اشرتكت يف تناول مهارات حمو األمية الرقمية يف بعديها التثقيفي والتشغيلي؛ عدا  -

( فلم يـُتهناول هذا 7( واجلامعة رقم )4( حيث اقتصرت على البعد التثقيفي، أما اجلامعة رقم )2اجلامعة )
( مشلت باإلضافة للبعدين التثقيفي 9( و)0ع على أي بعد من األبعاد، يف حني أن اجلامعتني )املوضو 

 والتشغيلي األبعاد التقييمية واإلسرتاتيجية .          
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 إجابة السؤال الثاني:
هل توجد فعاليات قائمة بحد ذاتها على المواقع اإللكترونية للجامعات السعودية  -

ية الرقمية لمنسوبي الجامعات بشكل ممنهج في أبعادها تستهدف مهارات محو األم
 المتنوعة؟

 
 2جدول 

نتائج استكشاف مواقع الجامعات من حيث وجود فعاليات قائمة بحد ذاتها عبر تلك  المواقع  
 تستهدف مهارات محو األمية الرقمية

 01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 رقم الجامعة

 

 

نتائج حبثية تشري إىل 
ئمة وجود فعاليات قا

عرب املوقع اإللكرتوين 
للجامعة تستهدف 
مهارات حمو األمية 

 الرقمية

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

يوجد بشكل مباشر من 
خالل إعالن أهداف 
صرحية للمبادرات 
واملنصات الرقمية اليت 
ميكن الوصول إليها عرب 

 موقع اجلامعة

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

يوجد على 
خمتلف األبعاد 
ولكنه يقتصر 

نظمة على  أ
إدارة التعلم وما 
يرتبط هبا داخل 

 اجلامعة 

 

 

0 

 

      
 ؛ ميكن استخالص ما يأيت:0بالنظر إىل اجلدول      

أن املوقع الوحيد الذي تضمن إقامة فعاليات ضمن إطار حمدد خيدم جمال حمو األمية الرقمية هو   -
ى أهنا منصات تعلم، (؛ حيث صممت من خالله جمموعة من املبادرات عل0موقع اجلامعة رقم )

مثل منصة )متكني، تزامن( ضمنتها أهداف صرحية لنشر التعّلم املفتوح واملعرفة داخل جمتمع 
اجلامعة وخارجها وتضمنت كثريًا من الدروس اليت تعزز مهارات حمو األمية الرقمية يف خمتلف 

 األبعاد.
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يوجد يف أي منها فعاليات  ( فإن مجيع املواقع اليت مت استكشافها ال0خبالف اجلامعة رقم ) -
قائمة حبد ذاَتا مقصودة؛ تستهدف حمو األمية الرقمية ملنسويب اجلامعات بشكل ممنهج، كأن 
يضم املوقع صفحة فرعية على صفحته الرئيسة خاصة هلذا اهلدف، وتتضمن فعاليات قائمة 

ية، التقييمية، بتبويبات خاصة لكل بعد من أبعاد حمو األمية الرقمية ) التثقيفية، التشغيل
 اإلسرتاتيجية( أو جلميع األبعاد مًعا. 

ال يوجد فعاليات تتناول موضوعات أخرى تتجاوز تعزيز مهارات منسويب اجلامعات بأنظمة  -
إدارة التعلم أو املنصات التعليمية املستخدمة يف اجلامعة، إىل خمتلف املهارات الرقمية اليت 

 س سواء للتعلم أو العمل أو لتحسني جودة احلياة.حيتاجها متعلم اليوم وعضو هيئة التدري
وفًقا لنتائج التحليل االستكشايف فإن غالبية األنشطة والفعاليات ُضِمنت يف املواقع عرب   -

صفحات عمادات أو إدارات أو وحدات التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد على املواقع 
ز حمو األمية الرقمية يف أبعادها التثقيفية اإللكرتونية للجامعات، وهي موجهة غالًبا حنو تعزي

والتشغيلية املتعلقة بأنظمة إدارة التعلم أو التطبيقات املرتبطة هبا، أو مع بعض املنصات التعليمية 
احملددة، يف حني أن موقعني جامعيني من مواقع اجلامعات عينة الدراسة جتاوزت ذلك إىل األبعاد 

(، كما أشري إليه آنًفا، واآلخر هو املوقع رقم 0ا هو املوقع رقم )التقييمية واإلسرتاتيجية،  أحدمه
 (، ولكنه ما زال مقتصرًا على  أنظمة إدارة التعلم يف تلك اجلامعة وما يرتبط هبا.9)
 

