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 -1أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة بيام نور ،إیران.
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يرتبــط الوعــي املعلومــايت بوصفــه مهــارة للتبــادل يف املجتمــع املعلومــايت يف الوقــت الراهــن ومــن الناحيــة
الوظيفــة التواصليــة باملهــارات اللغويــة ،لــذا يســعى هــذا البحــث لدراســة عالقــة الوعــي املعلومــايت باملهــارات
اللغويــة األربــع األساســية لطــاب قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا ،اعتــاد ًا علــی املنهــج املســحي وتــم اســتخدام
االســتبيان عــى  340شــخص ًا ،وتــم اختيــار العينــات مــن بــن الطــاب اللغــة العربیــة للعــام الــدرايس -95
 .)2017-2016( 96واســتنتجت الدراســة أن للوعــي املعلومــايت عالقــة ذات داللــة إحصائیــة باملهــارات
اإلدراكيــة القرائيــة والكتابيــة ،وبنــا ًء عــى ذلــك فــإن تقويــة الوعــي املعلومــايت للطــاب هــو عامــل يســهم
يف تقويــة مهاراهتــم اللغويــة الســيام يف جمــال االســتفادة مــن املصــادر واملراجــع وخلفيــة البحــث وفهــم
املوضوعــات وقــدرات الكتابــة وزيــادة حوافــز التعلــم والبحــث.
الكلامت الدليلية :الوعي املعلومايت ،املهارات اللغویة ،اللغة العربية يف إيران.
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التمهید
عــى الرغــم مــن أمهيــة املهــارات اللغويــة يف التعلــم والبحــث يف قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا،
إال أن نوظیــف الطــاب املتخرجــن مــن هــذا القســم للمهــارات اللغويــة مل یكــن يف احلــد
املتوقــع ،كــامل يتــم االهتــام جيــد ًا بعوامــل تعديــل وتقويــم هــذه املهــارات ،عــى الرغــم مــن أن
تقويــة مهــارات اللغــة العربيــة وعوامــل تعديــل هــذه املهــارات تُشــكل عامـ ً
ا لفهمهــا بطريقــة
أفضــل (حممــدي نجــاد .)1393 ،فقــد أظهــرت الدراســات التــي بحثــت يف أســباب هــذه
املشــكلة (مــن قبيــل دراســة متقــي زاده وآخریــن  .)1389أن أســباب هــذه املشــكلة تعــود فضـ ً
ا
عــى انخفــاض الشــعور باحلــاس وفقــدان احلافــز لــدى الطــاب ويأســهم مــن احلصــول عــى
عمــل ،وكذلــك عــدم جتهيــز املراكــز التعليميــة باملختــرات اللغويــة ،واملســألة املهمــة األخــرى
مل تســرعي األنظــار ،وهــي االرتقــاء بمســتوى «الوعــي املعلومــايت» للطــاب ومتعلمــي اللغــة
يف هــذا القســم ،و ُيتوقــع أن تتقــوى املهــارات اللغويــة يف التعلــم إذا تــم االهتــام هبــذا الوعــي
املعلومــايت يف املعاهــد واملراكــز اجلامعيــة.
و مــا ُیالحــظ اليــوم أنــه يتــم عــرض املعلومــات بأســاليب متنوعــة وبكمیــات كبــرة،
لــذا فنحــن نحتــاج هلــذه املهــارات التــي متكننــا مــن البحــث عــن املعلومــات التــي نحتاجهــا،
ونصنفهــا ونقيمهــا وفقـ ًا للظــروف وبشــكل یراعــی فیهــا األصــول األخالقيــة (& Mackey
 .)Jacobson, 2011يطلــق عــى هــذه املهــارات إمجــاالً اســم «الوعــي املعلومــايت» والتي متثل
مصــدر ًا للتعلــم مــدى احليــاة ( .)Lau, 2006واحلصــول عــى هــذه املهــارات يتطلــب التمتــع
بفكــر نقــدي والعلــم بمهــارات البحــث اإللكــروين وطــرق تقييــم واســتخدام املعلومــات
ومعرفــة األدوات ومصــادر نــر املعلومــات ،هــذا األمــر الــذي يــؤدي بالنهایــة إىل حــل
املشــكلة والوصــول لنتائــج وإنجــاز بحــث ناجــح ( .)Bruce, 1999كــا أن عــى الطــاب
أن يكونــوا مبادريــن َّ
وخلقــن يف جمــال البحــث العلمــي وتأمــن فــرص العمــل واإلبــداع
والتجديــد ،وهــذه األمــور كلهــا وفق ـ ًا ملقولــة بــروس وإدواردز ولوبتــون ممكنــة ومتوافــرة يف
ظــل الوعــي املعلومــايت (.)Bruce, Edwards & Lupton, 2006
إن أمهيــة الوعــي املعلومــايت يف األوســاط العامــة والعلميــة دفعــت دوالً مثــل إســراليا
مفصلــة وحمليــة للوعــي املعلومــايت لتعليــم مواطنيهــا
ونيوزلنــدا لتدويــن أســس ومعايــر َّ
املهــارات الالزمــة له،كــا قامــوا بتحليــل األعــراف الســائدة يف اجلامعــات يف هــذا املجــال
( .)Bundy, 2004وقــد متــت دراســة نقــاط قــوة وضعــف معايــر وأعــراف تعليــم الوعــي
املعلومــايت يف ٍ
دول مثــل أمريــكا وبريطانيــا وإســراليا ،وطبقــ ًا هلــذه الدراســات تــم تعيــن
املعايــر التــي تتحــدد بموجبهــا الطالــب ذوالوعــي املعلومــايت العــايل واجلامعــة املهتمــة
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بالوعــي املعلومــايت (.)Johnston & Webber, 2003
هيــدف هــذا البحــث إلــی دراســة العالقــة املوجــودة بــن مهــارة الوعــي املعلومــايت
ومهــارات اللغــة األربــع (االســتامع والقــراءة واملحادثــة والكتابــة) لــدی طــاب اللغــة
العربيــة يف إيــران .و يطــرح البحــث الســؤال الرئيــي التــايل :مــا املهــارة اللغويــة التــي ترتبــط
هبــا مهــارة الوعــي املعلومــايت للطــاب ارتباطــ ًا ذا داللــة إحصائيــة؟
والفرضيات التي طرحها الباحث والتي تتعلق هبذا األمر كانت كام یيل:
 -1هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن الوعــي املعلومــايت ومهــارة القــراءة بالعربيــة لــدى
طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف إيــران.
