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 -1أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة شریاز ،إیران.
 -2أســتاذة معيــدة يف قســم الســيانتومرتي للعلــوم اإلســامية واإلنســانية يف املركــز اإلقليمــي لعلــوم
وتكنولوجيــا املعلومــات ومركــز االستشــهاد املرجعــي لعلــوم العــامل اإلســامي ،إيــران .
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يم ّثــل التحليــل الســيانتومرتي منهجــا متعارفـ ًا لتقييــم النشــاطات العلم ّيــة ويعتــر حتليــل الكلــات املشــركة من
ـؤشات اهلا ّمــة للمنهــج .هــذه الدراســة تسـ ّلط الضــوء عــى مســتندات علم ّيــة يف اختصــاص ال ّلغــة العرب ّيــة
املـ ّ
وآداهبــا يف قاعــدة  .web of scienceهتــدف هــذه الدراســة إىل تقييــم االنتاجــات العلم ّيــة الختصــاص ال ّلغــة
ـم رســم خريطــة العلــوم هلــا عــر طــرق حديثــة ســيانتومرتية هبــدف مشــاهدة
العرب ّيــة وآداهبــا يف العــامل كــا يتـ ّ
واملؤسســات والبلــدان
املعلومــات العلم ّيــة املنشــورة حيــث تابعناهــا بواســطة الكشــف عــن تعــاون املؤ ّلفــن
ّ
الشــقيقة .وقــد اعتمدنــا يف بحثنــا هــذا عــى املنهــج التوصيفــي ـ الوظيفــي باختيــار االجتــاه الســيانتومرتي كــا
ـي وحتليــل املســتندات وو ّظفنــا قاعــدة وب للعلــوم مصــدرا لتجميــع البيانــات وبرجميــة
اســتخدمنا املنهــج الكمـ ّ
رســم الشــبكة لتحليلهــا .ويشــتمل جمتمــع اإلحصــاء عــى  1507وثيقـ ًة مكشــوفة يف اختصــاص تعليــم ال ّلغــة
ـي يف حقــل تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا وتــرة متناميــة واملؤ ّلفــون هلــذا
العرب ّيــة وآداهبــا .يشــهد االنتــاج العلمـ ّ
ـي مــع اآلخريــن كــا ال توجــد مشــاركات علم ّيــة وعالقــات دول ّيــة
احلقــل ال يرغبــون إىل اجيــاد التعــاون العلمـ ّ
جديــرة بالذكــر بــن املؤ ّلفــن والواليــات املتحــدة والســعودية ،واللتــان تشـ ّ
ـكلن أكــر نســبة مــن االنتــاج يف
هــذا احلقــل كــا تكشــف النتائــج عــن موضوعــات مثــل علــوم احلاســوب ،والتحقيقــات والبحــوث التعليم ّيــة،
يب  ،وال ّلغــة
واللســانيات ،واهلندســة ،وعلــم النفــس والديــن كموضوعــات أوىل كــا تعتــر كلــات مثــل العــر ّ
العرب ّيــة ،وال ّلغــة ،والتعليــم مــن ال ّلغــات األكثــر اســتعامال يف هــذا احلقــل .وتؤ ّكــد نتائــج الدراســة هــذه عــى
واملؤسســات
ـي يف حقــل تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وإجيــاد العالقــات بــن املؤلفــن
ّ
أمه ّيــة االهتــام باالنتــاج العلمـ ّ
التعليميــة والبحثيــة يف البلــدان املختلفــة خاصــة البلــدان العرب ّيــة.

ـي ،كشــاف االستشــهاد يف العلــوم ،تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا ،الكلــات
الكلــات الدليليــة :االنتــاج العلمـ ّ
املشــركة ،خريطــة العلــوم.
* الكاتب املسؤولalinezhad@isc.gov.ir :
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املؤش السيانتومرتي للكلامت املشرتكة يف االنتاجات العلم ّية املكشوفة و...
دراسة ّ

