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امللّخص
يمّثــل التحليــل الســيانتومرتي منهجــا متعارفــًا لتقييــم النشــاطات العلمّيــة ويعتــرب حتليــل الكلــات املشــرتكة من 
املــؤرّشات اهلاّمــة للمنهــج. هــذه الدراســة تســّلط الضــوء عــى مســتندات علمّيــة يف اختصــاص الّلغــة العربّيــة 
وآداهبــا يف قاعــدة web of science. هتــدف هــذه الدراســة إىل تقييــم االنتاجــات العلمّيــة الختصــاص الّلغــة 
ــة وآداهبــا يف العــامل كــا يتــّم رســم خريطــة العلــوم هلــا عــرب طــرق حديثــة ســيانتومرتية هبــدف مشــاهدة  العربّي
املعلومــات العلمّيــة املنشــورة حيــث تابعناهــا بواســطة  الكشــف عــن تعــاون املؤّلفــن واملؤّسســات والبلــدان 
الشــقيقة. وقــد اعتمدنــا يف بحثنــا هــذا عــى املنهــج التوصيفــي ـ الوظيفــي باختيــار االجتــاه الســيانتومرتي كــا 
اســتخدمنا املنهــج الكمــّي وحتليــل املســتندات ووّظفنــا قاعــدة وب للعلــوم مصــدرا لتجميــع البيانــات وبرجميــة 
رســم الشــبكة لتحليلهــا. ويشــتمل جمتمــع اإلحصــاء عــى 1507 وثيقــًة مكشــوفة يف اختصــاص تعليــم الّلغــة 
العربّيــة وآداهبــا. يشــهد االنتــاج العلمــّي يف حقــل تعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا وتــرية متناميــة واملؤّلفــون هلــذا 
احلقــل ال يرغبــون إىل اجیــاد التعــاون العلمــّي مــع اآلخريــن كــا ال توجــد مشــاركات علمّيــة وعالقــات دولّيــة 
جديــرة بالذكــر بــن املؤّلفــن والواليــات املتحــدة والســعودية، واللتــان تشــكاّلن أكــرب نســبة مــن االنتــاج يف 
هــذا احلقــل كــا تكشــف النتائــج عــن موضوعــات مثــل علــوم احلاســوب، والتحقيقــات والبحــوث التعليمّيــة، 
واللســانيات، واهلندســة، وعلــم النفــس والديــن كموضوعــات أوىل كــا تعتــرب كلــات مثــل العــريّب ، والّلغــة 
ــة، والّلغــة، والتعليــم مــن الّلغــات األكثــر اســتعاال يف هــذا احلقــل. وتؤّكــد نتائــج الدراســة هــذه عــى  العربّي
أمهّيــة االهتــام باالنتــاج العلمــّي يف حقــل تعليــم الّلغــة العربّيــة وإجیــاد العالقــات بــن املؤلفــن واملؤّسســات 

التعليميــة والبحثيــة يف البلــدان املختلفــة خاصــة البلــدان العربّيــة. 
الكلــامت الدليليــة: االنتــاج العلمــّي، كشــاف االستشــهاد يف العلــوم، تعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا، الكلــات 

املشــرتكة، خريطــة العلــوم.
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ــل أداة للتفكــري واحلــوار والتعامــل بــن احلضــارات. وأهّنــا تــراث ثقــايف ودائــرة  إّن الّلغــة متّث
ــاعها  ــد اتس ــة عن ــة الثقاف ــع هليكلي ــي تتس ــدة والت ــوزا معّق ــّكل رم ــث تش ــة حي ــارف ثقافي مع
وانتشــارها )خشــبة، 2002: 46(. ومــن جهــة أخــرى تعتــرب طريقــا إىل القــدرة يف عاملنــا اليــوم 
ووســيلة إلجیــاد العالقــات مــع اآلخريــن، ومــن رشوط اجیــاد العالقــات مــع اآلخريــن تعّلــم 
ــم  ــة، ومــن هــذا املنطلــق حيظــى  تعليــم وتعّل لغــات ســائر البلــدان ومعرفــة املهــارات اللغوي
ــم  ــّدر تعلي ــن نق ــن اإليراني ــة. ونح ــم واملعرف ــب العل ــد كس ــة عن ــة مهّم ــة بمكان ــة الثاني الّلغ
وتعلــم الّلغــة العربّيــة طــول التاريــخ ألســباب ثقافّيــة، واقتصادّيــة، وسياســّية غــري أن مناهــج 
ــاج إىل  ــة حيت ــة ثاني ــة كلغ ــة العربّي ــم الّلغ ــد تعّل ــم عن ــا، فاملتعّل ــة دائ ــن صحيح ــم مل تك التعلي
االلتــزام بأصــول ومناهــج تعليــم اللغــات األجنبّيــة لكــي يتمّكــن مــن املهــارات اللغوّيــة عنــد 
ــران  ــهدهتا اي ــي ش ــة الت ــورات العظيم ــم التط ــي، 1389: 8(. ورغ ــر )بروين رضورات الع
ــة، نالحــظ مواجهــة اجلامعــات شــتى  ــم اللغــات األجنبّي يف الســنوات العــرش األخــرية لتعلي
ــارص  ــات والعن ــس اللغ ــرق تدري ــا ط ــة، ومنه ــة واالنجليزّي ــة العربّي ــم الّلغ ــق يف تعلي العوائ
ــة  ــتخدمة ونوعّي ــات املس ــدة التقني ــا وفائ ــدة عليه ــة املعتم ــارات اللغوّي ــل امله ــا مث ــة هب املتعّلق
أجهــرة التعليــم )كريمــي وانصــاري، 1391: 1(. ونظــرا ألمهّيــة واملكانــة اخلاصــة الــذي حيظــى 
ــب  ــن جان ــدة. وم ــة جدي ــو قضي ــدًا نح ــى جدي ــى منح ــث  ينح ــذا البح ــة، فه ــم الّلغ ــه تعلي ب
ــوه  ــًا ذا وج ــة و موضوع ــات االجتاعّي ــن العالق ــة م ــة، جمموع ــات العلمّي ــرب العالق ــر يعت آخ
خضعــت لتطــور عميــق. وأّكــد علــاء االجتــاع عــى أمهّيــة العالقــات كنظــام رئيــس لتكويــن 
وانتــاج العلــم ويذهبــون إىل أن التطــورات العلمّيــة صــدى لنظــام مــن العالقــات. والعالقــات 
العلمّيــة يف أنظمــة التعليــم والبحــث مــن العنــارص املؤّثــرة عــى انتــاج ونــرش العلم حيــث ختلق 
ــة )حممــدي، 1386: 52(. ويف  أجــواء لالنســجام والتنســيق مــع البعــض يف األوســاط العلمّي
عرنــا الراهــن قــدرة العلــاء عــى إجیــاد العالقــات العلمّيــة عــى املســتوى الوطنــي والــدويل 
يعتــرب مــن أهــم العنــارص التــي تنتهــي إىل توســيع النشــاطات البحثّيــة عنــد الباحثــن، ألن هلــا 
دور هــاّم يف توســيع العلــم، وموقــع اهتــام لــدى أنظمــة التعليــم والبحــث. وقــد شــهد التعاون 
ــن  ــاء والباحث ــة والعل ــاط العلمّي ــدى األوس ــدا ل ــاال متزاي ــوث إقب ــل البح ــاركة يف حق واملش
بشــكل نطــاق واســع بــن إيــران والــدول العربيــة، ومنهــا الـــدول املجـــاورة للخليج الفـــاريس 
ــة  ــة وغريهــا ممــا يؤكــد علــی أمهي ــة وسياســية وديني علــی وجــه اخلصــوص يف جمــاالت جتاري
تعلــم اللغــة العربيــة لــدی أبنــاء الفــارس وإّن املــؤرشات النفســية هلــا أمهيــة خاصــة يف تعليــم 
اللغــة الثانيــة، وعلــی املــدرس أن يكــون علــی علــم تــام لســيكولوجية التعليــم ويركــز علــی 
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ــوا  ــون أدرك ــرون، 1398: 79(. والباحث ــادري واآلخ ــن )ق ــيكولوجية للمتعلم ــب الس اجلوان
جيــدا رضورة هــذا األمــر ونظــروا إليــه كطريــق لرفــع مشــاكل توســيع العلــم والتقــّدم، ومــن 
الواضــح أنــه هنــاك عنــارص وعوامــل تــرتك تأثريهــا عــى العالقــات العلمّيــة وعــدم االهتــام 
هبــا يــؤّدي ضعــف العالقــات العلمّيــة يف األوســاط العلمّيــة. والعالقــات العلمّيــة خاصــة عى 
ــة. ونتيجــة  ــة االنتاجــات البحثّي ــق فرصــا وترتقــي بنوعي ــدويل مــن شــأهنا أن ختل املســتوى ال
ــى  ــرتك ع ــف املش ــرتاتيجيات املؤل ــا اس ــة ترتكه ــريات متفاوت ــري إىل تأث ــو تش ــث كوجابك بح
النتائــج العلمّيــة واملؤّلــف الــذي يلعــب دور الوســيط بــن ســائر الباحثــن هــو املؤلــف األكثــر 
انتاجــا يف احلقــل املنشــود )Kuzhabekova, 2011: 114(. وكــا يرغــب الباحثــون اإليرانيــون 
ــة عــى املســتوى الوطنــّي والــدويّل رغبــة متزايــدة حيــث تعتــرب النتائــج  يف االنتاجــات العلمّي
البحثيــة نوعــا وكــّا مــن املــؤرشات الرئيســة ألداء اجلامعــات وهــذا املــؤرش يســتخدم كمعيــار 
تصنيفــات اجلامعــات العاملّيــة، بالتــايل يتــم ترغيــب الباحثــن يف املؤسســات العلمّيــة والبحثّيــة 
مــن قبــل املســؤولن إىل انجــاز البحــوث ونرشهــا يف املجــالت املعتمــدة عليهــا. )خاصــة 
ــة ISI كقاعــدة املعلومــات  واآلخــرون، 1390: 54(. وتــّم اختيــار مؤسســة املعلومــات العلمّي
لبحثنــا هــذا بســبب أهنــا تقــّدم إمكانيــة االســتفادة الواســعة مــن التحليــل االستشــهادّي عــرب 
اجیــاد ثــالث كشــافات االستشــهاد للعلــوم، وعلــم االجتــاع، والفــن والعلــوم اإلنســانّية غــري 
أّن الكشــافات االستشــهادية هــذه اندمــج بعضهــا يف البعــض ويمكــن احلصــول عليهــا بصيغــة 
الكرتونيــة وباســم موقــع العلــم. ويف بحثنــا هــذا حاولنــا أن نــدرس ونلقــي الضــوء عــى كل 
ــة املتعّلقــة باختصــاص تعليــم الّلغــة العربّيــة يف موقــع ISI وأخــريا حاولنــا  االنتاجــات العلمّي

