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امللّخص
ــة  ــن الناحي ــن وم ــت الراه ــايت يف الوق ــع املعلوم ــادل يف املجتم ــارة للتب ــه مه ــايت بوصف ــي املعلوم ــط الوع يرتب
الوظيفــة التواصليــة باملهــارات اللغويــة، لــذا يســعى هــذا البحــث لدراســة عالقــة الوعــي املعلومــايت باملهــارات 
اللغويــة األربــع األساســية لطــالب قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا، اعتــادًا علــی املنهــج املســحي وتــم اســتخدام 
االســتبيان عــى 340 شــخصًا، وتــم اختيــار العينــات مــن بــن الطــالب اللغــة العربيــة للعــام الــدرايس 95-

ــة باملهــارات  ــة إحصائي 96 )2016-2017(. واســتنتجت الدراســة أن للوعــي املعلومــايت عالقــة ذات دالل
ــهم  ــل يس ــو عام ــالب ه ــايت للط ــي املعلوم ــة الوع ــإن تقوي ــك ف ــى ذل ــاًء ع ــة، وبن ــة والكتابي ــة القرائي اإلدراكي
يف تقويــة مهاراهتــم اللغويــة الســيا يف جمــال االســتفادة مــن املصــادر واملراجــع وخلفيــة البحــث وفهــم 

ــم والبحــث.    ــز التعل ــادة حواف ــة وزي املوضوعــات وقــدرات الكتاب
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التمهيد

عــى الرغــم مــن أمهيــة املهــارات اللغويــة يف التعلــم والبحــث يف قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا، 
ــد  ــن يف احل ــة مل يك ــارات اللغوي ــم للمه ــذا القس ــن ه ــن م ــالب املتخرج ــف الط إال أن نوظي
املتوقــع، كــامل يتــم االهتــام جيــدًا بعوامــل تعديــل وتقويــم هــذه املهــارات، عــى الرغــم مــن أن 
تقويــة مهــارات اللغــة العربيــة وعوامــل تعديــل هــذه املهــارات ُتشــكل عامــاًل لفهمهــا بطريقــة 
أفضــل )حممــدي نجــاد، 1393(. فقــد أظهــرت الدراســات التــي بحثــت يف أســباب هــذه 
املشــكلة )مــن قبيــل دراســة متقــي زاده وآخريــن 1389(. أن أســباب هــذه املشــكلة تعــود فضــاًل 
عــى انخفــاض الشــعور باحلــاس وفقــدان احلافــز لــدى الطــالب ويأســهم مــن احلصــول عــى 
عمــل، وكذلــك  عــدم جتهيــز املراكــز التعليميــة باملختــربات اللغويــة، واملســألة املهمــة األخــرى 
مل تســرتعي األنظــار، وهــي االرتقــاء بمســتوى »الوعــي املعلومــايت« للطــالب ومتعلمــي اللغــة 
يف هــذا القســم، وُيتوقــع أن تتقــوى املهــارات اللغويــة يف التعلــم إذا تــم االهتــام هبــذا الوعــي 

املعلومــايت يف املعاهــد واملراكــز اجلامعيــة.  
ــرية،  ــات كب ــة وبكمي ــاليب متنوع ــات بأس ــرض املعلوم ــم ع ــه يت ــوم أن ــظ الي ــا ُيالح و م
لــذا فنحــن نحتــاج هلــذه املهــارات التــي متكننــا مــن البحــث عــن املعلومــات التــي نحتاجهــا، 
 Mackey &( ونصنفهــا ونقيمهــا وفقــًا للظــروف وبشــكل يراعــی فيهــا األصــول األخالقيــة
Jacobson, 2011(. يطلــق عــى هــذه املهــارات إمجــاالً اســم »الوعــي املعلومــايت« والتي متثل 
مصــدرًا للتعلــم مــدى احليــاة )Lau, 2006(. واحلصــول عــى هــذه املهــارات يتطلــب التمتــع 
ــات  ــتخدام املعلوم ــم واس ــرق تقيي ــرتوين وط ــث اإللك ــارات البح ــم بمه ــدي والعل ــر نق بفك
ومعرفــة األدوات ومصــادر نــرش املعلومــات، هــذا األمــر الــذي يــؤدي بالنهايــة إىل حــل 
املشــكلة  والوصــول لنتائــج وإنجــاز بحــث ناجــح )Bruce, 1999(. كــا أن عــى الطــالب 
ــداع  ــل واإلب ــرص العم ــن ف ــي وتأم ــث العلم ــال البح ــن يف جم ق ــن وخالَّ ــوا مبادري أن يكون
والتجديــد، وهــذه األمــور كلهــا وفقــًا ملقولــة بــروس وإدواردز ولوبتــون ممكنــة ومتوافــرة يف 