التمهيد
ّ
وأنــا تــراث ثقــايف ودائــرة
إن ال ّلغــة مت ّثــل أداة للتفكــر واحلــوار والتعامــل بــن احلضــاراتّ .
معــارف ثقافيــة حيــث تشــكّل رمــوزا مع ّقــدة والتــي تتســع هليكليــة الثقافــة عنــد اتســاعها
وانتشــارها (خشــبة .)46 :2002 ،ومــن جهــة أخــرى تعتــر طريقــا إىل القــدرة يف عاملنــا اليــوم
ووســيلة إلجيــاد العالقــات مــع اآلخريــن ،ومــن رشوط اجيــاد العالقــات مــع اآلخريــن تع ّلــم
لغــات ســائر البلــدان ومعرفــة املهــارات اللغويــة ،ومــن هــذا املنطلــق حيظــى تعليــم وتع ّلــم
مهمــة عنــد كســب العلــم واملعرفــة .ونحــن اإليرانيــن نقــدّ ر تعليــم
ال ّلغــة الثانيــة بمكانــة ّ
وتعلــم ال ّلغــة العرب ّيــة طــول التاريــخ ألســباب ثقاف ّيــة ،واقتصاد ّيــة ،وسياسـ ّية غــر أن مناهــج
التعليــم مل تكــن صحيحــة دائــا ،فاملتع ّلــم عنــد تع ّلــم ال ّلغــة العرب ّيــة كلغــة ثانيــة حيتــاج إىل
االلتــزام بأصــول ومناهــج تعليــم اللغــات األجنب ّيــة لكــي يتم ّكــن مــن املهــارات اللغو ّيــة عنــد
رضورات العــر (بروينــي .)8 :1389 ،ورغــم التطــورات العظيمــة التــي شــهدهتا ايــران
يف الســنوات العــر األخــرة لتعليــم اللغــات األجنب ّيــة ،نالحــظ مواجهــة اجلامعــات شــتى
العوائــق يف تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة واالنجليز ّيــة ،ومنهــا طــرق تدريــس اللغــات والعنــارص
املتع ّلقــة هبــا مثــل املهــارات اللغو ّيــة املعتمــدة عليهــا وفائــدة التقنيــات املســتخدمة ونوع ّيــة
أجهــرة التعليــم (كريمــي وانصــاري .)1 :1391 ،ونظــرا ألمه ّيــة واملكانــة اخلاصــة الــذي حيظــى
بــه تعليــم ال ّلغــة ،فهــذا البحــث ينحــى منحــى جديــد ًا نحــو قضيــة جديــدة .ومــن جانــب
آخــر يعتــر العالقــات العلم ّيــة ،جمموعــة مــن العالقــات االجتامع ّيــة و موضوع ـ ًا ذا وجــوه
خضعــت لتطــور عميــق .وأ ّكــد علــاء االجتــاع عــى أمه ّيــة العالقــات كنظــام رئيــس لتكويــن
وانتــاج العلــم ويذهبــون إىل أن التطــورات العلم ّيــة صــدى لنظــام مــن العالقــات .والعالقــات
العلم ّيــة يف أنظمــة التعليــم والبحــث مــن العنــارص املؤ ّثــرة عــى انتــاج ونــر العلم حيــث ختلق
أجــواء لالنســجام والتنســيق مــع البعــض يف األوســاط العلم ّيــة (حممــدي .)52 :1386 ،ويف
عرصنــا الراهــن قــدرة العلــاء عــى إجيــاد العالقــات العلم ّيــة عــى املســتوى الوطنــي والــدويل
يعتــر مــن أهــم العنــارص التــي تنتهــي إىل توســيع النشــاطات البحث ّيــة عنــد الباحثــن ،ألن هلــا
دور هــا ّم يف توســيع العلــم ،وموقــع اهتــام لــدى أنظمــة التعليــم والبحــث .وقــد شــهد التعاون
واملشــاركة يف حقــل البحــوث إقبــاال متزايــدا لــدى األوســاط العلم ّيــة والعلــاء والباحثــن
بشــكل نطــاق واســع بــن إيــران والــدول العربيــة ،ومنهــا الـــدول املجـــاورة للخليج الفـــاريس
علــی وجــه اخلصــوص يف جمــاالت جتاريــة وسياســية ودينيــة وغريهــا ممــا يؤكــد علــی أمهيــة
تعلــم اللغــة العربيــة لــدی أبنــاء الفــارس ّ
وإن املــؤرشات النفســية هلــا أمهيــة خاصــة يف تعليــم
اللغــة الثانيــة ،وعلــی املــدرس أن يكــون علــی علــم تــام لســيكولوجية التعليــم ويركــز علــی
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اجلوانــب الســيكولوجية للمتعلمــن (قــادري واآلخــرون .)79 :1398 ،والباحثــون أدركــوا
جيــدا رضورة هــذا األمــر ونظــروا إليــه كطريــق لرفــع مشــاكل توســيع العلــم والتقــدّ م ،ومــن
الواضــح أنــه هنــاك عنــارص وعوامــل تــرك تأثريهــا عــى العالقــات العلم ّيــة وعــدم االهتــام
هبــا يــؤ ّدي ضعــف العالقــات العلم ّيــة يف األوســاط العلم ّيــة .والعالقــات العلم ّيــة خاصــة عىل
املســتوى الــدويل مــن شــأهنا أن ختلــق فرصــا وترتقــي بنوعيــة االنتاجــات البحث ّيــة .ونتيجــة
بحــث كوجابكــو تشــر إىل تأثــرات متفاوتــة ترتكهــا اســراتيجيات املؤلــف املشــرك عــى
النتائــج العلم ّيــة واملؤ ّلــف الــذي يلعــب دور الوســيط بــن ســائر الباحثــن هــو املؤلــف األكثــر
انتاجــا يف احلقــل املنشــود ( .)Kuzhabekova, 2011: 114وكــا يرغــب الباحثــون اإليرانيــون
ـي والــدو ّيل رغبــة متزايــدة حيــث تعتــر النتائــج
يف االنتاجــات العلم ّيــة عــى املســتوى الوطنـ ّ
البحثيــة نوعــا وكـ ّـا مــن املــؤرشات الرئيســة ألداء اجلامعــات وهــذا املــؤرش يســتخدم كمعيــار
تصنيفــات اجلامعــات العامل ّيــة ،بالتــايل يتــم ترغيــب الباحثــن يف املؤسســات العلم ّيــة والبحث ّيــة
مــن قبــل املســؤولني إىل انجــاز البحــوث ونرشهــا يف املجــات املعتمــدة عليهــا( .خاصــة
ـم اختيــار مؤسســة املعلومــات العلم ّيــة  ISIكقاعــدة املعلومــات
واآلخــرون .)54 :1390 ،وتـ ّ
ـهادي عــر
لبحثنــا هــذا بســبب أهنــا تقــدّ م إمكانيــة االســتفادة الواســعة مــن التحليــل االستشـ ّ
اجيــاد ثــاث كشــافات االستشــهاد للعلــوم ،وعلــم االجتــاع ،والفــن والعلــوم اإلنســان ّية غــر
ّ
أن 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
االنتاجــات العلم ّيــة املتع ّلقــة باختصــاص تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة يف موقــع  ISIوأخــرا حاولنــا
رســم خريطــة علــوم هلــا.
ويسعى املقال إىل اإلجابة عىل األسئلة التالية:
العلمــي يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا يف
كيــف كان تــر ّدد االنتــاج
ّ
قاعــدة  web of scienceطــوال الســنوات املختلفــة؟
ـي يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم ال ّلغــة
مــا هــي اللغــات التــي متــت فيهــا كتابــة االنتــاج العلمـ ّ
العرب ّيــة بقاعــدة web of science؟
ـي يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة
مــا هــي املوضوعــات األكثــر يف االنتــاج العلمـ ّ
وآداهبــا بقاعــدة web of science؟
املوضوعــي لتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا
أي مــن الكلــات األكثــر اســتخدام ًا يف احلقــل
ّ
ّ
بقاعــدة web of science؟
ِ
ـي لتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا بقاعــدة
َمــن مــن املؤ ّلفــون األكثــر انتاجـ َا يف احلقــل املوضوعـ ّ
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املؤش السيانتومرتي للكلامت املشرتكة يف االنتاجات العلم ّية املكشوفة و...
دراسة ّ