 إجابة السؤال الثالث:
هل تضم مواقع الجامعات السعودية على اإلنترنت ما يساعد في تقييم مهارات محو  -

 سوبيها؟ األمية الرقمية لمن
 3جدول 

نتائج استكشاف مواقع الجامعات من حيث وجود تقييم لمهارات محو األمية الرقمية ضمن الموقع 
 اإللكتروني

 01 9 8 7 6 5 4 3 2 0 رقم الجامعة

نتائج حبثية تشري إىل مدى وجود تقييم 
ملهارات حمو األمية الرقمية عرب املوقع 
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 0 اإللكرتوين

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

     
ميكن استخالص أن مجيع املواقع اليت مت استكشافها ال يوجد يف أي منها   0بالنظر إىل اجلدول      

قسم أو تبويب أو صفحة خاصة لقياس مهارات حمو األمية الرقمية وتقييمها ملنسويب اجلامعة، فضاًل عن 
التنبه إليه وعدم إغفاله، فمواقع اجلامعات مبا ميكن تفعيله خالهلا عموم الزوار لتلك املواقع، وهذا أمر جيدر 

من إمكانيات؛ هي أنسب البيئات لقياس تلك املهارات ملنسوبيها بشكل بسيط ومرن، حيافظ على 
 خصوصية املستخدم.    

 مناقشة نتائج الدراسة والتعليق عليها:
اء عملية البحث االستكشايف ملواقع اجلامعات على الرغم من مواجهة بعض الصعوبات يف أثناء إجر      

عينة الدراسة، ومن ذلك مثاًل؛ أن بعض حمركات البحث يف بعض مواقع اجلامعات ال تعمل بشكل سليم، 
وبعضها ال يتيح خيار البحث املتقدم، يف حني أن بعضها يبحث مباشرة خارج نطاق املوقع اخلاص 

ا العثو  ر على معلومات تتعلق بتعزيز مهارات حمو األمية الرقمية أو طرق باجلامعة، كما كان من الصعب جدًّ
تقييمها عرب املواقع اإللكرتونية للجامعات؛ ترى الباحثة أن النتائج اليت اْسُتخِلصهْت تشري إىل أن اجلامعات 
 على الرغم من اهتمامها بالتكنولوجيا وتطبيقها يف تصميم مواقعها وإظهارها لفهم احلاجة للتعلم عرب
الفضاءات الرقمية، وإشارَتا إىل ذلك بأفكار وتطبيقات وخدمات متنوعة تقدمها عرب مواقعها اإللكرتونية؛ 

وأن ذلك  ملنسوبيها،إال أهنا ما زالت تقدم احلد األدىن من املعلومات املتعلقة مبهارات حمو األمية الرقمية 
واقع، ونادرًا ما يتناول األبعاد التقييمية واإلسرتاتيجية، احلد ال يتجاوز األبعاد الثقافية والتشغيلية يف غالبية امل

( مل يتناوال ما يشري إىل مهارات حمو األمية 7(، وموقع اجلامعة )4وبعض مواقع اجلامعات، كموقع اجلامعة )
 الرقمية ال مبصطلحها املتعارف عليه وال باملصطلحات األخرى الدالة عليها أو اليت يشار أحيانًا إليها به يف

أي بُعد من األبعاد األربعة، ورمبا كان السبب يعود إىل أهنا مواقع أقل حجمًا وتشعبا من نظرياَتا يف عينة 
الدراسة، وقد كان املنظور الوحيد الذي اشرتكت فيه مجيع اجلامعات عينة الدراسة هو تقدميها املعرفة 

هبا أو ألعضاء هيئة التدريس وذلك من واملهارات حول أنظمة إدارة التعلم املعتمدة بكل منها سواء لطال
خالل صفحات عمادات أو إدارات أو وحدات التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد دون أن تستهدف حمو 
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األمية الرقمية على حنو مقصود يتضمن مجيع أبعادها ويتجاوز تلك األنظمة إىل ما حيقق أهداف أبعد على 
 واء لتلبية املتطلبات املهنية أو الشخصية.   املستويات التقييمية واإلسرتاتيجية س

واتضح أيًضا أن الغالبية العظمى من مواقع اجلامعات عينة الدراسة ال تقدم فعاليات قائمة حبد ذاَتا      
مبختلف أنواع الوسائط الرقمية؛ فيما عدا  بشكل ممنهج ومقصود يستهدف تعزيز مهارات حمو األمية الرقمية