رســم خريطــة علــوم هلــا.
ويسعى املقال إىل اإلجابة عى األسئلة التالية:

ــف كان تــرّدد االنتــاج العلمــّي يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا يف  كي
قاعــدة web of science طــوال الســنوات املختلفــة؟

مــا هــي اللغــات التــي متــت فيهــا كتابــة االنتــاج العلمــّي يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم الّلغــة 
ــدة web of science؟ ــة بقاع العربّي

مــا هــي املوضوعــات األكثــر يف االنتــاج العلمــّي يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم الّلغــة العربّيــة 
وآداهبــا بقاعــدة web of science؟

أّي مــن الكلــات األكثــر اســتخدامًا يف احلقــل املوضوعــّي لتعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا 
web of science؟ بقاعــدة 

َمــن ِمــن املؤّلفــون األكثــر انتاجــَا يف احلقــل املوضوعــّي لتعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا بقاعــدة 
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web of science؟

ــدة  ــا بقاع ــة وآداهب ــة العربّي ــم الّلغ ــي لتعلي ــل املوضوع ــًا يف احلق ــدان األكثرانتاج ــن البل أي ِم
web of science؟

أي ِمــن املؤّسســات األكثــر انتاجــًا يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا بقاعــدة 
web of science؟

كيــف تكــون هيكليــة شــبكة املؤّلفــن املشــرتكن يف احلقــل املوضوعــّي للغــة العربّيــة وآداهبــا 
ــدة web of science؟ بقاع

ــة  ــة العربّي ــّي لّلغ ــل املوضوع ــًا يف احلق ــر تعاون ــاج واألكث ــامهة يف االنت ــدان املس ــن البل أي ِم
web of science؟ وآداهبــا بقاعــدة 

مــا هــو وضــع هيكليــة شــبكة املؤلفــن املشــرتكن بــن املؤّسســات العليــا يف احلقــل املوضوعــّي 
لتعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا بقاعــدة web of science؟

الدراسات السابقة
الدراسات السابقة يف خریطة العلوم خارج البلد 

ــوان شــبكة املؤّلفــن املشــرتكن يف  غوســارت واوزمــان )2008( قامــا يف مقالتهــا حتــت عن
علــم االجتــاع برتكيــا بدراســة قاعــديت معلومــات SSCI  و ULAKBIM وأشــارت النتائــج 
ــة  ــات املنفصل ــن املجموع ــّكلت م ــن تش ــن القاعدت ــرتكن يف هات ــن املش ــبكة املؤّلف إىل أن ش

وكان التعــاون بــن الباحثــن يف القاعــدة  بشــكل قليــل.
يــان، دينــج، وجــو )2010( درســوا يف دراســة شــبكة املؤّلفــن املشــرتكن ملكتبــات 
ــا  ــارت نتائجه ــي أش ــنوات والت ــت س ــالل س ــة خ ــرشة جمل ــان ع ــة يف ث ــات الصينّي واملعلوم
ــن  ــن املؤّلف ــري م ــعة و كث ــاركة واس ــن مش ــع اآلخري ــاركوا م ــن ش ــن املؤّلف ــال م ــددًا قلي أن ع

ــن. ــن اآلخري ــن املؤّلف ــل م ــدد قلي ــع ع ــاركوا م ش
ــبكة  ــّي وش ــاون العلم ــور التع ــتى ص ــة ش ــوا يف دراس ــرون )2012( درس ــج واآلخ وان
املؤّلفــن االجتاعّيــة يف حقــل املحاســبات االجتاعّيــة، وأشــارت النتائــج إىل أّن التعــاون 
ــة  ــتفادة العلمّي ــت االس ــريًا، وكان ــل كث ــذا احلق ــن كان يف ه ــات واملؤّلف ــن املؤّسس ــّي ب العلم
عــى املســتوى الشــخّي واملؤسســات مفيــدة ومؤّثــرة واملؤّلفــون املشــاركون ناشــطون يف نقــل 

العلــم. 
ــتان  ــة يف باكس ــاون العلمّي ــبكات التع ــال ش ــوا يف مق ــرون )2019( درس ــاح واآلخ صب
خــالل ســنوات 1996 إىل 2010 وتأثريهــا عــى وظيفــة التحقيقــات العلمّيــة. أثبتــت النتائــج 
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ــا يف الســنوات املدروســة ولكــن بشــكل عــام يعتــرب معــّدل  أّن مــدى التعــاون مل يكــن متوازن
االنتــاج العلمــّي مــن متغــرّيات هلــا عالقــة إجیابيــة مــع التعــاون العلمــّي.