web of science؟
أي ِمــن البلــدان األكثرانتاجــ ًا يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا بقاعــدة
web of science؟
ِ
املؤسســات األكثــر انتاجـ ًا يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا بقاعــدة
أي مــن ّ
web of science؟
ـي للغــة العرب ّيــة وآداهبــا
كيــف تكــون هيكليــة شــبكة املؤ ّلفــن املشــركني يف احلقــل املوضوعـ ّ
بقاعــدة web of science؟
املوضوعــي ل ّلغــة العرب ّيــة
أي ِمــن البلــدان املســامهة يف االنتــاج واألكثــر تعاونــ ًا يف احلقــل
ّ
وآداهبــا بقاعــدة web of science؟
ـي
املؤسســات العليــا يف احلقــل املوضوعـ ّ
مــا هــو وضــع هيكليــة شــبكة املؤلفــن املشــركني بــن ّ
لتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا بقاعــدة web of science؟

الدراسات السابقة
الدراسات السابقة يف خريطة العلوم خارج البلد
غوســارت واوزمــان ( )2008قامــا يف مقالتهــا حتــت عنــوان شــبكة املؤ ّلفــن املشــركني يف
علــم االجتــاع برتكيــا بدراســة قاعــديت معلومــات  SSCIو  ULAKBIMوأشــارت النتائــج
إىل أن شــبكة املؤ ّلفــن املشــركني يف هاتــن القاعدتــن تش ـكّلت مــن املجموعــات املنفصلــة
وكان التعــاون بــن الباحثــن يف القاعــدة بشــكل قليــل.
يــان ،دينــج ،وجــو ( )2010درســوا يف دراســة شــبكة املؤ ّلفــن املشــركني ملكتبــات
واملعلومــات الصين ّيــة يف ثــان عــرة جملــة خــال ســت ســنوات والتــي أشــارت نتائجهــا
أن عــدد ًا قليــا مــن املؤ ّلفــن شــاركوا مــع اآلخريــن مشــاركة واســعة و كثــر مــن املؤ ّلفــن
شــاركوا مــع عــدد قليــل مــن املؤ ّلفــن اآلخريــن.
العلمــي وشــبكة
وانــج واآلخــرون ( )2012درســوا يف دراســة شــتى صــور التعــاون
ّ
املؤ ّلفــن االجتامع ّيــة يف حقــل املحاســبات االجتامع ّيــة ،وأشــارت النتائــج إىل ّ
أن التعــاون
املؤسســات واملؤ ّلفــن كان يف هــذا احلقــل كثــر ًا ،وكانــت االســتفادة العلم ّيــة
ـي بــن ّ
العلمـ ّ
ـخيص واملؤسســات مفيــدة ومؤ ّثــرة واملؤ ّلفــون املشــاركون ناشــطون يف نقــل
عــى املســتوى الشـ
ّ
العلــم.
صبــاح واآلخــرون ( )2019درســوا يف مقــال شــبكات التعــاون العلم ّيــة يف باكســتان
خــال ســنوات  1996إىل  2010وتأثريهــا عــى وظيفــة التحقيقــات العلم ّيــة .أثبتــت النتائــج
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ّ
أن مــدى التعــاون مل يكــن متوازنــا يف الســنوات املدروســة ولكــن بشــكل عــام يعتــر معــدّ ل
ـي.
ـي مــن متغـ ّـرات هلــا عالقــة إجيابيــة مــع التعــاون العلمـ ّ
االنتــاج العلمـ ّ
الدراسات السابقة يف خريطة العلوم داخل البلد
ســجاديان وحممــدي( )1395قــد درســا يف مقــال هيكليــة شــبكة علم ّيــة مشــركة وشــبكة
مشــركة للمقــاالت املرســلة إىل مؤمتــر صنائــع البحــر الرابــع عــر واخلامــس عــر والســادس
عــر وأشــارت نتائــج البحــث إىل أن املجموعــات يف الشــبكات االجتامع ّيــة للباحثــن
املشــركني يف صنائــع البحــر تشــهد عالقــة ضعيفــة .وكثــر مــن العنــارص تتشــكل مــن العنارص
الثنائ ّيــة واملتعــددة والعنــارص الكبــرة تتشــكل مــن العقــد القليلــة وال توجــد عالقــة متامســكة
بــن العقــد املوجــودة يف العنــارص الكبــرة ممــا أ ّدى إىل ازديــاد قطــر الشــبكة االجتامعيــة بــن
الباحثــن ويتــم تبــادل املعلومــات بــن أعضــاء الشــبكة بشــكل بطــئ.