 -2هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن الوعــي املعلومــايت ومهــارة الكتابــة بالعربيــة لــدی
طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف إيــران .
 -3هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن الوعــي املعلومــايت ومهــارة املحادثــة بالعربيــة
لــدی طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف إيــران.
 -4هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن الوعــي املعلومــايت ومهــارة االســتامع للغــة العربيــة
لــدی طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف إيــران.
الدراسات السابقة
مصــادر هــذا البحــث هــي مــن أكــر قواعــد البيانــات األكاديميــة كموقــع sid.irوwww.
magiran.comو .https://scholar.google.comومــن خــال اســتخدام املفــردات
الرئيســية يف عمليــة البحــث مــن مثــل (الوعــي املعلومــايت واملهــارات اللغويــة والطــاب)
يف بحــث عــن املصــادر الفارســية و املصــادر العربيــة و “information literacy AND
 ”language skills AND studentsللمصــادر اإلنجلیزيــة منــذ  17عامـ ًا إلــی اآلن (مــن
عــام  2000فصاعــدا).
حيــث أجريــت العديــد مــن البحــوث حــول الوعــي املعلومــايت الســيام فيــا يتعلــق
باســتخدام معايــر فاعليــة الوعــي املعلومــايت يف التعليــم العــايل (رابطــة املكتبــات األكاديميــة و
البحثيــة )2000 ،يف داخــل البلــد وخارجــه.
دراســة أمــری وآخــرون ( )2009هدفــت إلــی تقييــم مــدی الوعــي املعلومــايت لــدی طــاب
جامعــة شــهركرد .وفقــ ًا لنتائــج هــذا البحــث فــإن معــدل الوعــي املعلومــايت كان يف احلــد
املتوســط.
بابــان ورجبــي عــام ( )2011هتــدف املقالــة إلــی دراســة مــدی الوعــي املعلومــايت
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لطــاب مرحلــة اللیســانس يف جامعــة حمقــق أردبیلــی ،وفقــ ًا لنتائــج البحــث فــإن معــدل
الوعــي املعلومــايت للطــاب يف املســتويات اخلمســة التــي تــم قياســها أعــى مــن احلــد املتوســط.
قــدم رساجــي وخداويــي عــام (  )2014دراســة مهــارات الوعــي املعلومــايت لــدی
طــاب جامعــة طهــران يف مرحلــة املاجســتري ،فقــد أظهــرت نتائــج هــذا البحــث أن معــدل
الوعــي املعلومــايت يف جمموعتــي الطــاب الذيــن يدرســون بشــكل حضــوري والذيــن
يدرســون بشــكل جمــازي أعــى مــن املتوســط ،وال يوجــد بينهــا فــرق مــن ناحيــة قــدرة حتديــد
ماهيــة وســعة املعلومــات واالســتخدام املؤثــر واملفيــد للمعلومــات وفهــم املســائل األخالقيــة
واالجتامعيــة املتعلقــة باســتخدام وتقييــم مصــادر املعلومــات.
دراســة ديلمقــاين وصادقــي عــام ( )2015حــول مــدی الوعــي املعلومــايت لــدی طــاب
جامعــة بيــام نــور .فقــد أظهــرت نتائــج البحــث احلــايل بشــكل عــام أن مســتوى الوعــي
املعلومــايت احلقيقــي للطــاب أقــل مــن نصــف درجــة االســتبيان بكثــر ،ومل حيصــل الطــاب
يف أي مــن املســتويات التــي تــم تعريفهــا عــى الدرجــة املطلوبــة.
دراســة موجــان ( )Maughan, 2001حــول دراســة التجــارب الناجتــة عــن برنامــج رصــد
الوعــي املعلومــايت لــدی طــاب جامعــة كاليفورنيــا –بــركيل.
ودراســة اِ ِمــت و اِمــده ( )Emmett and Emde, 2007يف تقييــم مــدی الوعــي
املعلومــايت لــدی طــاب ختصــص الكيميــاء يف جامعــة كانــزاس .فقــد أظهــرت النتائــج ارتفــاع
معــدل الوعــي املعلومــايت عــن احلــد املتوســط.
مقالــة متقــي زاده وآخــرون (  )2000حــول دراســة عوامــل ضعــف طــاب اللغــة
العربيــة وآداهبــا يف املهــارات اللغويــة مــن وجهــة نظــر الطــاب واألســاتذة يف هــذا املجــال،
وقــد جــاءت نتائــج هــذا البحــث خالف ـ ًا للكثــر مــن التوقعــات ،فــإن الطــاب لدهيــم حافــز
لتعلــم اللغــة العربيــة ،لكنهــم يفتقــدون احلــاس التــي تفهــم خطـ ًـأ عــى أهنــا غيــاب للحافــز.
أجریــت جــايل وآخــرون ( )2013بحثــا حــول مــدی فاعليــة تدريــس األدب العربــی
توصلــت
املعــارص تواصلیــ ًا علــی مهــارة الــكالم لــدی طــاب اللغــة العربيــة اإليرانيــنّ ،
الدراســة إلــی أن ثمــة فرقــا ذا داللــة إحصائيــة بــن املجموعتــن التجريبيتــن (املجموعتــن
اخلاضعتــن لالختبــار) وأن ثمــة أثــر ًا إجيابيـ ًا لتطبيــق املدخــل التواصــي علــی تدريــس األدب
العــريب املعــارص يف تنميــة مهــارة الــكالم لــدی ع ّينــة البحــث.
دراســة حممــد النــور ( )2013حــول مشــكالت تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا يف إفريقــا
وكشــفت هــذه الدراســة عــن أن غالبيــة املعلمــن يف مؤسســات تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن
بغريهــا يــراوح مســتوی متكنهــم يف هــذه اللغــة مــا بــن املتوســط و الضعيــف وأن معظــم
عالقة مهارة الوعي املعلومايت لدی طالب اللغة العربية وآداهبا يف إيران مع املهارات اللغویة
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هــؤالء املعلمــن مل خيضعــوا لربامــج تأهيليــة أو تدريبيــة وأن كثــر ًا منهــم غــر متخصــن يف
اللغــة العربيــة.
حممــدي ركعتــي وآخــرون ( )1436دراســة حــول أنــاط التعلــم الشــائعة واملفضلــة لــدی