الدراسات السابقة يف خریطة العلوم داخل البلد
ــبكة  ــرتكة وش ــة مش ــبكة علمّي ــة ش ــال هيكلي ــا يف مق ــد درس ــدي)1395( ق ــجاديان وحمم س
مشــرتكة للمقــاالت املرســلة إىل مؤمتــر صنائــع البحــر الرابــع عــرش واخلامــس عــرش والســادس 
للباحثــن  الشــبكات االجتاعّيــة  البحــث إىل أن املجموعــات يف  نتائــج  عــرش وأشــارت 
املشــرتكن يف صنائــع البحــر تشــهد عالقــة ضعيفــة. وكثــري مــن العنــارص تتشــكل مــن العنارص 
الثنائّيــة واملتعــددة والعنــارص الكبــرية تتشــكل مــن العقــد القليلــة وال توجــد عالقــة متاســكة 
ــة بــن  ــاد قطــر الشــبكة االجتاعي بــن العقــد املوجــودة يف العنــارص الكبــرية ممــا أّدى إىل ازدي

الباحثــن ويتــم تبــادل املعلومــات بــن أعضــاء الشــبكة بشــكل بطــئ.
بيجلــو وأبوطالبــي )1395( تنــاوال يف مقــال ختطيــط شــبكة التأليــف املشــرتك عنــد 
الباحثــن حلقــل املكتبــات واملعلومــات فتوصلــت نتائــج بحثهــا إىل أن نــرش املقــاالت يف 
حقــل املكتبــات واملعلومــات قــد اجتــه اجتاهــا تصاعديــا، وحــازت الواليــات املتحــدة، 
ــة ورضورة  ــم أمهّي ــات. ورغ ــات واملعلوم ــل املكتب ــة األوىل يف حق ــرتا املكان ــن، وانجل والص
انجــاز البحــوث املشــرتكة التــي ترتقــي بجودهتــا فالتعــاون العلمــّي يف اختصــاص املكتبــات 
ــار  ــاج اآلث ــل انت ــذا احلق ــون يف ه ــب الباحث ــّدا، واليرغ ــة ج ــبتها قليل ــت نس ــات كان واملعلوم

ــرتكة. ــة املش العلمّي
أرشــدي واآلخــرون )1396( تنــاوال دراســة وحتليــل شــبكات مشــرتكة عنــد الباحثــن 
بجامعــة شــهيد هبشــتي يف حقــول علــم االجتــاع، والعلــوم اإلنســانّية، والفنــون، فتوصــال إىل 
أن الشــبكة املشــرتكة عنــد الباحثــن بجامعــة شــهيد هبــيش ال حتظــى بتاســك كاّف وذلــك بعــد 
دراســة مــؤرّشات حتليــل الشــبكة العامــة كــا أشــارت نتائــج البحــث إىل أّن جامعــات طهــران، 
وفــرع الطــب لشــهيد هبشــتي، وفــرع الطــب لطهــران، وإعــداد املدّرســن وجامعــة بقيــة اهلل يف 
فــرع الطــب حتظــى بأفضــل مكانــة مــن منظــور مــؤرّشات حتليــل الشــبكة اجلزئّيــة يف الشــبكة 

املشــرتكة للجامعــات.
ــاالت  ــم يف جم ــة العل ــط خريط ــث وختطي ــة البح ــاوال عملّي ــينة )1397( تن ــايل ونقش داني
البحــث الفّعالــة حلقــل إعــادة التصويــر. وقــد قــّوم الباحثــان مجيــع املقــاالت املتعلقــة بإعــادة 
التصويــر املكشــوفة يف  web of science خــالل الســنوات  2001 إىل 2012 فتوصــال إىل أن 
حقــل إعــادة التصويــر حيظــى بعالقــة واســعة للفــروع البّينــة. وفقــا ملــا جــاء يف البحــث إليــران 
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ــّي  ــل املوضوع ــدان يف احلق ــائر البل ــع س ــن م ــن الباحث ــوظ ب ــي ملح ــاون علم ــاك تع أن هن

للطــب.
زنديــان واآلخــرون )1398( تنــاوال حتليــل ودراســة شــبكة التعــاون العلمــّي للباحثــن 
 web of ــدة ــة يف قاع ــبكة االجتاعّي ــؤرّشات الش ــف م ــرب توظي ــران ع ــب يف إي ــل الط يف حق
ــات البحــث  ــد أولوي ــّم حتدي ــه ت science طــوال ســنوات 2003 إىل 2013. وتوصــال إىل أن

وختصيــص امليزانيــات الالزمــة يف كّل حقــول الطــب خاصــة يف احلقــول التــي تقــّل املقــاالت 
ــن يف  ــن اإليراني ــن الباحث ــالت ب ــن التعام ــرة م ــة ومؤّث ــبكة قوّي ــث ش ــذا البح ــا. ويف ه فيه

حقــل الطــب املوضوعــّي.
ــة  ــم الّلغ ــع تعلي ــت واق ــاالت تناول ــات واملق ــن الدراس ــري م ــوث الكث ــص البح ــن ملخ ب
العربّيــة، كــا هنــاك الكثــري مــن الدراســات تتعلــق بتحليــل الشــبكات االجتاعّيــة املوجــودة. 
ــي تــدرس مــؤرّش الســيانتومرتي للكلــات املشــرتكة  وهــذا البحــث مــن ضمــن ابحــوث الت
 web of لالنتــاج العلمــّي املكشــوفة اخلاصــة املختصــة بتعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا يف قاعــدة
science وبالتــايل ختطيــط خريطــة العلــم هلــا. ونتائــج هــذه الدراســة تكمــل نتائــج البحــوث 

املذكــورة آنفــا كــا تقــّدم صــورة شــاملة عــن االنتــاج العلمــّي املنتــرش يف حقــل تعليــم الّلغــة 
ــة. العربّي

مراجعة األدب النظري
االنتــاج العلمــي: يعتــرب اإلنتــاج العلمــي بمثابــة املــرآة التــي تعكــس النشــاط العلمـــي 
واإلنتاجيـــة البحثيـــة، ويعــد قيــاس النشــاط العلمــي قيــاس دقيــق، حيــث يســتخدم لقيــاس 
األنشــطة العلميــة وذلــك عــن طريــق عمــل إحصــاءات عــن اإلنتــاج العلمــي املفهــرس، فعــي 
ســبيل املثــال يف قواعــد البيانــات، التــي تعــد مــن أكثــر األدوات املســتخدمة مرونــة لدراســة 
الظواهــر االجتاعيــة املرتبطــة باملجــاالت العلميــة والســلوك العلمــي ودراســات االســترشاف 