بيجلــو وأبوطالبــي ( )1395تنــاوال يف مقــال ختطيــط شــبكة التأليــف املشــرك عنــد
الباحثــن حلقــل املكتبــات واملعلومــات فتوصلــت نتائــج بحثهــا إىل أن نــر املقــاالت يف
حقــل املكتبــات واملعلومــات قــد اجتــه اجتاهــا تصاعديــا ،وحــازت الواليــات املتحــدة،
والصــن ،وانجلــرا املكانــة األوىل يف حقــل املكتبــات واملعلومــات .ورغــم أمه ّيــة ورضورة
ـي يف اختصــاص املكتبــات
انجــاز البحــوث املشــركة التــي ترتقــي بجودهتــا فالتعــاون العلمـ ّ
واملعلومــات كانــت نســبتها قليلــة جــدّ ا ،واليرغــب الباحثــون يف هــذا احلقــل انتــاج اآلثــار
العلم ّيــة املشــركة.
أرشــدي واآلخــرون ( )1396تنــاوال دراســة وحتليــل شــبكات مشــركة عنــد الباحثــن
بجامعــة شــهيد هبشــتي يف حقــول علــم االجتــاع ،والعلــوم اإلنســان ّية ،والفنــون ،فتوصــا إىل
كاف وذلــك بعــد
أن الشــبكة املشــركة عنــد الباحثــن بجامعــة شــهيد هبــي ال حتظــى بتامســك ّ
ـؤشات حتليــل الشــبكة العامــة كــا أشــارت نتائــج البحــث إىل ّ
أن جامعــات طهــران،
دراســة مـ ّ
املدرســن وجامعــة بقيــة اهلل يف
وفــرع الطــب لشــهيد هبشــتي ،وفــرع الطــب لطهــران ،وإعــداد ّ
ـؤشات حتليــل الشــبكة اجلزئ ّيــة يف الشــبكة
فــرع الطــب حتظــى بأفضــل مكانــة مــن منظــور مـ ّ
املشــركة للجامعــات.
دانيــايل ونقشــينة ( )1397تنــاوال عمل ّيــة البحــث وختطيــط خريطــة العلــم يف جمــاالت
البحــث الف ّعالــة حلقــل إعــادة التصويــر .وقــد قـ ّـوم الباحثــان مجيــع املقــاالت املتعلقــة بإعــادة
التصويــر املكشــوفة يف  web of scienceخــال الســنوات  2001إىل  2012فتوصــا إىل أن
حقــل إعــادة التصويــر حيظــى بعالقــة واســعة للفــروع الب ّينــة .وفقــا ملــا جــاء يف البحــث إليــران
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املوضوعــي
أن هنــاك تعــاون علمــي ملحــوظ بــن الباحثــن مــع ســائر البلــدان يف احلقــل
ّ
للطــب.
ـي للباحثــن
زنديــان واآلخــرون ( )1398تنــاوال حتليــل ودراســة شــبكة التعــاون العلمـ ّ
مــؤشات الشــبكة االجتامع ّيــة يف قاعــدة web of
يف حقــل الطــب يف إيــران عــر توظيــف
ّ
ـم حتديــد أولويــات البحــث
 scienceطــوال ســنوات  2003إىل  .2013وتوصــا إىل أنــه تـ ّ
وختصيــص امليزانيــات الالزمــة يف ّ
كل حقــول الطــب خاصــة يف احلقــول التــي تقـ ّـل املقــاالت
فيهــا .ويف هــذا البحــث شــبكة قو ّيــة ومؤ ّثــرة مــن التعامــات بــن الباحثــن اإليرانيــن يف
ـي.
حقــل الطــب املوضوعـ ّ
بــن ملخــص البحــوث الكثــر مــن الدراســات واملقــاالت تناولــت واقــع تعليــم ال ّلغــة
العرب ّيــة ،كــا هنــاك الكثــر مــن الدراســات تتعلــق بتحليــل الشــبكات االجتامع ّيــة املوجــودة.
ـؤش الســيانتومرتي للكلــات املشــركة
وهــذا البحــث مــن ضمــن ابحــوث التــي تــدرس مـ ّ
ـي املكشــوفة اخلاصــة املختصــة بتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا يف قاعــدة web of
لالنتــاج العلمـ ّ
 scienceوبالتــايل ختطيــط خريطــة العلــم هلــا .ونتائــج هــذه الدراســة تكمــل نتائــج البحــوث
ـي املنتــر يف حقــل تعليــم ال ّلغــة
املذكــورة آنفــا كــا تقــدّ م صــورة شــاملة عــن االنتــاج العلمـ ّ
العرب ّيــة.
املؤش السيانتومرتي للكلامت املشرتكة يف االنتاجات العلم ّية املكشوفة و...
دراسة ّ