.)Bruce, Edwards & Lupton, 2006( ظــل الوعــي املعلومــايت
ــرتاليا  ــل إس ــت دوالً مث ــة دفع ــة والعلمي ــاط العام ــايت يف األوس ــي املعلوم ــة الوع إن أمهي
لــة وحمليــة للوعــي املعلومــايت لتعليــم مواطنيهــا  ونيوزلنــدا لتدويــن أســس ومعايــري مفصَّ
ــال  ــذا املج ــات يف ه ــائدة يف اجلامع ــراف الس ــل األع ــوا بتحلي ــا قام ــة له،ك ــارات الالزم امله
)Bundy, 2004(. وقــد متــت دراســة نقــاط قــوة وضعــف معايــري وأعــراف تعليــم الوعــي 
ــن  ــم تعي ــات ت ــذه الدراس ــًا هل ــرتاليا، وطبق ــا وإس ــكا وبريطاني ــل أمري ــايت يف دوٍل مث املعلوم
املعايــري التــي تتحــدد بموجبهــا الطالــب ذوالوعــي املعلومــايت العــايل واجلامعــة املهتمــة 
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.)Johnston & Webber, 2003( املعلومــايت  بالوعــي 

هيــدف هــذا البحــث إلــی دراســة العالقــة املوجــودة بــن مهــارة الوعــي املعلومــايت 
ومهــارات اللغــة األربــع )االســتاع والقــراءة واملحادثــة والكتابــة( لــدی طــالب اللغــة 
العربيــة يف إيــران. و يطــرح البحــث الســؤال الرئيــي التــايل: مــا املهــارة اللغويــة التــي ترتبــط 

ــة؟  ــة إحصائي ــًا ذا دالل ــالب ارتباط ــايت للط ــي املعلوم ــارة الوع ــا مه هب
والفرضيات  التي طرحها الباحث والتي تتعلق هبذا األمر كانت كا يي: 

1- هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن الوعــي املعلومــايت ومهــارة القــراءة بالعربيــة لــدى 
طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف إيــران.

2- هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن الوعــي املعلومــايت ومهــارة الكتابــة بالعربيــة لــدی 
طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف إيــران .

ــة  ــة بالعربي ــارة املحادث ــايت ومه ــي املعلوم ــن الوع ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل ــاك عالق 3- هن
ــران. ــا يف إي ــة وآداهب ــة العربي ــالب اللغ ــدی ط ل

4- هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن الوعــي املعلومــايت ومهــارة االســتاع للغــة العربيــة 
لــدی طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف إيــران.

الدراسات السابقة 
www.وsid.ir  ــع ــة كموق ــات األكاديمي مصــادر هــذا البحــث هــي مــن أكــرب قواعــد البيان

املفــردات  اســتخدام  خــالل  ومــن   .https://scholar.google.comوmagiran.com
ــالب(  ــة والط ــارات اللغوي ــايت وامله ــي املعلوم ــل )الوع ــن مث ــث م ــة البح ــية يف عملي الرئيس
 information literacy AND” ــة و ــادر العربي ــية و املص ــادر الفارس ــن  املص ــث ع يف بح
language skills AND students“ للمصــادر اإلنجليزيــة  منــذ 17 عامــًا إلــی اآلن )مــن 

ــدا(. ــام 2000 فصاع ع
حيــث أجريــت العديــد مــن البحــوث حــول الوعــي املعلومــايت الســيا فيــا يتعلــق 
باســتخدام معايــري فاعليــة الوعــي املعلومــايت يف التعليــم العــايل )رابطــة املكتبــات األكاديميــة و 

البحثيــة، 2000( يف داخــل البلــد وخارجــه.
دراســة أمــريی وآخــرون )2009( هدفــت إلــی تقييــم مــدی الوعــي املعلومــايت لــدی طــالب 
ــد  ــايت كان يف احل ــي املعلوم ــدل الوع ــإن مع ــث ف ــذا البح ــج ه ــًا لنتائ ــهركرد. وفق ــة ش جامع

ــط.  املتوس
بابــالن ورجبــي عــام )2011( هتــدف  املقالــة إلــی دراســة مــدی الوعــي املعلومــايت 
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ــدل  ــإن مع ــث ف ــج البح ــًا لنتائ ــی، وفق ــق أردبيل ــة حمق ــانس يف جامع ــة الليس ــالب مرحل لط
الوعــي املعلومــايت للطــالب يف املســتويات اخلمســة التــي تــم قياســها أعــى مــن احلــد املتوســط.
ــدی  ــايت ل ــي املعلوم ــارات الوع ــة مه ــام ) 2014( دراس ــي ع ــي وخداوي ــدم رساج  ق
ــج هــذا البحــث أن معــدل  ــة املاجســتري، فقــد أظهــرت نتائ طــالب جامعــة طهــران يف مرحل
والذيــن  بشــكل حضــوري  يدرســون  الذيــن  الطــالب  املعلومــايت يف جمموعتــي  الوعــي 
يدرســون بشــكل جمــازي أعــى مــن املتوســط، وال يوجــد بينهــا فــرق مــن ناحيــة قــدرة حتديــد 
ماهيــة وســعة املعلومــات واالســتخدام املؤثــر واملفيــد للمعلومــات وفهــم املســائل األخالقيــة 

ــات.  ــادر املعلوم ــم مص ــتخدام وتقيي ــة باس ــة املتعلق واالجتاعي
دراســة ديلمقــاين وصادقــي عــام )2015( حــول مــدی الوعــي املعلومــايت لــدی طــالب 
جامعــة بيــام نــور. فقــد أظهــرت نتائــج البحــث احلــايل بشــكل عــام أن مســتوى الوعــي 
املعلومــايت احلقيقــي للطــالب أقــل مــن نصــف درجــة االســتبيان بكثــري، ومل حيصــل الطــالب 