ــزان، 2016: 16(. ــي )بي العلم
قواعــد البيانــات املرجعيــة العامليــة web of science: قاعــدة بيانــات wos هــي أكــرب 
وأوثــق وأدق منصــة بيانـــات تعمــل عــى كشــف خمتلــف أشــكال مصــادر املعلومــات العلميــة 
عــى الصعيــد العاملــي، فـــضال عــن تغطيتهــا الشــاملة واملمتــدة واملســتمرة منــذ عــام 1900م 

ــي، 2016: 57(.  ــن )الصبح ــت الراه ــى الوق وحت
ــات  ــن اجتاع ــًا م ــزءًا هام ــيانتومرتية ج ــات الس ــرب الدراس ــيانتومرتية: تعت ــة الس الدراس
العلــم. ويســتخدم التحليل الـــسيانتومرتي لرصـــد املجــاالت البحثيـــة احلديثــة، وتقييم األداء 
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البحثــي لألفــراد، واجلاعــات، واجلامعــات، والــدول عــى حـــٍد ســـواء، فضــال عــن اكتشــاف 
العالقــات بــن املؤلفــن واملؤسســات واألعــال العلميــة. ولقـــد أصـــبحت األســاليب 
الســيانتومرتية أدوات أساســية لتقييــم اإلنتــاج العلمــي الــذي تــّم كشــفه يف قواعــد البيانــات 
)Noruzi & Abdekhoda, 2014: 772(. ويعتــرب بذلــك مــن أدوات تســتخدم لدراســة 
العلميــة. كــا يمكــن أن تســتخدم األدوات  باملجتمعــات  املرتبطــة  الظواهــر اإلجتاعيــة 
علــی  العلميــة  األنشــطة  ومقارنــة  لقيــاس  العلميــة  للشــبكات  كخرائــط  الســيانتومرتية 
ــة   ــول العلمي ــّور احلق ــة تط ــدول ورقاب ــن ال ــي ب ــاون البحث ــاس التع ــة كقي ــتويات املختلف املس

)بــدر واملــكاوي، 2007: 133(. 

الطریقة
اعتمــد البحــث عــى املنهــج الوصفــّي - الوظيفــّي باختيــار اجتــاه ســيانتومرتي، كــا تــم 
اســتخدام طريــق حتليــل الكلــات املشــرتكة، وتوظيــف طريــق حتليــل الشــبكة لتخطيــط 
 WOS ــدة ــث يف قاع ــى البح ــادا ع ــوة األوىل واعت ــي اخلط ــرتكن. فف ــن املش ــبكات املؤّلف ش
ــّم  ــة ســنة 2019 . وت ــة إىل هناي ــم البحــث عــن كّل الدرســات املســجّلة يف العــامل مــن البداي ت

ــة:  ــف طريق توظي
ts=Arabic Language learning or ts=Arabic Language pedagogy or ts=Ar-  (

abic Language pedagogy or ts=Arabic Language Education( للبحــث يف قســم 

ــذه  ــا. وهب ــة وآداهب ــة العربّي ــم الّلغ ــة بتعلي ــق املتعّلق ــى كّل الوثائ ــا ع ــّور وحصلن ــث املتط البح
الطريقــة تــّم احلصــول عــى 1507 وثيقــة، وخضعــت الوثائــق للدراســة والتحليــل عــرب 
ــط  ــة ختطي ــطة برجمي ــا بواس ــات وقرائته ــتخراج املعلوم ــدف اس ــار Analyze Results. هب خي
ــث  ــج البح ــايل درج نتائ ــيط )Plain text( ،وبالت ــص البس ــة الن ــا بصيغ ــّم حفظه ــبكة، ت الش
يف شــبكة VOSviewer هبــدف رســم خريطــة العلــوم  ثــم رســمنا عــرب هــذه برجميــة خريطــة 
التعــاون العلمــّي للباحثــن وصــور مشــاركة املؤسســات والبلــدان. واجلديــر بالذكــر تــّم 
بحــث املعلومــات يف تاريــخ الثالــث مــن شــهر اســفند 1398 املطابــق لـــ 22 فربايــر 2020 

.WOS ــدة ــن قاع م

جمتمع وعّينة البحث
 web of science يشــمل جمتمــع الدراســة يف هــذا البحــث 1507 وثيقــة مكشــوفة يف قاعــدة
املتعلقــة باحلقــل املوضوعــي لتعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا مــن البدايــة إىل هنايــة ســنة 2019 .
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أداة الدراسة

ــل  ــوم  web of science ، وحتلي ــدة العل ــات لقاع ــداد البيان ــی إع ــة عل ــتملت أداة الدراس إش
 .VOSviewer ــبكة ــط الش ــات ختطي بيان

عرض النتائج
ــف كان تــرّدد االنتــاج العلمــّي يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا يف  كي

قاعــدة web of science طــوال الســنوات املختلفــة؟
يف هــذا القســم مــن البحــث ومــن خــالل اإلحصــاء الوصفــّي نســّلط الضــوء عــى  الــرتّدد 
التكــراري لالنتــاج العلمــّي يف فــرع تعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا والتــي أّلفهــا الباحثــون مــن 
ــاج  ــّم كشــفها يف قاعــدة WOS. ويف اجلــدول رقــم1  درســنا عــدد االنت ــدان املختلفــة وت البل

العلمــّي يف هــذا احلقــل خــالل الســنوات املختلفــة.

WOS اجلدول رقم )1(ترّدد االنتاج العلمّي لتعليم الّلغة العربّية وآداهبا خالل السنوات املختلفة يف قاعدة
النسبة املئویة عدد االنتاجات سنة النرش

14.86  224 2019
16.66  251 2018
14.93  225 2017
9.29  140 2016

10.15  153 2015
7.76  117 2014
4.58  69 2013
3.45  52 2012
2.65  40 2011
2.65  40 2010
2.26  34 2009
2.12  32 2008
1.19  18 2007
0.86  13 2006
0.66  10 2005
0.60  9 2004
0.80  12 2003
0.40  6 2002
0.53  8 2001
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2.65 40 1986 تا 2000
مــن املالحــظ أن أعــداد اجلــدول رقــم 1 فقــد حتقــق االنتــاج العلمــّي يف فــرع الّلغــة العربّيــة 
وآداهبــا تصاعــدًا متزايــدًا والــرتدد  املنخفــض لالنتــاج يعــود إىل الســنة 2002 بمعــدل 4.0 
%، وســنة 2018 حقــق أكثــر تــردد بمعــدل 66.16 % يف االنتــاج العلمــّي. وبــا أّن عــددًا مــن 
املجــالت نــرشت وكشــفت مقاالهتــا بزمــن متأّخــر، فنــرى زيــادة عــدد االنتــاج ســنة 2019 
يف قاعــدة WOS ، وبالتــايل نتوّقــع أن االنتــاج العلمــي تزايــد  يف ســنة 2019 خــالل الشــهور 

القادمــة وتفــّوق االنتــاج لســنة 2018 .
ــة لفــرع  يوّضــح الرســم البيــاين رقــم1 تــردد املقــاالت املنشــورة خــالل 25 الســنة املاضّي
تعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا ، املحــور األفقــي يوّضــح الســنوات املدروســة، واملحــور 
ــّو  ــح نم ــة وتوضي ــدف دراس ــورة. وهب ــنوات املذك ــاالت يف الس ــرّدد املق ــح ت ــودي يوّض العم

ــيون. ــرأيس لرجس ــدار ال ــة االنح ــف طريق ــّم توظي ــّي ت ــاج العلم االنت

WOS الرسم البياين الرقم 1 : ترّدد االنتاج لفرع تعليم الّلغة العربّية وآداهبا يف قاعدة