(؛ ممَّا يشري إىل أن املعلومات واملبادرات التدريبية والتقييمية املتاحة للطالب أو 9معة )( واجلا0اجلامعة )
ألعضاء هيئة التدريس عرب املواقع اإللكرتونية للجامعات فيما يتعلق مبهارات حمو األمية الرقمية مل تكن على 

أعضاء هيئة التدريس من  النحو املأمول، كما مل تكن هناك معلومات حول ما هو مطلوب من الطالب أو
اليت   (Neilson, 2017)-Coldwellمهارات يف هذا اجملال، وهو ما يتفق مع نتائج دراسة 

أكَّدت أن  حمو األمية الرقمية ال تزال غري حمددة املعامل عرب مواقع اجلامعات، مع وجود سوء فهم يف 
 املصطلح، وخلطه مبصطلحات أخرى.

مواقع اجلامعات ملوضوع  مهارات حمو األمية الرقمية أن يكون على  كما غلب على طريقة تناول      
املستوى اإلعالمي، من خالل ذكر األخبار حول هذا املوضوع، وليس بعبارته الصرحية يف غالبية نتائج 
البحث إمنا ببعض العبارات اليت قد يستدل هبا على معناه؛ دون التطرق ملهاراته املطلوبة من املتعلمني 

ها املتنوعة، أو حىت  ذكر الشراكات اليت متت، أو وجود ما يشري إىل حتقق تلك الشراكات يف هذا بأبعاد
اجملال عرب املوقع اإللكرتوين، أو اليت خُيطط لتنفيذها يف جمال توفري اخلدمات والتطبيقات الرقمية ملنسويب 

نتيجة تشري إىل ضرورة فهم مصطلح اجلامعات، حبيث تنفذ عرب تلك املواقع اإللكرتونية، وبشكل عام هذه ال
حمو األمية الرقمية وأبعاده املتنوعة بشكل أوضح من قبل اجلامعات حىت تتمكن من البدء بالتخطيط إلقامة 
أُطر عمل متكاملة حوله عرب مواقعها اإللكرتونية، كما يف منهج إطار العمل الذي تبنته جامعة برايتون 

(University of Brightonأو جامع  ) ة دندي(University of Dundee). 
ووفقا لنتائج الدراسة املوضحة أعاله؛ ميكن القول بأن غالبية اجلامعات رمبا ال تعطي االهتمام الكايف     

مبهارات حمو األمية الرقمية على مواقعها بسبب أن لديها توقعات ضمنية بشكل عام ترى أن الطالب 
، أو حىت أعضاء هيئة التدريس باجلامعة؛ لديهم مستوى كاٍف من احملتملني أو املستجدين، أو املنتظمني

مهارات حمو األمية الرقمية لدعم عمليات التعليم والتعلم، مع توقعات بأن يكون الطالب قد حققوا بعض 
الكفاءات الرقمية من خالل التعليم الثانوي، ورمبا تطورت مهاراَتم الرقمية من خالل عملهم وجتارهبم 

( من تعايش اجلامعات Murray &  Pérez, 2014وهو ما يتفق مع ما أثبتته دراسة )احلياتية، 
بشكل متناقض مع تنامي ظاهرة حمو األمية الرقمية؛ إذ تقلل من أمهية تقييم تلك الكفاءات ملنسوبيها 
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كاٍف من وطالهبا، إما ألهنا تُعدها أمرًا مفروًغا منه، أو أهنا تفرتض أن منسوبيها وطالهبا على مستوًى  
 .تلك املهارات

كما أنه يف حني أن املواقع اإللكرتونية للجامعات كان ينبغي أن يكون هلا مكان ضمن جدول أعمال       
اجلامعات ملناقشة سبل تعزيز حمو األمية الرقمية ملنسوبيها من خالهلا، إال أن نتائج الدراسة أشارت إىل 

نات واألخبار على مواقع تلك اجلامعات، وكذلك ما عكس ذلك؛ إال من باب ما يتعلق بتفعيل اإلعال
 ( إذ أظهر ثراًءا يف هذا اجلانب، وهو ما يؤيد ما أشار إليه دوغان )0يتعلق مبوقع اجلامعة رقم )

(Duggan, 2013  إذ ذكر أن عدًدا قلياًل من اجلامعات قد اعتمد جدول أعمال حملو األمية الرقمية
ى، ومن ذلك ما ميكن أن تقدمه اجلامعات يف هذا الشأن عرب مواقعها بطريقة واسعة النطاق أو ذات مغز 