ــة. ــة املطلوب ــى الدرج ــا ع ــم تعريفه ــي ت ــتويات الت ــن املس يف أي م
 دراســة موجــان )Maughan, 2001( حــول دراســة التجــارب الناجتــة عــن برنامــج رصــد 

الوعــي املعلومــايت لــدی طــالب جامعــة كاليفورنيــا –بــركي.
الوعــي  مــدی  تقييــم  يف   )Emmett and Emde, 2007( اِمــده  و  اِِمــت  ودراســة   
املعلومــايت لــدی طــالب ختصــص الكيميــاء يف جامعــة كانــزاس. فقــد أظهــرت النتائــج ارتفــاع 

ــط. ــد املتوس ــن احل ــايت ع ــي املعلوم ــدل الوع مع
مقالــة متقــي زاده وآخــرون ) 2000( حــول دراســة عوامــل ضعــف طــالب اللغــة 
العربيــة وآداهبــا يف املهــارات اللغويــة مــن وجهــة نظــر الطــالب واألســاتذة يف هــذا املجــال، 
وقــد جــاءت نتائــج هــذا البحــث خالفــًا للكثــري مــن التوقعــات، فــإن الطــالب لدهيــم حافــز 
لتعلــم اللغــة العربيــة، لكنهــم يفتقــدون احلــاس التــي تفهــم خطــًأ عــى أهنــا غيــاب للحافــز. 
ــی  ــة تدريــس األدب العرب ــا حــول مــدی فاعلي أجريــت جــاليل وآخــرون )2013( بحث
ــت  ــن، توّصل ــة اإليراني ــة العربي ــالب اللغ ــدی ط ــكالم ل ــارة ال ــی مه ــًا عل ــارص تواصلي املع
ــة بــن املجموعتــن التجريبيتــن )املجموعتــن  ــة إحصائي الدراســة إلــی أن ثمــة فرقــا ذا دالل
اخلاضعتــن لالختبــار( وأن ثمــة أثــرًا إجیابيــًا لتطبيــق املدخــل التواصــي علــی تدريــس األدب 

العــريب املعــارص يف تنميــة مهــارة الــكالم لــدی عّينــة البحــث.
دراســة حممــد النــور )2013( حــول مشــكالت تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا يف إفريقــا 
وكشــفت هــذه الدراســة عــن أن غالبيــة املعلمــن يف مؤسســات تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 
ــم  ــف وأن معظ ــط و الضعي ــن املتوس ــا ب ــة م ــذه اللغ ــم يف ه ــتوی متكنه ــرتاوح مس ــا ي بغريه
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ــريًا منهــم غــري متخصــن يف  ــة وأن كث ــة أو تدريبي هــؤالء املعلمــن مل خيضعــوا لربامــج تأهيلي

اللغــة العربيــة.
 حممــدي ركعتــي وآخــرون )1436( دراســة 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 اســتخدامًا لــدی املتعلمــن لكــن معظمهــم 

يفّضلــون النمــط االّتصــايل والنمــط احلــّي علــی النمــط التحليلــّی والنمــط الســلطوي.
ــري  ــارشة وغ ــة املب ــة الراجع ــر التغذي ــول أث ــًا ح ــرون )2017( بحث ــي وآخ ــری زارع   أج
ــوس. توّصلــت  ــة البكالوري ــة يف مرحل ــرع اللغــة العربي ــايب لطــالب ف ــارشة يف األداء الكت املب
ــل  ــی يف تقلي ــر إجیاب ــارشة أث ــارشة وغــري املب ــة الراجعــة املب ــكل مــن التغذي ــی أن ل الدراســة إل
أخطاءهــم اللغويــة ومــن ثــم ترقيــة أداءهــم الكتــايب كــا تبــن أن التغذيــة الراجعــة املبــارشة هلــا 

فاعليــة وكفــاءة أكثــر يف تقويــة الكتابــة لــدی طــالب اللغــة العربيــة اإليرانيــن. 
ــذايت بمهــارة  ــم ال ــادري وآخــرون )2017( دراســة حــول عالقــة دافــع التعلــم والتقيي ن
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 

ــة.  العربي
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــاليب تعلي ــول أس ــرون )2018( ح ــوب وآخ ــه حمب ــام ب ــا ق ــك م وكذل
للناطقــن بلغــات أخــری و توّصلــت الدراســة إلــی أن الطريقــة االنتقائيــة هــی أنجــح الطــرق 

وأكثرهــا فعاليــة لتحقيــق أهــداف تعليــم اللغــة العربيــة.
وبشــكل عــام، مل نعثــر علــی دراســة حــول عالقــة الوعــي املعلومــايت لــدی طــالب العربيــة 
ــعة  ــة والس ــا باحلداث ــاز بحثن ــذا يمت ــه. ل ــد أو خارج ــل البل ــواء يف داخ ــة س ــم اللغوي ومهاراهت
نظــرًا إلــی اهتامــه بعالقــة الوعــي املعلومــايت واملهــارات اللغويــة يف النظــام التعليمــي يف 
ــة لبحــوث  ــاره اخلطــوة األولي ــة وآداهبــا. ويمكــن اعتب ــران، للمتخصصــن يف اللغــة العربي إي