مــن الواضــح أّن الرســم البيــاين يمّثــل االنحــدار الــرأيس اإلجیــايب ويشــهد االنتــاج 
ــهد  ــّي  ش ــاج العلم ــا كان االنت ــنة 2017 ،ك ــدا يف س ــدارا متزاي ــل انح ــذا احلق ــّي يف ه العلم
انحــدارًا هابطــًا خــالل ســنة2016  يف فــرع تعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا، واجلديــر بالذكــر أن 
االنتــاج العلمــّي يشــهد نمــوًا مــا يعــادل 7/18 مــن املنشــورات املتعّلقــة هبــذا احلقــل، وبتعبــري 

ــًا خــالل 25 الســنوات األخــرية.  ــة حقــق نمــّوًا اجیابّي ــاج العلمّي آخــر االنت

مــا هــي اللغــات التــي متــت فيهــا كتابــة االنتــاج العلمــّي يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم الّلغــة 
ــدة web of science؟ ــة بقاع العربّي
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WOS  اجلدول رقم)2( لغة االنتاج العلمّي املتعلق بفرع تعليم الّلغة العربّية وآداهبا يف قاعدة

النسبة املئوية العدد الّلغة
95.09 1433 االنجليزّية
1.19 18 االسبانّية
1.13 17 املااليّية
0.93 14 الرتكّية
0.46 7 الفرنسّية
0.27 4 العربّية
0.27 4 الروسّية
0.13 2 االفريقّية
0.13 2 االملانّية
0.07 1 التشيكّية
0.07 1 اهلولندّية
0.07 1 االستونّية
0.07 1 االيطالّية
0.07 1 الكورّية
0.07 1 الربتغالّية

ــّي  ــاج العلم ــن االنت ــبة 95 % م ــن نس ــرب م ــب األك ــم 2 النصي ــدول رق ــاهد يف اجل ــا نش ك
ــأيت بعدهــا اللغــات  ــة، وت ــة املكشــوفة يف قاعــدة WOS بالّلغــة االنجليزّي يف فــرع الّلغــة العربّي
ــة  ــّي بالّلغ ــاج العلم ــدد االنت ــة ع ــو قّل ــاه ه ــت االنتب ــا يلف ــة، وم ــة والرتكّي ــبانّية واملااليّي االس

.WOS ــدة ــب يف قاع ــاالت فحس ــف 4 مق ــّم كش ــث ت ــة حي العربّي

ــة  ــم الّلغ ــي لتعلي ــل املوضوع ــّي يف احلق ــاج العلم ــر يف االنت ــات األكث ــي املوضوع ــا ه 3 . م
العربّيــة وآداهبــا بقاعــدة web of science؟

WOS اجلدول رقم 3: املوضوعات ذات النسبة العليا متعّلقة بتعليم الّلغة العربّية يف قاعدة
العدد النسبة املئویة املوضوعات

44.33 504 علوم احلاسوب
88.25 390 التحقيقات والبحوث التعليمّية
83.22 344 اللسانيات
53.14 219 اهلندسة

3.7 110 علم النفس
92.2 44 الدین
72.2 41 علم االجتامع



65 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الرابعة، العدد الثامن، ربيع وصيف 1442/1399

72.2 41 العالقات
99.1 30 التقنّيات

توّضــح نتائــج البحــث يف اجلــدول رقــم)3( أّن 33% مــن االنتــاج العلمــّي يف اختصــاص 
ــق  ــاج يتعّل ــن االنت ــبة 25 % م ــوب، ونس ــوم احلاس ــق بعل ــا تتعّل ــة وآداهب ــة العربّي ــم الّلغ تعلي
بالتحقيقــات والبحــوث التعليمّيــة وتــأيت بعدهــا موضوعــات اللســانيات، واهلندســة، وعلــم 

النفــس والديــن.

ــة وآداهبــا  4. أّي مــن الكلــات األكثــر اســتخدامًا يف احلقــل املوضوعــّي لتعليــم الّلغــة العربّي
بقاعــدة web of science؟

WOS  الرسم البياين رقم )2( ترّدد تكرار الكلامت الرئيسة املتعلقة بتعليم الّلغة العربّية وآداهبا

ــة  ــة األوىل، فالّلغ ــرتّدد 134 يف املرتب ــاءت ب ــة ج ــات العربّي ــاين أّن الكل ــم البي ــح الرس يوّض
ــوايل. ــكل مت ــة بش ــب التالي ــاءت يف املرات ــم اآليل ج ــة والتعلي ــم االنجليزي ــة وتعلي العربّي

ــا  ــة وآداهب ــة العربّي ــم الّلغ ــّي لتعلي ــل املوضوع ــَا يف احلق ــر انتاج ــون األكث ــن املؤّلف ــْن ِم 5. َم
web of science؟ بقاعــدة 

يوّضــح اجلــدول رقــم )4( مــن املؤلفــن األكثــر انتاجــًا، وكانــت عــدد مقاالهتــم يف 
ــة مــن املؤلفــن كانــت هلــم نشــاطات  ــة وآداهبــا، وهــؤالء الثاني ختصــص تعليــم الّلغــة العربّي
أكثــر يف هــذا احلقــل، وســّجلوا أكثــر االنتــاج العلمــّي، ويعتــرب »zrigui« أكثــر انتاجــًا مــن بــن 

ــمه. ــًة باس ــّجل 17 وثيق ــذي س ــن وال املؤّلف
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WOS اجلدول الرقم 4: أكثر املؤلفن انتاجًا يف تعلم الّلغة العربّية وآداهبا يف قاعدة

املؤّلف عدد املقاالت
zrigui, mounir 17
shaalan, Khaled 10
omar, nazlia 8
schwartz, mila 8
aladdin, ashinida 7
habash, nizar 7
awajan, Arafat 6
maraoui, Mohsen 6

6. أي ِمــن البلــدان األكثــر انتاجــًا يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا بقاعــدة 
web of science؟

.WOS اجلدول رقم)5( أسامء البلدان األكثر انتاجًا يف حقل تعليم الّلغة العربّية وآداهبا بقاعدة
البلد عدد املقاالت

الواليات املتحدة 273
السعودية 195

ماليزيا 116
انكلرتا 90
ارسائيل 90

مر 73
اإلمارات املتحدة العربّية 73

أردن 68
تونس 61
املغرب 52

كــا نشــاهد يف اجلــدول رقــم 5 أّن امريــكا حتتــّل املكانــة األوىل بانتــاج 273 مقالــًة، وتــأيت 
ــًة.  ــاج 116 مقال ــة بانت ــة الثالث ــبت املرتب ــا كس ــاالً، وماليزي ــاج 195 مق بعدهــا الســعودية بانت
ــدان  ــرشة بل ــن ع ــن ضم ــا م ــّجل وجوده ــة تس ــدان العربي ــن البل ــتة م ــر أّن س ــر بالذك واجلدي
ــّن أّن  ــرًا وتب ــال تقدي ــي تن ــة، والت ــة العربّي ــم الّلغ ــل تعلي ــاًل يف حق ــاطا ًوعم ــر نش ــون أكث تك
البلــدان العربّيــة مل تتجاهــل البحــث والتحقيــق يف حقــل تعليــم لغتهــا الرســمّية واهتّمــت هبــا. 
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ــا  ــة وآداهب ــة العربّي ــم الّلغ ــي لتعلي ــل املوضوع ــًا يف احلق ــر انتاج ــات األكث ــن املؤّسس 7. أي ِم
بقاعــدة web of science؟