مراجعة األدب النظري
االنتــاج العلمــي :يعتــر 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 االجتامعيــة املرتبطــة باملجــاالت العلميــة والســلوك العلمــي ودراســات االســترشاف
العلمــي (بيــزان.)16 :2016 ،
قواعــد البیانــات املرجعیــة العاملیــة  :web of scienceقاعــدة بيانــات  wosهــي أكــر
وأوثــق وأدق منصــة بيانـــات تعمــل عــى كشــف خمتلــف أشــكال مصــادر املعلومــات العلميــة
عــى الصعيــد العاملــي ،فـــضال عــن تغطيتهــا الشــاملة واملمتــدة واملســتمرة منــذ عــام 1900م
وحتــى الوقــت الراهــن (الصبحــي.)57 :2016 ،
الدراســة الســيانتومرتية :تعتــر الدراســات الســيانتومرتية جــزء ًا هامــ ًا مــن اجتامعــات
العلــم .ويســتخدم التحليل الـــسيانتومرتي لرصـــد املجــاالت البحثيـــة احلديثــة ،وتقييم األداء
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البحثــي لألفــراد ،واجلامعــات ،واجلامعــات ،والــدول عــى حــ ٍـد ســـواء ،فضــا عــن اكتشــاف
العالقــات بــن املؤلفــن واملؤسســات واألعــال العلميــة .ولقـــد أصـــبحت األســاليب
ـم كشــفه يف قواعــد البيانــات
الســيانتومرتية أدوات أساســية لتقييــم اإلنتــاج العلمــي الــذي تـ ّ
( .)Noruzi & Abdekhoda, 2014: 772ويعتــر بذلــك مــن أدوات تســتخدم لدراســة
الظواهــر اإلجتامعيــة املرتبطــة باملجتمعــات العلميــة .كــا يمكــن أن تســتخدم األدوات
الســيانتومرتية كخرائــط للشــبكات العلميــة لقيــاس ومقارنــة األنشــطة العلميــة علــی
املســتويات املختلفــة كقيــاس التعــاون البحثــي بــن الــدول ورقابــة تطـ ّـور احلقــول العلميــة
(بــدر واملــكاوي.)133 :2007 ،
الطريقة
الوظيفــي باختيــار اجتــاه ســيانتومرتي ،كــا تــم
الوصفــي -
اعتمــد البحــث عــى املنهــج
ّ
ّ
اســتخدام طريــق حتليــل الكلــات املشــركة ،وتوظيــف طريــق حتليــل الشــبكة لتخطيــط
شــبكات املؤ ّلفــن املشــركني .ففــي اخلطــوة األوىل واعتــادا عــى البحــث يف قاعــدة WOS
تــم البحــث عــن ّ
ـم
كل الدرســات املســج ّلة يف العــامل مــن البدايــة إىل هنايــة ســنة  . 2019وتـ ّ
توظيــف طريقــة:
( (�ts=Arabic Language learning or ts=Arabic Language pedagogy or ts=Ar