ــة أو تعلــم اللغــات األخــری. أخــری يف البلــد، الســّيا يف جمــال تعلــم اللغــة العربّي

مراجعة األدب النظري
ــات  ــرض املعلوم ــم ع ــدة، يت ــات املعق ــبكة املعلوم ــامل ش ــالل ع ــن خ ــارض، وم ــا احل يف عرصن
بأســاليب مبتكــرة ومتنوعــة وبكميــة كبــرية، لــذا مل تعــد مهــارات القــراءة والكتابــة البســيطة 
كافية-اليــوم- لســد حاجــة البــرش 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 والنــرش اإللكرتونيــة وغــري 
اإللكرتونيــة )Mackey and Jacobson, 2011(. تســمی هذه املهــارات بالوعي املعلومايت 
ــاء  ــم البن )information literacy( وهــي تســاعد صاحبهــا علــی التعلــم والبحــث والتقيي
واســتخدام املعلومــات بشــكل صحيــح )Lau, 2006(. وهــذا الوعــي املعلومــايت هــو عامــل 
التعلــم الــذايت علــی مــدى احليــاة وســبيل البحــث املمنهــج والتقييــم االنتقــادي واالســتخدام 

.)Lau, 2006( ــات ــة للمعلوم ــد احلاج ــات لس ــح للمعلوم الصحي
ــالب  ــكل الط ــم ل ــودة التعلي ــام بج ــة االهت ــة احلديث ــات العلمي ــب املؤسس ــن واج ــذا م ل
ــي.  ــدرايس والعم ــم ال ــدف نجاحه ــي هب ــتواهم العلم ــم ومس ــن ختصصاهت ــر ع ــض النظ بغ
وأحــد أبــرز العنــارص يف هــذا الصــدد هــو تنشــئة طــالب ذوي معرفــة معلوماتيــة يف كل 
 Association( التخصصــات. بنــاء علــی ذلــك فــإن رابطــة املكتبــات األكاديميــة والبحثيــة
of College and Research Libraries( والتــي هــي جــزء مــن رابطــة املكتبات األمريكية 
 Information( والتــي صادقــت علــی معايــري كفــاءات الوعــي املعلوماتيــة يف التعليــم العــايل
literacy competency standards for higher education(  عــام 2000. )رابطــة 
ــك  ــذي يمتل ــو ال ــايت ه ــي املعلوم ــب ذا الوع ــة، 2000( إن الطال ــة والبحثي ــات األكاديمي املكتب

ــة:  املعايــري اخلمســة التالي
-القدرة عى حتديد ماهية ومقدار املعلومات التي حيتاجها.

-مهارة الوصول املفيد والكايف إىل املعلومات التي حيتاجها.
-قــدرة التقييــم النقــدي للمعلومــات ومصادرهــا ومــزج املعلومــات املختــارة وفقــًا لقاعدتــه 

العلميــة ونظامــه التعليمــي.
-قدرة االستخدام املؤثر للمعلومات بشكل فردي أو مجاعي للوصول إىل هدف معن.

-قــدرة الفهــم األســايس للمســائل االقتصاديــة والقانونيــة واالجتاعيــة املرتتبــة عى اســتخدام 
املعلومــات، والوصــول إىل املعلومــات بطريقــة أخالقيــة وعادلة.

وقــد ُحــددت هــذه املعايــري يف قوالــب مــؤرشات األداء ومــؤرشات قيــاس نتائــج الوعــي 
ــی  ــرًا  إل ــايت. نظ ــي املعلوم ــالب ذوي الوع ــدرات الط ــا ق ــن بمجموعه ــي تب ــايت والت املعلوم
أمهيــة هــذه املعايــري، فقــد أجريــت دراســات عديــدة حــول الوعــي املعلومــايت للطــالب وفــق 

معايــري ومــؤرشات هــذه املقاييــس.
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الطریقة

يتبع هذا البحث املنهج الوصفي االرتباطي وانتهج الطريقة املسحية.

جمتمع وعينة الدراسة 
ــوزارة  ــع ل ــايل، التاب ــم الع ــط يف التعلي ــوث والتخطي ــز البح ــع مرك ــن م ــل الباحث ــد تواص بع
ــة  ــة العربي ــالب اللغ ــدد ط ــاء ع ــم إحص ــد ت ــا، وق ــوث والتكنولوجي ــايل والبح ــم الع التعلي
وآداهبــا يف إيــران يف العــام الــدرايس)2016-2017( وفــق هــذه اإلحصائيــة فــإن عــدد كل 
ــز  ــب ) مرك ــغ 15249 طال ــام يبل ــذا الع ــن يف ه ــن الدارس ــة األكاديم ــة العربي ــالب اللغ ط
ــار  ــم اختي ــي، ت ــع اإلحصائ ــذا املجتم ــن ه ــن ب ــايل(. م ــم الع ــط يف التعلي ــوث والتخطي البح
362 طالبــًا وطالبــة كعينــة للدراســة ويف اخلتــام شــارك340 شــخص بصــورة كاملــة. بســبب 
عــدم الوصــول إىل القائمــة العامــة للمجتمــع اإلحصائــي )معلومــات مفصلــة عــن الطــالب( 
وكذلــك لالســتخدام الفعــال لعنــرصي الوقــت والطاقــة لــدی  الدارســن املشــاركن يف هــذا 

البحــث، تــم اســتخدام طريقــة أخــذ العينــات املتاحــة.