تشــّكل اجلامعــات واملؤّسســات التعليمّيــة والبحثّيــة دورٌا مهــّا يف االنتــاج املبــدع يف 
البلــدان القائــم اقتصادهــا عــى العلــم )Hill, 2006:103( ، وتعتــرب كأفضــل مؤّسســات 
ــاج العلمــّي مــن  ــم االنت ــل وتقيي ــّدم بلداهنــا. ويشــّكل حتلي ــا يف نمــو وتق تلعــب دورٌا مصريّي
ــر  ــات األكث ــات واملؤّسس ــح اجلامع ــم 6 يوّض ــدول الرق ــات واجل ــم للجامع ــؤرّشات التقيي م

ــا. ــة وآداهب ــة العربّي ــم الّلغ ــال تعلي ــا يف جم انتاج

WOS  اجلدول رقم 6 املؤّسسات األكثر انتاجٌا يف ختصص تعليم الّلغة العربّية وآداهبا يف قاعدة
املوسسات عدد املقاالت

king saud univ 53
univ kebangsaan Malaysia 43
univ Haifa 28
qatar univ 25
king abdulaziz univ 20
tel aviv univ 20
amer univ Beirut 18
cairo univ 18
univ sfax 18

ــاج  ــن االنت ــبة 53 % م ــا نس ــعود وهل ــك الس ــة مل ــم 6 أن جامع ــدول الرق ــح اجل ــا يوّض ك
ــة  ــل املرتب ــا وحتت ــان يف مالزي ــج س ــة كبان ــأيت جامع ــا ت ــة األوىل، و بعده ــّل املرتب ــّي وحتت العلم
ــة  ــة الثالث ــل املرتب ــي حتت ــا الت ــة حيف ــّي، وجامع ــاج العلم ــن االنت ــبة 43 % م ــا نس ــة وهل الثاني

ــا. ــة وآداهب ــة العربّي ــم الّلغ ــال تعلي ــي يف جم ــاج العلم ــن االنت ــارب 28 % م ــا يق ــت م أنتج

8. مــا وضــع هيكليــة شــبكة املؤّلفــن املشــرتكن يف احلقــل املوضوعــّي للغــة العربّيــة وآداهبــا 
ــدة web of science؟ بقاع

تــّم تصميــم وحتليــل شــبكة الباحثــن املشــرتكن الختصــاص تعليــم الّلغــة العربّيــة وآداهبــا 
ــاط  ــدار ارتب ــز مق ــن ورم ــاط املؤلف ــز ارتب ــبكة رم ــذه الش ــة )VOSviwer(. يف ه ــرب برجمي ع
املؤلفــن إىل املقــاالت التــي أّلفهــا كّل مؤّلــف مــع املؤّلفــن اآلخريــن. والرابــط املوجــود بــن 
ــّن مشــاركة املؤّلفــَن معــا. صــورة رقــم 1 توّضــح شــبكة املؤّلفــن املشــرتكن  االرتباطــن يب

معــا.
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صورة الرقم 1. شبكة املؤّلفن املشرتكن يف اختصاص تعليم الّلغة العربّية وآداهبا

ــد.   ــن 4 عناقي ــّكل م ــرتكن تتش ــن املش ــبكة املؤلف ــم 1 أن ش ــورة الرق ــاهد يف ص ــا نش ك
ــم  ــن ذكره ــن يمك ــن والذي ــن الرئيس ــن املؤّلف ــرب »Jefford«، »Qoldstein« و »Sze« م ويعت
كأكثــر املؤّلفــن تأثــريًا يف العناقيــد، ويلعبــوا دورًا هاّمــا ُيف تشــكيل ومتاســك العناقيــد. وأكــرب 
ــر مشــاركات يف التأليــف. واملؤّلفــون  عنقــود هــذه الشــبكة 11يتشــكل مــن مؤّلفــا وهلــم أكث
 King«،« املؤّلفــن  و  علمّيــة.  مشــاركة  املؤّلفــن  ســائر  مــع  كبــرية  شــبكة  يف  مشــاركون 
Mcgrane«، »Eisenbruch«« و »Butow« مــن الذيــن كتبــوا أكثــر مقــاالت يف أكــرب عنقــود 

هلــذه الشــبكة. 

ــة  9. أي ِمــن البلــدان املســامهة يف االنتــاج واألكثــر تعاونــًا يف احلقــل املوضوعــّي لّلغــة العربّي
ــدة web of science؟ ــا بقاع وآداهب

ــة  ــاص الّلغ ــف يف اختص ــرتكة يف التألي ــدان املش ــبكة البل ــة ش ــح كثاف ــم 3 توّض ــورة رق الص
العربّيــة وآداهبــا، وكــا يبــدو مــن الصــورة أّن البلــدان التــي هلــا عالقــات علمّيــة أكثــر تكــون 
املســافة بينهــا أقــرب، والــدول التــي هلــا عالقــات علمّيــة ضئيلــة فاملســافة تكــون بينهــا بعيــدة. 
ــا.  ــاورة وأمهيته ــدان املج ــاط البل ــدد ارتب ــاج وع ــدد انت ــق ع ــد وف ــة كّل بل ــد كثاف ــّم حتدي ويت
ومــن جهــة أخــرى وقــوع بلــد يف مركــز كثافــة اخلريطــة تــدّل عــى أمهيتــه يف شــبكة املؤّلفــن 
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ــر إىل  ــن األكث ــدن م ــة البل ــر واألزرق اىل كثاف ــون األصف ــري الل ــات. ويش املشــرتكن للمؤّسس
األقــّل.  

الصورة رقم) 2( خریطة كثافة شبكة املؤّلفن املشرتكن للبدان املتعاونة يف اختصاص تعليم 
WOS  الّلغة العربّية وآداهبا يف قاعدة

وهنــاك تعــاون علمــّي مشــرتك بــن مؤلفــي 62 بلــدًا يف جمــال املقــاالت والنشــاطات 
ــرى يف  ــة. كــا ن ــة وآداهبــا، كــا أقيمــت بينهــا 522 عالق ــة يف اختصــاص الّلغــة العربّي العلمّي
صــورة الرقــم 3 تشــّكل مــن عــرشة عناقيــد فثالثــة منهــا كبــرية، وأربعــة منهــا كبــرية إىل حــد 
مــا، وثالثــة منهــا صغــرية. وعــرشة بلــدان هلــا عالقــات وتعــاون مــع بعضهــا بعــض يف أكــرب 
عنقــود. وحتظــى اســرتاليا بكثافــة أكثــر مــن بــن هــذه البلــدان يف شــبكة املؤّلفــن املشــرتكن. 
ــة األوىل يف  ــّل املكان ــات املّتحــدة حتت ــرى أن الوالي ــة للبلــدان ن ــة العلمّي وبعــد دراســة الفاعلّي
ــة،  ــة علمّي ــا 125 عالق ــة وهل ــة علمّي ــت 273 وثيق ــث انتج ــّي حي ــاون العلم ــاج والتع االنت
وتــأيت بعدهــا يف املكانــة الثانيــة الســعودّية حيــث أنتجــت 195 وثيقــة علمّيــة وهلــا 87 عالقــة 
علمّيــة مــع ســائر البلــدان. ووفقــًا ملــا جــاء يف خريطــة الكثافــة بشــأن العالقــات العلمّيــة بــن 
البلــدان نــرى أّن العالقــات العلمّيــة كلــا كانــت بينهــا أكثــر كلــا كانــت املســافة أقــرب وكلــا 
ــات  ــن الوالي ــر ب ــاون أكث ــاك تع ــد كان هن ــد، وق ــافة أبع ــت املس ــّل كان ــات أق ــت العالق كان
املتحــدة مــع الســعودّية مــن أي بلــد أخــر يف اختصــاص الّلغــة العربّيــة وآداهبــا حيــث بلغــت 