 )abic Language pedagogy or ts=Arabic Language Educationللبحــث يف قســم
البحــث املتطـ ّـور وحصلنــا عــى ّ
كل الوثائــق املتع ّلقــة بتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا .وهبــذه
تــم احلصــول عــى  1507وثيقــة ،وخضعــت الوثائــق للدراســة والتحليــل عــر
الطريقــة ّ
خيــار  .Analyze Resultsهبــدف اســتخراج املعلومــات وقرائتهــا بواســطة برجميــة ختطيــط
تــم حفظهــا بصيغــة النــص البســيط (، )Plain textوبالتــايل درج نتائــج البحــث
الشــبكةّ ،
يف شــبكة  VOSviewerهبــدف رســم خريطــة العلــوم ثــم رســمنا عــر هــذه برجميــة خريطــة
تــم
التعــاون
العلمــي للباحثــن وصــور مشــاركة املؤسســات والبلــدان .واجلديــر بالذكــر ّ
ّ
بحــث املعلومــات يف تاريــخ الثالــث مــن شــهر اســفند  1398املطابــق لـــ  22فربايــر 2020
مــن قاعــدة .WOS
جمتمع وع ّينة البحث
يشــمل جمتمــع الدراســة يف هــذا البحــث  1507وثيقــة مكشــوفة يف قاعــدة web of science
املتعلقــة باحلقــل املوضوعــي لتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا مــن البدايــة إىل هنايــة ســنة . 2019
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أداة الدراسة
إشــتملت أداة الدراســة علــی إعــداد البيانــات لقاعــدة العلــوم  ، web of scienceوحتليــل
بيانــات ختطيــط الشــبكة .VOSviewer
املؤش السيانتومرتي للكلامت املشرتكة يف االنتاجات العلم ّية املكشوفة و...
دراسة ّ

عرض النتائج
العلمــي يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا يف
كيــف كان تــر ّدد االنتــاج
ّ
قاعــدة  web of scienceطــوال الســنوات املختلفــة؟
ـي نسـ ّلط الضــوء عــى الــر ّدد
يف هــذا القســم مــن البحــث ومــن خــال اإلحصــاء الوصفـ ّ
ـي يف فــرع تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا والتــي أ ّلفهــا الباحثــون مــن
التكــراري لالنتــاج العلمـ ّ
ـم كشــفها يف قاعــدة  .WOSويف اجلــدول رقــم 1درســنا عــدد االنتــاج
البلــدان املختلفــة وتـ ّ
ـي يف هــذا احلقــل خــال الســنوات املختلفــة.
العلمـ ّ
العلمي لتعليم ال ّلغة العرب ّية وآداهبا خالل السنوات املختلفة يف قاعدة WOS
اجلدول رقم ()1تر ّدد االنتاج
ّ

سنة النرش
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

عدد االنتاجات
224
251
225
140
153
117
69
52
40
40
34
32
18
13
10
9
12
6
8

النسبة املئوية
14.86
16.66
14.93
9.29
10.15
7.76
4.58
3.45
2.65
2.65
2.26
2.12
1.19
0.86
0.66
0.60
0.80
0.40
0.53
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 1986تا 2000

40
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2.65

ـي يف فــرع ال ّلغــة العرب ّيــة
مــن املالحــظ أن أعــداد اجلــدول رقــم  1فقــد حتقــق االنتــاج العلمـ ّ
وآداهبــا تصاعــد ًا متزايــد ًا والــردد املنخفــض لالنتــاج يعــود إىل الســنة  2002بمعــدل 4.0
ـي .وبــا ّ
أن عــدد ًا مــن
 ،%وســنة  2018حقــق أكثــر تــردد بمعــدل  % 66.16يف االنتــاج العلمـ ّ
املجــات نــرت وكشــفت مقاالهتــا بزمــن ّ
متأخــر ،فنــرى زيــادة عــدد االنتــاج ســنة 2019
يف قاعــدة  ، WOSوبالتــايل نتو ّقــع أن االنتــاج العلمــي تزايــد يف ســنة  2019خــال الشــهور
القادمــة وتفـ ّـوق االنتــاج لســنة . 2018
يوضــح الرســم البيــاين رقــم 1تــردد املقــاالت املنشــورة خــال  25الســنة املاض ّيــة لفــرع
ّ
يوضــح الســنوات املدروســة ،واملحــور
تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا  ،املحــور األفقــي ّ
نمــو
العمــودي ّ
يوضــح تــر ّدد املقــاالت يف الســنوات املذكــورة .وهبــدف دراســة وتوضيــح ّ
تــم توظيــف طريقــة االنحــدار الــرأيس لرجســيون.
االنتــاج
العلمــي ّ
ّ