أداة الدراسة وصدقها وثباهتا
نظــرًا إىل عــدم إجــراء بحــث حــول الوعــي املعلومــايت لطــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا وعالقتــه 
ــث  ــل الباح ــن قب ــتبيان م ــر اس ــم حتري ــى اآلن، ت ــران حت ــن يف إي ــة للمتعلم ــارات اللغوي بامله
معتمــدًا عــى األمــور واملواضيــع االختصاصيــة يف اللغــة العربيــة وآداهبــا )أســئلة ختصصيــة( 
ويف الوقــت نفســه يراعــي االســتبيان متطلبــات الوعــي املعلومــايت حــول املحتــوى وفقــًا 
للمــؤرشات املطروحــة يف معايــري مؤهــالت الوعــي املعلومــايت يف التعليم العايل )جلنــة املكتبات 
اجلامعيــة واألبحــاث،2000( لقيــاس الوعــي املعلومــايت للطــالب. ويبــدأ االســتبيان بمقدمــة 
تتضمــن الطلــب مــن امُلمَتحــن وإرشــاده لطريقــة إكالــه، وبعــد عــدة أســئلة حــول املعلومــات 
ــة  ــارات اللغوي ــول امله ــية ح ــئلة أساس ــة أس ــرح أربع ــم ط ــن، يت ــة امُلمتح ــة وخلفي الديمغرافي
ــايت،  ــي املعلوم ــارات الوع ــول مه ــًا ح ــيًا وموضوعي ــؤاالً أساس ــرشون س ــا ع ــع، ويليه األرب
تتنــاول األســئلة األربعــة األوىل معــدل املهــارات اللغويــة األربــع لــكل ممتحــن تتضمــن مخســة 
ــارات، تبــدأ مــن كثــري جــدًا =5 إلــی قليــل جــدًا =1، لذلــك تتأرجــح درجــة مهــارة كل  خي
ــع بــن احلــد األدنــى 1 واحلــد األعــى 5 ومعــدل  ــة األرب ممتحــن يف كل مــن املهــارات اللغوي
الدرجــة بــن 1 حتــى 2/35 تقيــم املهــارة باملســتوی املتــدين، والدرجــة بــن 2/35 حتى 3/7 
تقيــم املهــارة باملســتوی املتوســط وبــن 3/7 حتــى 5 تقيــم 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 تــرتاوح بــن 
ــم بالدرجــة  ــن وصفــر، واحلــد املتوســط هلــا عــرش درجــات )20÷2=10(  وهــي تقي عرشي
املتوســطة، وتعتــرب الدرجــات العليــا مــن 14بمثابــة املســتوى العــايل والدرجــات بــن 7 حتــى 
14بمثابــة املســتوى املتوســط، واألقــل مــن 7 بمثابــة املســتوى املتــدين للوعــي املعلومــايت لــكل 
ــة  ــدي جمموع ــن ي ــا ب ــم وضعه ــتبيانات ت ــوى االس ــة حمت ــى صالحي ــق ع ــن، وللتصدي ممتح
مكونــة مــن أربعــة أشــخاص، ثالثــة أســاتذة خمتصــن باللغــة العربيــة وآداهبــا وأســتاذ واحــد 
متخصــص باملعلوماتيــة، وقــد قبلــوا هــذا االســتبيان مطالبــن ببعــض التعديــالت، يقــوم هــذا 
االســتبيان عــى طريقــة التصنيــف باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ  وكانــت نتيجــة االختبــار 

األويل لـــ 30 شــخصًا مســاويةα =721/0 وهــي يف احلــد املقبول)أكثــر مــن 0/7(   
ــج  ــا يف برنام ــة بإدخاهل ــتبيانات املكتمل ــات االس ــل معطي ــم حتلي ــات: ت ــل املعطي ــة حتلي طريق
إحصائــي SPSS، نســخة 21، باســتخدام اإلحصــاء الوصفــي )الوفــرة، نســبة مئويــة كبــرية، 
متوســط، االنحــراف املعيــاري وغــريه( واإلحصــاء االســتنتاجي )ومنهــا اختبــارات االرتبــاط 

واالنحــدار(.

حتليل البيانات
ــع  ــة م ــة العربي ــالب اللغ ــايت لط ــي املعلوم ــة الوع ــاس عالق ــوان )قي ــتبيان بعن ــداد اس ــم إع ت
املهــارات اللغويــة األربــع( وتقديمهــا إلــی أشــخاص العّينــة اإلحصائيــة يف املراكــز التعليميــة 
املختلفــة. أغلــب هــذه االســتبيانات قــام هبــا الباحثــون بعــد التنســيق مــع األســتاذ املعنــي فقــد 

حــروا يف الصفــوف وطلبــوا مــن الطــالب تعبئتهــا بصــورة تطوعيــة خــالل 30 دقيقــة.