ملنسوبيها بشكل عام، والطالب على وجه خاص؛ األمر الذي يتفق مع ما أكدته نتائج دراسة 
(Hamdan, 2014 ،يف جمال التعليم عرب اإلنرتنت ومساعدته يف تعزيز ثقافة التعلم لدى املتعلمني )

 ديهم. وحتسني مهارات االتصال ل

وجتدر اإلشارة إىل أن نتائج التحليل االستكشايف السابق ملواقع عينة اجلامعات السعودية على اإلنرتنت      
من حيث تناوهلا ملوضوع حمو األمية الرقمية؛ كانت تتعلق مبا هو موجود على املواقع فقط، وأن ما ال يوجد 

ي، ولكن ملقصود من إجراء هذا التحليل هو ضمن حمتويات موقع ما؛ قد يُوجد على أرض الواقع الفعل
استكشاف مدى تفعيل مواقع اجلامعات يف تناول مواضيع وتطبيق أبعاد مهارات حمو األمية الرقمية، وتفعيل 
الدورات الرقمية على املواقع مبختلف أنواع الشراكات، وسبل تقييم املهارات الرقمية ملنسويب اجلامعة خباصة، 

على غرار معاير منظمة كواليت ماترز العاملية،  -يري تقييم مقننة، أو معدة بشراكة جمتمعية والزوار بعامة؛ مبعا
اليت تقيم معها بعض اجلامعات عالقات شراكة يف سبيل تطبيق معايري اجلودة يف تصميم املقررات 

س مستوى املهارات اإللكرتونية، فمثال ميكن أن تضع اجلامعات على مواقعها اإللكرتونية تبويًبا خاصًّا لقيا
الرقمية للطالب اجلدد أو املنتظمني، وملنسوبيها، ويكون تقييم املهارات إلزامي وفق آليات معينة، فكما 
تربط اجلامعات مثال حصول الطلبة على نتائج االختبارات يف املقررات بتقييم تلك املقررات اليت درسوها 

َتم الرقمية دوريًّا وتربط ذلك حبصوهلم على النتائج أو من عدة نواح؛ ميكن أن تلزمهم أيًضا بتقييم مهارا
حىت املكافآت، فقط جملرد التقييم، ومن مث تتوىل اجلامعة مسؤولية حتليل النتائج وتقدمي برامج وفق تلك 

 النتائج، لكن ذلك ال يوجد يف أي جامعة من اجلامعات وفًقا لنتائج التحليل السابق.
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 التوصيات: -9
 إلى عدٍد من التوصيات اآلتية: خُلصت هذه الدراسة

استثمار إمكانيات املواقع اإللكرتونية للجامعات من قبل اإلدارات الُعليا هلا، وذلك بشكل موجه حنو  -
 تعزيز مهارات حمو األمية الرقمية وتقييمها ملنسوبيها، وألفراد اجملتمع كنوع من املسؤولية اجملتمعية. 

ومات واالتصاالت القائمة على املواقع اإللكرتونية يف اجلامعات على ضرورة اطالع إدارات تقنية املعل -
 مميزات املواقع اإللكرتونية للجامعات األخرى لإلفادة منها.

االلتفات ألمهية تقييم املهارات الرقمية يف أبعادها املتنوعة ملنسويب اجلامعات من قبل مجيع القطاعات -
 ات.املعنية يف اجلامعة وعلى خمتلف املستوي

تكوين وحدة أو جلنة خاصة؛ بالتعاون بني العمادات أو الوحدات أو اإلدارات للتعلم اإللكرتوين والتعليم -
عن بعد، وإدارات تقنية املعلومات، وعمادات التطوير وتنمية املهارات؛ تعىن بتصميم برامج حمو األمية 

 حتديد االحتياجات التدريبية. الرقمية ومتابعة تنفيذها على املواقع اإللكرتونية لكل جامعة و 

أن تتبىن وزارة التعليم عرب إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت فيها فكرة إنشاء احتاد للجامعات السعودية -
 على اإلنرتنت، يكون مركزًا لتبادل اخلربات، وتنمية املهارات يف جمال حمو األمية الرقمية.

 المقترحات: -01
 تقترح الدراسة ما يأتي:

م مستوى مهارات حمو األمية الرقمية لدى الطالب وأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات باململكة تقيي -
 العربية السعودية.

 تصميم برنامج تدرييب لتعزيز حمو األمية الرقمية ونشره عرب املواقع األكادميية للجامعات وقياس فاعليته. -

املواقع اإللكرتونية للجامعات يف تعزيز املهارات  جهود عمادات التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد على -
 الرقمية ملنسويب اجلامعات...دراسة حتليلية وتصور مقرتح.
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