متعلمــي اللغــة العربيــة وآداهبــا يف اجلامعــات اإليرانيــة قــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن النمــط
التحليــي و النمــط الســلطوي أكثــر أنــاط التعلــم اســتخدام ًا لــدی املتعلمــن لكــن معظمهــم
ـی والنمــط الســلطوي.
ّ
ـي علــی النمــط التحليلـ ّ
يفضلــون النمــط االتّصــايل والنمــط احلـ ّ
أجــری زارعــي وآخــرون ( )2017بحث ـ ًا حــول أثــر التغذيــة الراجعــة املبــارشة وغــر
توصلــت
املبــارشة يف األداء الكتــايب لطــاب فــرع اللغــة العربيــة يف مرحلــة البكالوريــوسّ .
الدراســة إلــی أن لــكل مــن التغذيــة الراجعــة املبــارشة وغــر املبــارشة أثــر إجيابــی يف تقليــل
أخطاءهــم اللغويــة ومــن ثــم ترقيــة أداءهــم الكتــايب كــا تبــن أن التغذيــة الراجعــة املبــارشة هلــا
فاعليــة وكفــاءة أكثــر يف تقويــة الكتابــة لــدی طــاب اللغــة العربيــة اإليرانيــن.
نــادري وآخــرون ( )2017دراســة حــول عالقــة دافــع التعلــم والتقييــم الــذايت بمهــارة
الكتابــة لــدی معلمــي اللغــة العربيــة وأظهــرت النتائــج إلــی وجــود عالقــة ذات داللــة
إحصائيــة بــن دافــع تعلــم اللغــة العربيــة وتقييــم املعلمــن الــذايت ملهارهتــم يف كتابــة النصــوص
العربيــة.
وكذلــك مــا قــام بــه حمبــوب وآخــرون ( )2018حــول أســاليب تعليــم اللغــة العربيــة
توصلــت الدراســة إلــی أن الطريقــة االنتقائيــة هــی أنجــح الطــرق
للناطقــن بلغــات أخــری و ّ
وأكثرهــا فعاليــة لتحقيــق أهــداف تعليــم اللغــة العربيــة.
وبشــكل عــام ،مل نعثــر علــی دراســة حــول عالقــة الوعــي املعلومــايت لــدی طــاب العربيــة
ومهاراهتــم اللغويــة ســواء يف داخــل البلــد أو خارجــه .لــذا يمتــاز بحثنــا باحلداثــة والســعة
نظــر ًا إلــی اهتاممــه بعالقــة الوعــي املعلومــايت واملهــارات اللغويــة يف النظــام التعليمــي يف
إيــران ،للمتخصصــن يف اللغــة العربيــة وآداهبــا .ويمكــن اعتبــاره اخلطــوة األوليــة لبحــوث
أخــری يف البلــد ،الس ـ ّيام يف جمــال تعلــم اللغــة العرب ّيــة أو تعلــم اللغــات األخــری.
مراجعة األدب النظري
يف عرصنــا احلــارض ،ومــن خــال عــامل شــبكة املعلومــات املعقــدة ،يتــم عــرض املعلومــات
بأســاليب مبتكــرة ومتنوعــة وبكمیــة كبــرة ،لــذا مل تعــد مهــارات القــراءة والكتابــة البســيطة
كافية-اليــوم -لســد حاجــة البــر للمعلومــات املتنوعــة واملختلفــة .وإننــا بحاجــة إلــی
مهــارات متكننــا مــن تصنيــف املعلومــات وتقييمهــا واســتخدامها وفــق ظروفنــا .هــذه
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املهــارات االنتقائيــة املتعــددة متكننــا مــن اختيــار واســتخدام املعلومــات الصحيحــة واملناســبة
مــن بــن الكــم اهلائــل للمعلومــات املقدمــة يف أنــواع صيــغ التوزيــع والنــر اإللكرتونيــة وغــر
اإللكرتونيــة ( .)Mackey and Jacobson, 2011تســمی هذه املهــارات بالوعي املعلومايت
( )information literacyوهــي تســاعد صاحبهــا علــی التعلــم والبحــث والتقييــم البنــاء
واســتخدام املعلومــات بشــكل صحيــح ( .)Lau, 2006وهــذا الوعــي املعلومــايت هــو عامــل
التعلــم الــذايت علــی مــدى احليــاة وســبيل البحــث املمنهــج والتقييــم االنتقــادي واالســتخدام
الصحيــح للمعلومــات لســد احلاجــة للمعلومــات (.)Lau, 2006
لــذا مــن واجــب املؤسســات العلميــة احلديثــة االهتــام بجــودة التعليــم لــكل الطــاب
بغــض النظــر عــن ختصصاهتــم ومســتواهم العلمــي هبــدف نجاحهــم الــدرايس والعمــي.
وأحــد أبــرز العنــارص يف هــذا الصــدد هــو تنشــئة طــاب ذوي معرفــة معلوماتيــة يف كل
التخصصــات .بنــاء علــی ذلــك فــإن رابطــة املكتبــات األكاديميــة والبحثيــة (Association
 )of College and Research Librariesوالتــي هــي جــزء مــن رابطــة املكتبات األمريكية
والتــي صادقــت علــی معايــر كفــاءات الوعــي املعلوماتيــة يف التعليــم العــايل (Information
 )literacy competency standards for higher educationعــام ( .2000رابطــة
املكتبــات األكاديميــة والبحثيــة )2000 ،إن الطالــب ذا الوعــي املعلومــايت هــو الــذي يمتلــك
املعايــر اخلمســة التالیــة:
القدرة عىل حتديد ماهية ومقدار املعلومات التي حيتاجها.مهارة الوصول املفيد والكايف إىل املعلومات التي حيتاجها.قــدرة التقييــم النقــدي للمعلومــات ومصادرهــا ومــزج املعلومــات املختــارة وفقـ ًا لقاعدتــهالعلميــة ونظامــه التعليمــي.
قدرة االستخدام املؤثر للمعلومات بشكل فردي أو مجاعي للوصول إىل هدف معني.قــدرة الفهــم األســايس للمســائل االقتصاديــة والقانونيــة واالجتامعيــة املرتتبــة عىل اســتخداماملعلومــات ،والوصــول إىل املعلومــات بطريقــة أخالقيــة وعادلة.
وقــد ُحــددت هــذه املعايــر يف قوالــب مــؤرشات األداء ومــؤرشات قيــاس نتائــج الوعــي
املعلومــايت والتــي تبــن بمجموعهــا قــدرات الطــاب ذوي الوعــي املعلومــايت .نظــر ًا إلــی
أمهيــة هــذه املعايــر ،فقــد أجريــت دراســات عديــدة حــول الوعــي املعلومــايت للطــاب وفــق
معايــر ومــؤرشات هــذه املقاييــس.
عالقة مهارة الوعي املعلومايت لدی طالب اللغة العربية وآداهبا يف إيران مع املهارات اللغویة