عرض النتائج 
يف هــذا القســم بدأنــا بذكــر معلومــات املمتحنــن الوصفيــة، ثــم اختبــار الفرضيــات، وأظهــر 
ــة  ــة وخلفي ــًا للمتغــريات الديمغرافي ــة للممتحنــن وفق ــرة والنســبة املئوي اجلــدول األول الوف

املمتحنــن . 
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)340=n(* اإلحصاء الوصفي املتعلق باملتغرات الدیمغرافية وخلفية املمتحنني )اجلدول )1

النسبةالوفرةاملجموعة الفرعيةاملتغر

اجلنس

23167/9اإلناث
10932/1الذكور

340100املجموع

املرحلة الدراسية

22365/6الليسانس
7722/6املاجستري
4011/8الدكتوراه
340100املجموع

اجلامعة

19758/0احلكومية
6118/0بيام نور

5916/6جامعة آزاد
اجلامعات األخری)فرهنجيان، 

2317/4غريانتفاعی و ...(

340100املجموع

طبــق املعلومــات املتوفــرة يف هــذا اجلــدول، نالحــظ متغــري اجلنــس، اإلنــاث بنســبة 67/9 
باملئــة، ويف متغــري املرحلــة الدراســية، الطــالب الدارســون يف مرحلــة الليســانس بنســبة 65/6 
ــرب  ــرة أك ــة وف ــبة 58 باملئ ــة بنس ــات احلكومي ــالب اجلامع ــة، ط ــوع اجلامع ــري ن ــة، ويف متغ باملئ

مقارنــًة باملجموعــات املتعلقــة هبــا.
واجلــدول )2( يبــن درجــة ومســتوی متغــريات البحــث الرئيســية )مســتوی الوعــي 

املعلومــايت ومســتوی املهــارات اللغويــة األربــع( يف األشــخاص املختربيــن.
)340=n(*اإلحصاء الوصفي املختص باملتغرات الرئيسية بني األشخاص املختربین )اجلدول )2

االنحراف املعدلاملتغر
املستویاألكثراألقلاملعياری

متوسط3/570/6735مهارات القراءة
متوسط3/030/6235مهارات الكتابة

متدنی2/220/4314مهارات التحدث
متدنی2/270/4724مهارات االستاع

متوسط8/681/86173مهارات الوعی املعلوماتی

وفقــًا ملعطيــات هــذا اجلــدول، تضــم املتغــريات يف مســتواها املتوســط )مهــارات القــراءة 
والكتابــة والوعــي املعلوماتــی( ويشــمل املســتوى املتــدين )مهــارات املحادثــة واالســتاع(.

ــريات  ــن املتغ ــاط ب ــة االرتب ــة مصفوف ــة دراس ــم يف البداي ــات، تت ــار الفرضي ــی اختب ــاء عل بن
)اجلــدول الثالــث( وفــق هــذه املنظومــة، فــإن هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن مهــارة 
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ــي أن مهــارة الوعــي  ــراءة.  )R=0/521 P<0/01(  هــذا يعن الوعــي املعلومــايت ومهــارة الق
ــة األولــی  املعلومــايت هــي إحــدی مقومــات مهــارة القــراءة لــدی الطــالب لــذا فــإن الفرضي

ــد. حتظــی بالتأيي
وهنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن مهــارة الوعــي املعلومــايت للطــالب ومهــارة القــراءة. 
)R=0/452 P <0/01(. هــذه العالقــة تعنــی إن مهــارة الوعــي املعلومــايت إحــدی مقومــات 

مهــارة الكتابــة لــدی الطــالب. هــذا األمــر يوكــد الفرضيــة الثانيــة.
ومل تكــن هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن مهــارة الوعــي املعلومــايت مــع مهــارة املحادثة 

)R=0/144 P >0/05(، لــذا فإهنــا ال تؤّيــد الفرضيــة الثالثــة. 
ومل تكــن هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة إن عالقــة مهــارة الوعــي املعلومــايت مــع مهــارة 

ــة الرابعــة. ــد الفرضي ــذا فإهنــا ال تؤّي االســتاع )R=0/101 P >0/05(، ل

اجلدول )3( االرتباط بني متغرات البحث )مهارة الوعي املعلومايت قياسا باملهارات اللغویة(

مهارة الوعی املعلوماتی
مهارة 
مهارة االستامعمهارة التحدثمهارة الكتابةالقراءة

0/521**0/452**0/1440/101

* عالقة ذات داللة إحصائية95باملئة                               ** عالقة ذات داللة إحصائية 99 باملئة  

ــا،  ــة عنه ــاط الناجت ــج االرتب ــل نتائ ــرب وحتلي ــكل أك ــن بش ــن املصدقت ــار الفرضيت والختب
ــارات  ــارص  امله ــة عن ــت دراس ــة األوىل مت ــي الفرضي ــدار، فف ــل االنح ــتخدام حتلي ــا باس قمن
القرائيــة بوصفهــا متغــري مرتبــط، ومهــارات الوعــي املعلومــايت بوصفهــا متغــريات مســتقلة، 
كــا تظهــر نتائــج هــذا االختبــار يف اجلــدول رقــم 4، وُيظهــر النمــوذج ذو الداللــة اإلحصائيــة 
ــة  ــًا لقيم ــه )R2=.104, F )1, 339(=16.495, P< .000( . طبق ــول علي ــم احلص ــذي ت ال