الرسم البياين الرقم  : 1تر ّدد االنتاج لفرع تعليم ال ّلغة العرب ّية وآداهبا يف قاعدة WOS

مــن الواضــح ّ
أن الرســم البيــاين يم ّثــل االنحــدار الــرأيس اإلجيــايب ويشــهد االنتــاج
العلمــي شــهد
العلمــي يف هــذا احلقــل انحــدارا متزايــدا يف ســنة ، 2017كــا كان االنتــاج
ّ
ّ
انحــدار ًا هابطـ ًا خــال ســنة 2016يف فــرع تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا ،واجلديــر بالذكــر أن
ـي يشــهد نمــو ًا مــا يعــادل  7/18مــن املنشــورات املتع ّلقــة هبــذا احلقــل ،وبتعبــر
االنتــاج العلمـ ّ
آخــر االنتــاج العلم ّيــة حقــق نمـ ّـو ًا اجياب ّي ـ ًا خــال  25الســنوات األخــرة.
ـي يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم ال ّلغــة
مــا هــي اللغــات التــي متــت فيهــا كتابــة االنتــاج العلمـ ّ
العرب ّيــة بقاعــدة web of science؟
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العلمي املتعلق بفرع تعليم ال ّلغة العرب ّية وآداهبا يف قاعدة WOS
اجلدول رقم( )2لغة االنتاج
ّ

ال ّلغة

االنجليز ّية
االسبان ّية
املاالي ّية
الرتك ّية
الفرنس ّية
العرب ّية
الروس ّية
االفريق ّية
االملان ّية
التشيك ّية
اهلولند ّية
االستون ّية
االيطال ّية
الكور ّية
الربتغال ّية

العدد

1433
18
17
14
7
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1

النسبة املئوية
95.09
1.19
1.13
0.93
0.46
0.27
0.27
0.13
0.13
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07

ـي
كــا نشــاهد يف اجلــدول رقــم  2النصيــب األكــر مــن نســبة  % 95مــن االنتــاج العلمـ ّ
يف فــرع ال ّلغــة العرب ّيــة املكشــوفة يف قاعــدة  WOSبال ّلغــة االنجليز ّيــة ،وتــأيت بعدهــا اللغــات
العلمــي بال ّلغــة
االســبان ّية واملاالي ّيــة والرتك ّيــة ،ومــا يلفــت االنتبــاه هــو ق ّلــة عــدد االنتــاج
ّ
تــم كشــف  4مقــاالت فحســب يف قاعــدة .WOS
العرب ّيــة حيــث ّ
العلمــي يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم ال ّلغــة
 . 3مــا هــي املوضوعــات األكثــر يف االنتــاج
ّ
العرب ّيــة وآداهبــا بقاعــدة web of science؟
اجلدول رقم  :3املوضوعات ذات النسبة العليا متع ّلقة بتعليم ال ّلغة العرب ّية يف قاعدة WOS

املوضوعات

علوم احلاسوب
التحقيقات والبحوث التعليم ّية
اللسانيات
اهلندسة
علم النفس
الدين
علم االجتامع

العدد
504
390
344
219
110
44
41

النسبة املئوية
44.33
88.25
83.22
53.14
3.7
92.2
72.2
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العالقات
التقن ّيات

41
30
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72.2
99.1

توضــح نتائــج البحــث يف اجلــدول رقــم(ّ )3
ـي يف اختصــاص
ّ
أن  %33مــن االنتــاج العلمـ ّ
تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا تتع ّلــق بعلــوم احلاســوب ،ونســبة  % 25مــن االنتــاج يتع ّلــق
بالتحقيقــات والبحــوث التعليم ّيــة وتــأيت بعدهــا موضوعــات اللســانيات ،واهلندســة ،وعلــم
النفــس والديــن.
ـي لتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا
ّ .4
أي مــن الكلــات األكثــر اســتخدام ًا يف احلقــل املوضوعـ ّ
بقاعــدة web of science؟

الرسم البياين رقم ( )2تر ّدد تكرار الكلامت الرئيسة املتعلقة بتعليم ال ّلغة العرب ّية وآداهبا WOS