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 1440/1397

الطريقة
يتبع هذا البحث املنهج الوصفي االرتباطي وانتهج الطريقة املسحية.
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جمتمع وعينة الدراسة
بعــد تواصــل الباحثــن مــع مركــز البحــوث والتخطيــط يف التعليــم العــايل ،التابــع لــوزارة
التعلیــم العــايل والبحــوث والتكنولوجيــا ،وقــد تــم إحصــاء عــدد طــاب اللغــة العربيــة
وآداهبــا يف إيــران يف العــام الــدرايس( )2017-2016وفــق هــذه اإلحصائيــة فــإن عــدد كل
طــاب اللغــة العربيــة األكاديمــن الدارســن يف هــذا العــام يبلــغ  15249طالــب ( مركــز
البحــوث والتخطيــط يف التعليــم العــايل) .مــن بــن هــذا املجتمــع اإلحصائــي ،تــم اختيــار
 362طالبـ ًا وطالبــة كعينــة للدراســة ويف اخلتــام شــارك 340شــخص بصــورة كاملــة .بســبب
عــدم الوصــول إىل القائمــة العامــة للمجتمــع اإلحصائــي (معلومــات مفصلــة عــن الطــاب)
وكذلــك لالســتخدام الفعــال لعنــري الوقــت والطاقــة لــدی الدارســن املشــاركني يف هــذا
البحــث ،تــم اســتخدام طريقــة أخــذ العينــات املتاحــة.
أداة الدراسة وصدقها وثباهتا
نظــر ًا إىل عــدم إجــراء بحــث حــول الوعــي املعلومــايت لطــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا وعالقتــه
باملهــارات اللغويــة للمتعلمــن يف إيــران حتــى اآلن ،تــم حتريــر اســتبيان مــن قبــل الباحــث
معتمــد ًا عــى األمــور واملواضيــع االختصاصيــة يف اللغــة العربيــة وآداهبــا (أســئلة ختصصيــة)
ويف الوقــت نفســه يراعــي االســتبيان متطلبــات الوعــي املعلومــايت حــول املحتــوى وفقــ ًا

للمــؤرشات املطروحــة يف معايــر مؤهــات الوعــي املعلومــايت يف التعليم العايل (جلنــة املكتبات