ــة.  ــق العلمّي ــاج الوثائ ــة بينهــا إىل 18 مــرة يف انت ــة والتأليفّي املشــاركات العلمّي
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10- مــا هــو وضــع هيكليــة شــبكة املؤلفــن املشــرتكن بــن املؤّسســات العليــا يف احلقــل 

ــة وآداهبــا بقاعــدة web of science؟ املوضوعــّي لتعليــم الّلغــة العربّي
توّضــح صــورة رقــم 3 شــبكة املؤّلفــن املشــرتكن يف اختصــاص الّلغــة العربّيــة وآداهبــا.  
كشــفت اخلطــوط يف هــذه الصــورة عــن املؤّسســات املؤّلفــة املشــرتكة ومقــاس اخلطــوط عــن 

ــرتك. ــف املش ــّرات التألي ــدد م ع

WOS صورة الرقم 3. شبكة املوّسسات املؤّلفة املشرتكة يف اختصاص الّلغة العربّية وآداهبا يف قاعدة

شــّكلت 142 مؤّسســة خمتلفــة مــن أنحــاء العــامل عالقــة علمّيــة يف انتــاج الوثائــق العلمّيــة 
بينهــا، وكــا نشــاهد يف  ارتبــاط  العربّيــة وآداهبــا، وتشــّكلت 312  الّلغــة  يف اختصــاص 
ــة  ــات املتعاون ــرتكن للمؤسس ــن املش ــبكة املؤّلف ــودي لش ــل عنق ــم 3 أّن التحلي ــورة الرق الص
يبــّن 16 عنقــودا فعنقــودان كبــريان ومخســة عناقيــد صغــرية وســائر العناقيــد بشــكل متوســط، 
 Univ« وأكــرب عنقــود يشــتمل عــى 13 ارتبــاط مــن جامعــة و مؤّسســة وتشــّكل جامعتــا
بـــ 17 ارتبــاط  ويعتربأكثــر تعــاون مــع   »Cairo Univ« بـــ 19 ارتبــاط  و  »Melbourne

اجلامعــات واملؤّسســات األخــرى وتلعبــا دورا هاّمــًا يف تشــكيل ومتاســك الشــبكة كــا يوجــد 
ــًا. ــي »Qatar Univ« و »Amer Univ Beirut« بـــ 6 ارتباط ــن جامعت ــاط  ب ــوى ارتب أق
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االستنتاج واملناقشة
ــة وآداهبــا بقاعــدة  ــاج العلمــّي يف اختصــاص الّلغــة العربّي ــاول هــذه الدراســة وتــرية االنت تتن
web of Science وتلــك وفــق مــؤرّش العالقــة العلمّيــة هبــدف تصويــر خريطــة العلــم. 

ــاع، والفــن  ــات العلــوم، وعلــم االجت ــة انتــرشت يف قواعــد بيان تشــّكل 1507 وثيقــة علمّي
ــاج  ــو االنت ــرية نم ــج وت ــت نتائ ــة. ووّضح ــذه الدراس ــث هل ــع البح ــانية جمتم ــوم االنس والعل
ــّي  ــاج العلم ــر االنت ــهد أكث ــنة 2018 ش ــا أّن س ــة وآداهب ــة العربّي ــاص الّلغ ــّي يف اختص العلم
وعددهــا 251 وثيقــة علمّيــة. وشــهد االنتــاج إىل ســنة 2015 وتــرية  متصاعــدة وانخفضــت 
يف ســنة 2016 ، وارتفعــت مــن جديــد يف ســنة 2017.  وبــا أّن بعــض املجــالت والدوريــات 
خــالل ســنة 2019 مل تكشــف يف قاعــدة WOS ، فنالحــظ أن االنتــاج قــد شــهد يف هــذه 
الســنة تراجعــا ضئيــال مقارنــًة بالســنة املاضيــة، وبالتــايل ُيتوّقــع أّن االنتــاج يف اختصــاص الّلغــة 
العربّيــة وآداهبــا تشــهد وتــرية متصاعــدة خــالل الشــهور القادمــة لســنة 2019  مقارنــة بســنة 
2018. وبشــكل عــام يمكــن القــول أّن االنتاجــات العلمّيــة يف ايــران تشــهد وتــرية متصاعــدة 
غــري أّنــه بقيــت مســافة بعيــدة يف جمــال انتــاج العلــم يف هــذا احلقــل لضعفهــا والــذي يتطلــب 

ــاب.  برجمــة واهتــام املســؤولن والكّت
بعــد املقارنــة بــن هــذه الدراســة والدراســات املاثلــة نســتنتج أّن هــذه الدراســة تتجــه يف اجتــاه 
واحــد مــع البحــوث املاثلــة، كدراســات بيجلــو وابوطالبــي )1395( وصبــاح آخــرون 
)2019( يف جمــال وتــرية نمــو االنتــاج العلمــّي. ورّدا عــى األســئلة املتعّلقــة بمــدى التعــاون 
ــث  ــج البح ــري نتائ ــا، وتش ــة وآداهب ــة العربّي ــم الّلغ ــاص تعلي ــن يف اختص ــن الباحث ــّي ب العلم
إىل أّن املوّلفــن ال يرغبــون يف اجیــاد العالقــات العلمّيــة معــا، حيــث كان عــدد املشــاركن 
972 مؤّلفــا الذيــن أقامــوا 6198 ارتباطــًا وتشــّكلت شــبكة عامليــة صغــرية مــن شــأهنا اجیــاد 
ــكل  ــن بش ــن املؤلف ــدد م ــل وحم ــدد قلي ــارك ع ــبكة ش ــذه الش ــن، ويف ه ــن املؤلف ــط ب الرواب
ــرون )1396(،  ــدي واآلخ ــات أرش ــج دراس ــد نتائ ــج تؤّي ــذه النتائ ــن. ه ــع اآلخري ــع م واس
بيجلــو وأبوطالبــي )1395(، ســجاديان وحممــدي )1395(، ويــان ودينجوجــو)2010(، 
وجوســارت واوزمــان )2008( بينــا تعــارض دراســات وانــج أخــرون )2012(، زنديــان 
وأخــرون )1398(، دانيــايل ونقشــينه )1397(. وبشــأن العالقــات العلمّيــة بــن اجلامعــات 
واملؤسســات يف اختصــاص الّلغــة العربّيــة وآداهبــا نــرى بــأّن مؤّلفــن مــن 142 جامعــة 
ومؤّسســة يرتبطــون بعضهــم ببعــض ارتباطــا علمّيــا ومــن بينهــم تــّم اجیــاد أقــوى ارتبــاط بــن 
القاهــرة وجامعــة ملبــورن ،بينــا يتعلــق أكثــر االنتــاج يف هــذا احلقــل بجامعــة ملــك ســعود. 
ــة، ومــن  تشــري دراســة تقييــم أداء الباحثــن خــالل 25 عامــا عــى مســتوى العالقــات الدولّي
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ــن  ــد كان ب ــن املؤّلفــن ق ــر تعــاون ب ــدان أّن أكث ــن البل ــة القائمــة ب ــات العلمّي خــالل العالق

ــعودّية. ــدة والس ــات املّتح الوالي
واجلديــر بالذكــر أّن الواليــات املّتحــدة والســعودّية تشــكاّلن أكثــر االنتــاج يف هــذا احلقــل 
كــا تكشــف النتائــج عــن موضوعــات مثــل علــوم احلاســوب، والتحقيقــات والبحــوث 
ــرب  ــا تعت ــات أوىل ك ــن كموضوع ــس والدي ــم النف ــة، وعل ــانيات، واهلندس ــة، واللس التعليمّي
ــة، والّلغــة، والتعليــم مــن املفــردات األكثــر اســتعاالً يف  كلــات مثــل العــريّب ، والّلغــة العربّي

هــذا احلقــل.