ــة عــن مهــارات القــراءة. ــا القياســية، أن مهــارات الوعــي املعلومــايت تفــرق 37 باملائ بيت
اجلــدول )4( نتائــج حتليــل رجريســون املتزامــن هبــدف دراســة أثــر مهــارة املعرفــة املعلومايتــة 

علــی مهــارة القــراءة لــدی الطــالب

املتغرات
مهارة القراءة

BSEβTاملقدار P
0/2840/0490/3704/7150/001مهارة الوعي املعلومايت

)R2=.104, F )1, 339(=16.495, P< .000( :تناسب النموذج

ــع ومهــارة  ــأيت بحكــم املتغــري التاب ــة ي ــات مهــارة الكتاب ــإن مكون ــة، ف ــة الثاني أمــا الفرضي
الوعــي املعلومــايت بحكــم املتغــري املســتقل. فكــا يبــدو مــن اجلــدول اخلامــس هنــاك نمــوذج 
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ذو داللــة إحصائيــة )R2=.101, F )1, 339(=15.36O, P< .000( .  وفًقــا ملعــدالت بيتــا 

القياســية، تتنبــأ مهــارات املعرفــة املعلوماتيــة بنســبة 33%مــن تبايــن مهــارات الكتابــة.
اجلدول )5( نتائج حتليل رجریسون لدراسة أثر مهارة الوعي املعلومايت علی مهارة الكتابة لدی الطاب

املتغرات
مهارة الكتابة

BSEΒT املقدارP
0/5100/0880/3294/7060/000مهارة الوعي املعلومايت

R2=.101, F )1, 339(=15.36O, P< .000 :تناسب النموذج

مناقشة النتائج
هيــدف البحــث احلــايل لدراســة العالقــة بــن مهــارات الوعــي املعلومــايت واملهــارات اللغويــة 
األربــع لــدى طــالب قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا يف الدولــة للعــام الــدرايس )2016-
2017( إذ إن تــدين مســتوى مهــارات االســتاع واملحادثــة، ومهــارات الكتابــة والقــراءة 
املتوســطة تؤكــد األبحــاث الســابقة املتعلقــة بضعــف هــذه املهــارات بــن طــالب هــذا القســم 
مثــل مــا ذكــره متقــي زاده وآخــرون 1389، وحممــدي نجــاد، 1393، وحممــدي ركعتــي 

وآخــرون، 1394.
إن املســتوى املتوســط )واملائــل نحــو االنخفــاض( ملهــارات الوعــي املعلومــايت للطــالب 
التــي متــت دراســتها، ليــس غريبــًا، فالدراســات األخــرى تظهــر تــدين مســتوى الوعــي 
ــن 1393،  ــي وآخري ــا ذكــره مؤمن ــل م ــدى طــالب األقســام األخــرى أيضــًا مث املعلومــايت ل

ــي، 1394. ــاين وصادق ــواه ديلمق ــي خ ترق
وتشــكل هــذه النتيجــة ناقــوس خطــر للتعليــم اإلبداعــي واألبحــاث اجلديــدة واالبتكاريــة 
يف هــذا القســم، وكل هــذه األمــور نامجــة عــن عــدم القــدرة عــى البحــث اإللكــرتوين 
ــارات  ــابقة )أي مه ــات الس ــع املعلوم ــا م ــتخدامها ومزجه ــات واس ــى املعلوم ــول ع واحلص
ــج  ــايت يف الربنام ــي املعلوم ــال الوع ــإن إدخ ــك ف ــع ذل ــاء(، م ــر البنّ ــايت والفك ــي املعلوم الوع
الــدريس مــن رضوريــات التعليــم العــايل اليــوم جلميــع الفــروع واألقســام العلميــة وأســاس 
ــن  ــز ) 2002Brown and Krumholz( و روكم ــراون وكرومهول ــا ب ــتمرارها وبقائه الس
ــي  ــة بالوع ــة املتعلق ــج اإلضافي ــة والربام ــات التعليمي ــة الورش )2004Rockmann( وإقام
املعلومــايت يف ظــل غيــاب الربنامــج الــدريس، األمــر الــذي ســيكون مؤثــرًا يف زيــادة الوعــي 

ــرون، 1386(. ــمي وآخ ــالب )قاس ــايت للط املعلوم
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 ارتباطــًا ذا داللــة 
ــت  ــا كان ــة، كل ــايت مرتفع ــي املعلوم ــارات الوع ــت مه ــا كان ــه كل ــي أن ــذا يعن ــة، وه إحصائي
مهــارات القــراءة والكتابــة بالعربيــة أقــوى، ويمكــن أن نوضــح هــذه النتيجــة بــأن مهــارات 
الوعــي املعلومــايت متعلقــة باملحتــوى، وتعتمــد عــى الكتابــة يف عمليــات البحــث اإللكــرتوين 
وتقييــم املعلومــات )أملبــورغ، 2006( لــذا فهــي ترتبــط أكثــر بمهــارات اإلدراك احلــي العميق 