اجلامعيــة واألبحــاث )2000،لقيــاس الوعــي املعلومــايت للطــاب .ويبــدأ االســتبيان بمقدمــة
تتضمــن الطلــب مــن ا ُملمتَحــن وإرشــاده لطريقــة إكاملــه ،وبعــد عــدة أســئلة حــول املعلومــات
الديمغرافيــة وخلفيــة ا ُملمتحــن ،يتــم طــرح أربعــة أســئلة أساســية حــول املهــارات اللغويــة
األربــع ،ويليهــا عــرون ســؤاالً أساســي ًا وموضوعيــ ًا حــول مهــارات الوعــي املعلومــايت،
تتنــاول األســئلة األربعــة األوىل معــدل املهــارات اللغويــة األربــع لــكل ممتحــن تتضمــن مخســة
خيــارات ،تبــدأ مــن كثــر جــد ًا = 5إلــی قليــل جــد ًا = ،1لذلــك تتأرجــح درجــة مهــارة كل
ممتحــن يف كل مــن املهــارات اللغويــة األربــع بــن احلــد األدنــى  1واحلــد األعــى  5ومعــدل
الدرجــة بــن  1حتــى  2/35تقیــم املهــارة باملســتوی املتــدين ،والدرجــة بــن  2/35حتى 3/7
تقیــم املهــارة باملســتوی املتوســط وبــن  3/7حتــى  5تقیــم املهــارة باملســتوی العــايل ،كل مــن
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األســئلة العرشيــن التاليــة –املتعلقــة بمهــارات الوعــي املعلومــايت -تشــتمل عــى عــدة خيارات
(تتضمــن جــواب واحــد صحيــح وعــدة إجابــات خاطئــة وخيــار«ال أعلــم» فيكــون لــكل
جــواب صحيــح درجــة ،ولــكل جــواب خاطــئ أو خيــار«ال أعلــم» درجــة صفــر ،لــذا فاحلــد
األدنــى واألعــى لدرجــة املمتحــن يف هــذا االســتبيان ملهــارات الوعــي املعلومــايت تــراوح بــن
عرشيــن وصفــر ،واحلــد املتوســط هلــا عــر درجــات ( )10=2÷20وهــي تقیــم بالدرجــة
املتوســطة ،وتعتــر الدرجــات العلیــا مــن 14بمثابــة املســتوى العــايل والدرجــات بــن  7حتــى
14بمثابــة املســتوى املتوســط ،واألقــل مــن  7بمثابــة املســتوى املتــدين للوعــي املعلومــايت لــكل
ممتحــن ،وللتصديــق عــى صالحيــة حمتــوى االســتبيانات تــم وضعهــا بــن يــدي جمموعــة
مكونــة مــن أربعــة أشــخاص ،ثالثــة أســاتذة خمتصــن باللغــة العربيــة وآداهبــا وأســتاذ واحــد
متخصــص باملعلوماتيــة ،وقــد قبلــوا هــذا االســتبيان مطالبــن ببعــض التعديــات ،يقــوم هــذا
االســتبيان عــى طريقــة التصنيــف باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ وكانــت نتيجــة االختبــار
األويل لـــ  30شــخص ًا مســاوية α =721/0وهــي يف احلــد املقبول(أكثــر مــن )0/7
عالقة مهارة الوعي املعلومايت لدی طالب اللغة العربية وآداهبا يف إيران مع املهارات اللغویة

طريقــة حتليــل املعطيــات :تــم حتليــل معطيــات االســتبيانات املكتملــة بإدخاهلــا يف برنامــج
إحصائــي  ،SPSSنســخة  ،21باســتخدام اإلحصــاء الوصفــي (الوفــرة ،نســبة مئويــة كبــرة،
متوســط ،االنحــراف املعيــاري وغــره) واإلحصــاء االســتنتاجي (ومنهــا اختبــارات االرتبــاط
واالنحــدار).
حتلیل البیانات
تــم إعــداد اســتبيان بعنــوان (قيــاس عالقــة الوعــي املعلومــايت لطــاب اللغــة العربيــة مــع
املهــارات اللغويــة األربــع) وتقديمهــا إلــی أشــخاص الع ّينــة اإلحصائيــة يف املراكــز التعليميــة
املختلفــة .أغلــب هــذه االســتبيانات قــام هبــا الباحثــون بعــد التنســيق مــع األســتاذ املعنــي فقــد
حــروا يف الصفــوف وطلبــوا مــن الطــاب تعبئتهــا بصــورة تطوعيــة خــال  30دقيقــة.
عرض النتائج
يف هــذا القســم بدأنــا بذكــر معلومــات املمتحنــن الوصفيــة ،ثــم اختبــار الفرضيــات ،وأظهــر
اجلــدول األول الوفــرة والنســبة املئويــة للممتحنــن وفق ـ ًا للمتغــرات الديمغرافيــة وخلفيــة
املمتحنــن .