التوصيات
وأخــريا ُيقــرتح أن الباحثــن يف البلــدان العربّيــة يواصلــون مشــاركاهتم العلمّيــة يف هــذا احلقــل 
ــة  ــكل مؤّثر،اضاف ــادل اآلراء بش ــؤّدي إىل تب ــاركة ت ــبة، ألّن املش ــذه النس ــزداد ه ــع أن ت وُيتوّق
ــو يف  ــكّل عض ــة. ول ــق العلمّي ــاج الوثائ ــة وانت ــات بحثي ــكيل جمموع ــم تش ــك بإمكاهن إىل ذل
جمموعــات البحــث اختصــاص، ومهــارة ونقطــة قــّوة جتعــل الشــبكات االجتاعّيــة بــن 
ــة  أعضــاء املجموعــات أكثــر متاســكًا وتفيدهــم أكثــر، كــا متّكنهــم مــن انتــاج مؤّلفــات علمّي
ــن  ــرتكة، وم ــاالت املش ــاالت إىل املق ــاد اإلح ــك ازدي ــن ذل ــّم م ــة، واأله ــودة عالّي ــر وبج أكث
جانــب آخــر عــى اجلهــات املعنيــة يف البحــوث والدراســات أن يولــوا اهتامــا أكرببالدراســات 
اجلاعّيــة ويّتخــذون القــرارات التنفيذّيــة  التــي جتعــل الباحثــن يرغبــون يف بحــوث ودراســات 

ــة ترتقــي بمســتوى جــودة املقــاالت والبحــوث. مجاعّي
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چكيده
از  ارزيابــی فعالیت   هــای علمــی اســت. يکــی  از متداول   تريــن روش   هــای  علم   ســنجی يکــی 
ــدات علمــی  ــه بررســی تولی ــی اســت. پژوهــش حاضــر ب ــم آن، بررســی هم   واژگان شــاخص   های مه
رشــتۀ آمــوزش زبــان و ادبیــات عربــی در پايــگاه Web of Science می   پــردازد. هــدف ايــن پژوهــش 
ارزيابــی تولیــدات علمــی جهــان در رشــتۀ آمــوزش زبــان و ادبیــات عربــی، بــه همــراه  ترســیم نقشــۀ 
ــی  ــات علم ــری اطاع ــت پذي ــرای رؤي ــنجی ب ــد علم   س ــای جدي ــتفاده از روش   ه ــا اس ــی آن ب علم
ــان نويســندگان و مؤسســات و کشــورهای  ــق نشــان دادن تعامــات می منتشرشــده اســت کــه از طري
همــکار، دنبــال شــده اســت. پژوهــش از نــوع توصیفــی کاربــردی اســت و بــا اســتفاده از روش   هــای 
علم   ســنجی بــه همــراه روش کمــي و تحلیــل اســتنادي انجــام شــده اســت. منبــع گــردآوري داده   هــا، 
پايــگاه وب علــوم و ابــزار تحلیــل داده   هــا، نرم   افزارهــاي ترســیم شــبکه اســت. جامعــۀ آمــاری 1507 
ــی اســت. نتايــج نشــان می   دهــد تولیــدات  ــان و ادبیــات عرب ــه شــدۀ رشــتۀ آمــوزش زب مــدرک نماي
علمــی حــوزۀ آمــوزش زبــان و ادبیــات عربــی رونــد رو بــه رشــدی دارد. نويســندگان حــوزۀ آمــوزش 
زبــان و ادبیــات عربــی تمايــل چندانــی بــه برقــراری همــکاری علمــی بــا ســاير نويســندگان ندارنــد. 
همچنیــن ارتبــاط علمــی و همــکاری بین   المللــی نويســندگان از وضعیــت چنــدان مطلوبــی برخــوردار 
نیســت. بیشــترين مشــارکت و نیــز بیشــترين تولیــدات در ايــن حــوزه، متعلــق بــه کشــورهای امريــکا 
ــی،  ــی، زبان   شناس ــای آموزش ــات و پژوهش   ه ــر، تحقیق ــوم کامپیوت ــت. عل ــعودی اس ــتان س و عربس
مهندســی، روان   شناســی و ديــن از موضوعــات برتــر ايــن حــوزه  و واژگان عربــی، زبــان عربــی، زبــان و 
آمــوزش از پرکاربردتريــن واژگان ايــن حــوزه بــه شــمار می   رونــد. نتايــج پژوهــش بــر اهمیــت اهتمــام 
بــه تولیــدات علمــی در حــوزۀ آمــوزش زبــان عربــی و ارتبــاط علمــی بیــن نويســندگان و مؤسســات 

ــد.   ــد می   نماي ــی تأکی ــژه کشــورهای عرب ــف به وي آموزشــی و پژوهشــی در کشــورهای مختل

واژگان كليــدی: تولیــدات علمــی، نمايــۀ اســتنادی علــوم، آمــوزش زبــان و ادبیــات عربــی، 
ــی.  ــی، نقشــۀ علم هم   واژگان
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Abstract

Scientometrics is one of the most common methods in evaluating scientific 
productions and one of its important features is word co-occurrence analysis. 
The present study examines the scientific productions of Arabic language and 
literature in Web of Science database. The purpose of this study is to evaluate 
the world’s scientific productions in Teaching Arabic language and literature, 
and making a science map using new scientometric methods for the visibility of 
published scientific information, which shows the interactions among authors, 
partner institutions and countries. This research uses scientometric methods 
along with quantitative methods and citation analysis. The data collection 
resource is WoS and data analysis tools include network mapping software. 
The statistical population is 1507 indexed documents in Arabic language. 
Findings showed that scientific productions in Teaching Arabic language 
and literature subject area have a growing trend. Authors in this subject area 
are not in favor of collaborating with other authors. Internationally, authors’ 
scientific relationship and collaboration is not very optimistic. Most of 
these collaborations and productions belong to the United States and Saudi 
Arabia. Accordingly, computer sciences, educational researches, linguistics, 
engineering, psychology and religious subjects are the top ones in this area. On 
the other side, Arabic dictions, Arabic language, language, and education are 
among the most widely used words in this field. The results of the present study 
also emphasize the importance of paying attention to scientific productions in 
Arabic Language Teaching and scientific collaborations among authors and 
educational and research institutions in different countries, especially Arab 
countries.

Keywords: Scientific Productions, Science Citation Index (SCI), Arabic 
Language and Literature Teaching, Word Co-Occurrence, Science Map.
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