ــة واالســتاع. ــريًا بمهــارات املحادث ــة والقــراءة، وال ترتبــط  كث للكتاب
فالوعــي املعلومــايت هــو عامــل عمــي لتحســن الفــرد واملجتمــع، يف املجتمــع املعلومــايت 
ــة، ويرتبــط هبــذه املهــارات،  ــًا مشــاهبًا لكســب املهــارات اللغوي اليــوم، لــذا فهــو يملــك هدف
ــارات  ــة امله ــة يف تقوي ــل الناجع ــن العوام ــدرايس م ــج ال ــدرة الربنام ــدل ق ــى أن مع ــاًل ع فض
اللغويــة للمتعلمــن، وطبقــًا لنتائــج هــذا البحــث، فالوعــي املعلومــايت هــو مهــارة تؤثــر بشــكل 
ــة، ويمكــن باالســتفادة مــن التجــارب  ــة متعلمــي اللغــة العربي إجیــايب يف مهــارة قــراءة وكتاب
العامليــة جلمــع الوعــي املعلومــايت مــع الربنامــج الــدرايس )مثــل بــروس،2004، أملبــورغ، 
2003( الســيا الربامــج املتعلقــة بمــزج الربنامــج الــدرايس مــع مهــارات الوعــي املعلومــايت 
ملتعلمــي اللغــة الثانيــة )مثــل: بارتريــج وهوكــز، 2014( إىل جانــب االهتــام باملتطلبــات 
ــده  ــي زاده، فروزن ــي، متق ــدي ركعت ــل حمم ــران )مث ــا يف إي ــة وآداهب ــة العربي ــم اللغ ــة لقس اخلاص
ــات  ــع حاج ــًا م ــم متوافق ــذا القس ــدرايس هل ــج ال ــون الربنام ــب أن يك ــري، 1394( وجی وفك
ــد  ــة والتجدي ــة االجتاعي ــة التنمي ــايل أن يــرسع عملي عــرص املعلومــات والعلــم، ويمكــن بالت
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 
غــري الــكايف ملســؤويل ومعلمــي اجلامعــات يف الدولــة، هــذا يف الوقــت الــذي يمثــل فيــه الوعــي 
املعلومــايت أحــد رضوريــات النظــام التعليمــي يف املجتمــع املعلومــايت اليــوم، وهــو مــن الســبل 

.)Virkus, 2003( ــة املنافســة ــق أرضي ــة االقتصــاد وخل ــة لعلمن املؤدي
ــد احلاجــة للمعلومــات، والبحــث عنهــا  ويشــمل الوعــي املعلومــايت عــى مهــارات حتدي
ونقدهــا وتقييمهــا واســتخدامها )Webber, 2006(، لــذا 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 لطــالب 
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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
ــع بمهــارات  ــة األرب ــة املهــارات اللغوي ــار عالق ــون بعــن االعتب ــا نقرتحــه أن يأخــذ الباحث م
الوعــي املعلومــايت بشــكل منفصــل ومــع كل مهــارة عــى حــدة )مثــل مهــارات البحــث 
ــة  ــة والرتكيبي ــاليب الكيفي ــار األس ــي إط ــات(، فف ــتخدام املعلوم ــم واس ــرتوين، والتقيي اإللك
للبحــث بــن طــالب اللغــة العربيــة وآداهبــا، والنتائــج األوليــة التــي كشــفها البحــث توضــح 

هــذا.  
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چكيده
ســواد اطالعاتــی در حکــم مهارتــی بــرای تعامــل در جامعــۀ اطالعاتــی امــروز اســت و از نظــر هــدف 
ــد اســت. هــدف ایــن پژوهــش، بررســی رابطــۀ  ــی در پیون ــا مهارت  هــای زبان ارتباطــی در جامعــه، ب
ــان  ــان دانشــجویان رشــتۀ زب ــی در می ــان عرب ــۀ زب ــی چهارگان ــای اصل ــا مهارت  ه ــی ب ســواد اطالعات
ــنامه  ــا، از پرسش ــردآوری داده  ه ــرای گ ــت. ب ــی اس ــش، پیمایش ــت. روش پژوه ــی اس ــات عرب و ادبی
محقق  ســاخته اســتفاده شــده اســت. جامعــۀ آمــاری، دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در رشــتۀ زبــان 
ــر  ــری، 340 نف ــه روش نمونه  گی ــه ب ــت ک ــی 95-96 اس ــال تحصیل ــور در س ــی کش ــات عرب و ادبی
آزمودنــی تعییــن شــد. نتایــج تحقیــق نشــان داد ســواد اطالعاتــی دســت  کم بــا مهارت  هــای ادراکــی- 
عمقــی خوانــداری و نوشــتاری دانشــجویان رابطــه  ای مســتقیم و مثبــت دارد. بــر ایــن اســاس، تقویــت 
ــژه در  ــان، به  وی ــی آن ــای زبان ــت مهارت  ه ــل تقوی ــجویان، عام ــی دانش ــواد اطالعات ــای س مهارت  ه
مباحــث مأخذشناســی، مــرور پیشــینه پژوهــش، درک مطالــب، توانایــی نگارشــی و افزایــش انگیزه  هــای 

ــود.  ــی می  ش ــی و پژوهش آموزش

ــی،  ــات عرب ــان و ادبی ــي، زب ــۀ زبان ــای چهارگان ــی، مهارت  ه ــواد اطالعات واژگان کليدی:س
ــران. ای
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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 researcher-
made 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.
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