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 1440/1397

اجلدول ( )1اإلحصاء الوصفي املتعلق باملتغريات الديمغرافية وخلفية املمتحنني *()340=n
النسبة
الوفرة
املجموعة الفرعية
املتغری
67/9
231
اإلناث
32/1
109
الذكور
اجلنس
100
340
املجموع
65/6
223
اللیسانس
22/6
77
املاجستري
املرحلة الدراسية
11/8
40
الدكتوراه
100
340
املجموع
58/0
197
احلكومية
18/0
61
بيام نور
16/6
59
جامعة آزاد
اجلامعة
اجلامعات األخری(فرهنجيان،
17/4
23
غريانتفاعی و )...
100
340
املجموع
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طبــق املعلومــات املتوفــرة يف هــذا اجلــدول ،نالحــظ متغــر اجلنــس ،اإلنــاث بنســبة 67/9
باملئــة ،ويف متغــر املرحلــة الدراســية ،الطــاب الدارســون يف مرحلــة الليســانس بنســبة 65/6
باملئــة ،ويف متغــر نــوع اجلامعــة ،طــاب اجلامعــات احلكوميــة بنســبة  58باملئــة وفــرة أكــر
مقارنـ ًة باملجموعــات املتعلقــة هبــا.
واجلــدول ( )2يبــن درجــة ومســتوی متغــرات البحــث الرئيســية (مســتوی الوعــي
املعلومــايت ومســتوی املهــارات اللغويــة األربــع) يف األشــخاص املختربيــن.
اجلدول ( )2اإلحصاء الوصفي املختص باملتغريات الرئيسية بني األشخاص املختربين*()340=n
االنحراف
املستوی
األكثر
األقل
املعدل
املتغري
املعياری
متوسط
5
3
0/67
3/57
مهارات القراءة
متوسط
5
3
0/62
3/03
مهارات الكتابة
متدنی
4
1
0/43
2/22
مهارات التحدث
متدنی
4
2
0/47
2/27
مهارات االستامع
متوسط
3
17
1/86
8/68
مهارات الوعی املعلوماتی

وفق ـ ًا ملعطيــات هــذا اجلــدول ،تضــم املتغــرات يف مســتواها املتوســط (مهــارات القــراءة
والكتابــة والوعــي املعلوماتــی) ويشــمل املســتوى املتــدين (مهــارات املحادثــة واالســتامع).
بنــاء علــی اختبــار الفرضيــات ،تتــم يف البدايــة دراســة مصفوفــة االرتبــاط بــن املتغــرات
(اجلــدول الثالــث) وفــق هــذه املنظومــة ،فــإن هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن مهــارة
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الوعــي املعلومــايت ومهــارة القــراءة (R=0/521 P<0/01) .هــذا يعنــي أن مهــارة الوعــي
املعلومــايت هــي إحــدی مقومــات مهــارة القــراءة لــدی الطــاب لــذا فــإن الفرضيــة األولــی
حتظــی بالتأييــد.
وهنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن مهــارة الوعــي املعلومــايت للطــاب ومهــارة القــراءة.
) .(R=0/452 P <0/01هــذه العالقــة تعنــی إن مهــارة الوعــي املعلومــايت إحــدی مقومــات
مهــارة الكتابــة لــدی الطــاب .هــذا األمــر يوكــد الفرضيــة الثانيــة.
ومل تكــن هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن مهــارة الوعــي املعلومــايت مــع مهــارة املحادثة
) ،(R=0/144 P >0/05لــذا فإهنــا ال تؤ ّيــد الفرضيــة الثالثــة.
ومل تكــن هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة إن عالقــة مهــارة الوعــي املعلومــايت مــع مهــارة
االســتامع ) ،(R=0/101 P >0/05لــذا فإهنــا ال تؤ ّيــد الفرضيــة الرابعــة.
عالقة مهارة الوعي املعلومايت لدی طالب اللغة العربية وآداهبا يف إيران مع املهارات اللغویة

اجلدول ( )3االرتباط بنی متغريات البحث (مهارة الوعي املعلومايت قياسا باملهارات اللغوية)
مهارة
مهارة االستامع
مهارة التحدث
مهارة الكتابة
القراءة
مهارة الوعی املعلوماتی
0/101
0/144
**0/452
**0/521
** عالقة ذات داللة إحصائية  99باملئة

* عالقة ذات داللة إحصائية95باملئة

والختبــار الفرضيتــن املصدقتــن بشــكل أكــر وحتليــل نتائــج االرتبــاط الناجتــة عنهــا،
قمنــا باســتخدام حتليــل االنحــدار ،ففــي الفرضيــة األوىل متــت دراســة عنــارص املهــارات
القرائيــة بوصفهــا متغــر مرتبــط ،ومهــارات الوعــي املعلومــايت بوصفهــا متغــرات مســتقلة،
كــا تظهــر نتائــج هــذا االختبــار يف اجلــدول رقــم  ،4و ُيظهــر النمــوذج ذو الداللــة اإلحصائيــة
الــذي تــم احلصــول عليــه ( . )R2=.104, F (1, 339)=16.495, P< .000طبق ـ ًا لقيمــة
بيتــا القياســية ،أن مهــارات الوعــي املعلومــايت تفــرق  37باملائــة عــن مهــارات القــراءة.
اجلــدول ( )4نتائــج حتليــل رجريســون املتزامــن هبــدف دراســة أثــر مهــارة املعرفــة املعلومايتــة
علــی مهــارة القــراءة لــدی الطــاب
املتغریات

B

SE

مهارة القراءة

β

T

4/715
0/370 0/049 0/284
مهارة الوعي املعلومايت
تناسب النموذج)R2=.104, F (1, 339)=16.495, P< .000( :

 Pاملقدار
0/001

أمــا الفرضيــة الثانيــة ،فــإن مكونــات مهــارة الكتابــة يــأيت بحكــم املتغــر التابــع ومهــارة
الوعــي املعلومــايت بحكــم املتغــر املســتقل .فكــا يبــدو مــن اجلــدول اخلامــس هنــاك نمــوذج

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 73 1440/1397
ذو داللــة إحصائيــة ( . )R2=.101, F (1, 339)=15.36O, P< .000وف ًقــا ملعــدالت بيتــا

القياســية ،تتنبــأ مهــارات املعرفــة املعلوماتيــة بنســبة ٪33مــن تبايــن مهــارات الكتابــة.

اجلدول ( )5نتائج حتليل رجريسون لدراسة أثر مهارة الوعي املعلومايت علی مهارة الكتابة لدی الطالب
مهارة الكتابة
املتغریات

B

SE

Β

T

مهارة الوعي املعلومايت
تناسب النموذجR2=.101, F (1, 339)=15.36O, P< .000 :
0/510

0/088

0/329

4/706

Pاملقدار
0/000

مناقشة النتائج
هيــدف البحــث احلــايل لدراســة العالقــة بــن مهــارات الوعــي املعلومــايت واملهــارات اللغويــة
األربــع لــدى طــاب قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا يف الدولــة للعــام الــدرايس (-2016
 )2017إذ إن تــدين مســتوى مهــارات االســتامع واملحادثــة ،ومهــارات الكتابــة والقــراءة
املتوســطة تؤكــد األبحــاث الســابقة املتعلقــة بضعــف هــذه املهــارات بــن طــاب هــذا القســم
مثــل مــا ذکــره متقــي زاده وآخــرون  ،1389وحممــدي نجــاد ،1393 ،وحممــدي ركعتــي
وآخــرون.1394 ،
إن املســتوى املتوســط (واملائــل نحــو االنخفــاض) ملهــارات الوعــي املعلومــايت للطــاب
التــي متــت دراســتها ،ليــس غریبــ ًا ،فالدراســات األخــرى تظهــر تــدين مســتوى الوعــي
املعلومــايت لــدى طــاب األقســام األخــرى أيض ـ ًا مثــل مــا ذکــره مؤمنــي وآخريــن ،1393
ترقــي خــواه ديلمقــاين وصادقــي.1394 ،
وتشــكل هــذه النتيجــة ناقــوس خطــر للتعليــم اإلبداعــي واألبحــاث اجلديــدة واالبتكاريــة
يف هــذا القســم ،وكل هــذه األمــور نامجــة عــن عــدم القــدرة عــى البحــث اإللكــروين
واحلصــول عــى املعلومــات واســتخدامها ومزجهــا مــع املعلومــات الســابقة (أي مهــارات
الوعــي املعلومــايت والفكــر البنّــاء) ،مــع ذلــك فــإن إدخــال الوعــي املعلومــايت يف الربنامــج
الــدريس مــن رضوریــات التعليــم العــايل اليــوم جلميــع الفــروع واألقســام العلميــة وأســاس
الســتمرارها وبقائهــا بــراون وكرومهولــز (  )2002Brown and Krumholzو روكمــن
( )2004Rockmannوإقامــة الورشــات التعليميــة والربامــج اإلضافيــة املتعلقــة بالوعــي
املعلومــايت يف ظــل غيــاب الربنامــج الــدريس ،األمــر الــذي ســيكون مؤثــر ًا يف زيــادة الوعــي
املعلومــايت للطــاب (قاســمي وآخــرون.)1386 ،
تظهــر نتائــج البحــث احلــايل أن مهارتــن عــى األقــل مــن املهــارات األساســية للغــة
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العربيــة (أي مهــارات الكتابــة والقــراءة) ترتبــط بمعــدل الوعــي املعلومــايت ارتباطـ ًا ذا داللــة
إحصائيــة ،وهــذا يعنــي أنــه كلــا كانــت مهــارات الوعــي املعلومــايت مرتفعــة ،کلــا كانــت
مهــارات القــراءة والكتابــة بالعربيــة أقــوى ،ويمكــن أن نوضــح هــذه النتيجــة بــأن مهــارات
الوعــي املعلومــايت متعلقــة باملحتــوى ،وتعتمــد عــى الكتابــة يف عمليــات البحــث اإللكــروين
وتقييــم املعلومــات (أملبــورغ )2006 ،لــذا فهــي ترتبــط أكثــر بمهــارات اإلدراك احلــي العميق
للكتابــة والقــراءة ،وال ترتبــط كثــر ًا بمهــارات املحادثــة واالســتامع.
فالوعــي املعلومــايت هــو عامــل عمــي لتحســن الفــرد واملجتمــع ،يف املجتمــع املعلومــايت
اليــوم ،لــذا فهــو يملــك هدف ـ ًا مشــاهب ًا لكســب املهــارات اللغويــة ،ويرتبــط هبــذه املهــارات،
فض ـ ً
ا عــى أن معــدل قــدرة الربنامــج الــدرايس مــن العوامــل الناجعــة يف تقويــة املهــارات
اللغويــة للمتعلمــن ،وطبقـ ًا لنتائــج هــذا البحــث ،فالوعــي املعلومــايت هــو مهــارة تؤثــر بشــكل
إجیــايب يف مهــارة قــراءة وكتابــة متعلمــي اللغــة العربيــة ،ويمكــن باالســتفادة مــن التجــارب
العامليــة جلمــع الوعــي املعلومــايت مــع الربنامــج الــدرايس (مثــل بــروس ،2004،أملبــورغ،
 )2003الســيام الربامــج املتعلقــة بمــزج الربنامــج الــدرايس مــع مهــارات الوعــي املعلومــايت
ملتعلمــي اللغــة الثانيــة (مثــل :بارتريــج وهوكــز )2014 ،إىل جانــب االهتــام باملتطلبــات
اخلاصــة لقســم اللغــة العربيــة وآداهبــا يف إيــران (مثــل حممــدي ركعتــي ،متقــي زاده ،فروزنــده
وفكــري )1394 ،وجیــب أن یکــون الربنامــج الــدرايس هلــذا القســم متوافقــ ًا مــع حاجــات
عــر املعلومــات والعلــم ،ويمكــن بالتــايل أن یــرع عمليــة التنميــة االجتامعيــة والتجديــد
العلمــي والقيمــة العلميــة هلــذا القســم ،ويمكــن أن تســاعد يف تقويــة املهــارات اللغويــة هلــم
والعوامــل املؤثــرة يف هــذا املجــال يف الرتويــج هلــذا القســم .فالنتائــج النامجــة عــن البحــث تــدل
عــى غيــاب الربنامــج الــدرايس املتوافــق مــع مهــارات الوعــي املعلومــايت هلــذا القســم ،وقلــة
االهتــام بــه يف الربامــج األساســية والفرعيــة للتعليــم يف مراحــل الدراســات العليــا ،والتعليــم
غــر الــكايف ملســؤويل ومعلمــي اجلامعــات يف الدولــة ،هــذا يف الوقــت الــذي يمثــل فيــه الوعــي
املعلومــايت أحــد رضوریــات النظــام التعليمــي يف املجتمــع املعلومــايت اليــوم ،وهــو مــن الســبل
املؤديــة لعلمنــة االقتصــاد وخلــق أرضيــة املنافســة (.)Virkus, 2003
ويشــمل الوعــي املعلومــايت عــى مهــارات حتديــد احلاجــة للمعلومــات ،والبحــث عنهــا
ونقدهــا وتقييمهــا واســتخدامها ( ،)Webber, 2006لــذا فــإن تقويــة البحــث عــن املصــادر
ومعرفــة خلفيــات البحــث وطــرق تدوينهــا وتقويــة حافــز ومهــارات البحــث ومعرفــة برامــج
تعليــم اللغــة العربيــة اإللكرتونيــة ،وتقويــة مهــارات الكتابــة وفهــم املواضيــع وتســهيل
مهــارات البحــث ســتكون مــن األمــور التــي ترفــع مســتوی تعليــم الوعــي املعلومــايت لطــاب
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اللغــة العربيــة وآداهبــا ،فالنتائــج املنطقيــة ســتكون مــن الثــار املبــارشة ملهــارات التقييــم ومــزج
املعلومــات ،كــا يــؤدي هــذا األمــر إىل اإلبــداع والرتويــج هلــذا القســم.
التوصيات
مــا نقرتحــه أن يأخــذ الباحثــون بعــن االعتبــار عالقــة املهــارات اللغويــة األربــع بمهــارات
الوعــي املعلومــايت بشــكل منفصــل ومــع كل مهــارة عــى حــدة (مثــل مهــارات البحــث
اإللكــروين ،والتقييــم واســتخدام املعلومــات) ،ففــي إطــار األســاليب الكيفيــة والرتكيبيــة
للبحــث بــن طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا ،والنتائــج األوليــة التــي كشــفها البحــث توضــح
هــذا.
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چكیده

ســواد اطالعاتــی در حکــم مهارتــی بــرای تعامــل در جامعــۀ اطالعاتــی امــروز اســت و از نظــر هــدف
ارتباطــی در جامعــه ،بــا مهارتهــای زبانــی در پیونــد اســت .هــدف ایــن پژوهــش ،بررســی رابطــۀ
ســواد اطالعاتــی بــا مهارتهــای اصلــی چهارگانــۀ زبــان عربــی در میــان دانشــجویان رشــتۀ زبــان
و ادبیــات عربــی اســت .روش پژوهــش ،پیمایشــی اســت .بــرای گــردآوری دادههــا ،از پرسشــنامه
محققســاخته اســتفاده شــده اســت .جامعــۀ آمــاری ،دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در رشــتۀ زبــان
و ادبیــات عربــی کشــور در ســال تحصیلــی  96-95اســت کــه بــه روش نمونهگیــری 340 ،نفــر
آزمودنــی تعییــن شــد .نتایــج تحقیــق نشــان داد ســواد اطالعاتــی دســتکم بــا مهارتهــای ادراکــی-
عمقــی خوانــداری و نوشــتاری دانشــجویان رابطــهای مســتقیم و مثبــت دارد .بــر ایــن اســاس ،تقویــت
مهارتهــای ســواد اطالعاتــی دانشــجویان ،عامــل تقویــت مهارتهــای زبانــی آنــان ،بهویــژه در
مباحــث مأخذشناســی ،مــرور پیشــینه پژوهــش ،درک مطالــب ،توانایــی نگارشــی و افزایــش انگیزههــای
آموزشــی و پژوهشــی میشــود.

واژگان كلیدی:ســواد اطالعاتــی ،مهارتهــای چهارگانــۀ زبانــي ،زبــان و ادبیــات عربــی،
ایــران.
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Abstract
From a communicative point of view in the society, information literacy
(IL), as a skill for interacting in today’s information society, is related to
many skills. This study aimed at investigating the possible relationship
between IL skills and four basic Arabic language skills among students
majoring in Arabic Language and Literature. In this survey, a researchermade questionnaire was completed by a sample of 340 students among
the ones majoring in Arabic Language and Literature in the academic
year of 2015-2016. Based on the findings, IL has a positive and direct
relationship with deep-understanding writing and reading skills. In a
similar vein, improving IL skills among these students can develop their
linguistic skills, their research procedures skills including reference
identification, literature review, reading comprehension, writing skills
as well as their learning and research motivation.
Keywords: Information Literacy, Language Skills, Arabic Language
and Literature, Iran.

* Corresponding author: t.roshan@pnu.ac.ir