يوضــح الرســم البيــاين ّ
أن الكلــات العرب ّيــة جــاءت بــر ّدد  134يف املرتبــة األوىل ،فال ّلغــة
ّ
العرب ّيــة وتعليــم االنجليزيــة والتعليــم اآليل جــاءت يف املراتــب التاليــة بشــكل متــوايل.
املوضوعــي لتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا
َ .5مــ ْن ِمــن املؤ ّلفــون األكثــر انتاجــ َا يف احلقــل
ّ
بقاعــدة web of science؟
يوضــح اجلــدول رقــم ( )4مــن املؤلفــن األكثــر انتاجــ ًا ،وكانــت عــدد مقاالهتــم يف
ّ
ختصــص تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا ،وهــؤالء الثامنيــة مــن املؤلفــن كانــت هلــم نشــاطات
ـي ،ويعتــر « »zriguiأكثــر انتاجـ ًا مــن بــن
أكثــر يف هــذا احلقــل ،وسـ ّ
ـجلوا أكثــر االنتــاج العلمـ ّ
ـجل  17وثيق ـ ًة باســمه.
املؤ ّلفــن والــذي سـ ّ
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اجلدول الرقم  :4أكثر املؤلفني انتاج ًا يف تعلم ال ّلغة العرب ّية وآداهبا يف قاعدة WOS

عدد املقاالت
17
10
8
8
7
7
6
6

املؤ ّلف

zrigui, mounir
shaalan, Khaled
omar, nazlia
schwartz, mila
aladdin, ashinida
habash, nizar
awajan, Arafat
maraoui, Mohsen

 .6أي ِمــن البلــدان األكثــر انتاجـ ًا يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا بقاعــدة
web of science؟
اجلدول رقم( )5أسامء البلدان األكثر انتاج ًا يف حقل تعليم ال ّلغة العرب ّية وآداهبا بقاعدة .WOS

عدد املقاالت
273
195
116
90
90
73
73
68
61
52

البلد

الواليات املتحدة
السعودية
ماليزيا
انكلرتا
ارسائیل
مرص
اإلمارات املتحدة العرب ّية
أردن
تونس
املغرب

كــا نشــاهد يف اجلــدول رقــم ّ 5
أن امريــكا حتتـ ّـل املكانــة األوىل بانتــاج  273مقالـ ًة ،وتــأيت
بعدهــا الســعودية بانتــاج  195مقــاالً ،وماليزيــا كســبت املرتبــة الثالثــة بانتــاج  116مقال ـ ًة.
واجلديــر بالذكــر ّ
ـجل وجودهــا مــن ضمــن عــرة بلــدان
أن ســتة مــن البلــدان العربيــة تسـ ّ
وتبــن ّ
تكــون أكثــر نشــاطا ًوعمــ ً
أن
ا يف حقــل تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة ،والتــي تنــال تقديــر ًا
ّ
واهتمــت هبــا.
البلــدان العرب ّيــة مل تتجاهــل البحــث والتحقيــق يف حقــل تعليــم لغتهــا الرســم ّية
ّ
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ِ
املؤسســات األكثــر انتاجــ ًا يف احلقــل املوضوعــي لتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا
 .7أي مــن ّ
بقاعــدة web of science؟
مهــا يف االنتــاج املبــدع يف
تشــكّل اجلامعــات
واملؤسســات التعليم ّيــة والبحث ّيــة دور ٌا ّ
ّ
مؤسســات
البلــدان القائــم اقتصادهــا عــى العلــم ( ، )Hill, 2006:103وتعتــر كأفضــل ّ
ـي مــن
تلعــب دور ٌا مصري ّيــا يف نمــو وتقــدّ م بلداهنــا .ويش ـكّل حتليــل وتقييــم االنتــاج العلمـ ّ
واملؤسســات األكثــر
يوضــح اجلامعــات
مـ ّ
ـؤشات التقييــم للجامعــات واجلــدول الرقــم ّ 6
ّ
انتاجــا يف جمــال تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا.
املؤسسات األكثر انتاج ٌا يف ختصص تعليم ال ّلغة العرب ّية وآداهبا يف قاعدة WOS
اجلدول رقم ّ 6

عدد املقاالت
53
43
28
25
20
20
18
18
18

املوسسات

king saud univ
univ kebangsaan Malaysia
univ Haifa
qatar univ
king abdulaziz univ
tel aviv univ
amer univ Beirut
cairo univ
univ sfax

يوضــح اجلــدول الرقــم  6أن جامعــة ملــك الســعود وهلــا نســبة  % 53مــن االنتــاج
كــا ّ
ـي وحتتـ ّـل املرتبــة األوىل ،و بعدهــا تــأيت جامعــة كبانــج ســان يف مالزيــا وحتتــل املرتبــة
العلمـ ّ
العلمــي ،وجامعــة حيفــا التــي حتتــل املرتبــة الثالثــة
الثانيــة وهلــا نســبة  % 43مــن االنتــاج
ّ
أنتجــت مــا يقــارب  % 28مــن االنتــاج العلمــي يف جمــال تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا.
ـي للغــة العرب ّيــة وآداهبــا
 .8مــا وضــع هيكليــة شــبكة املؤ ّلفــن املشــركني يف احلقــل املوضوعـ ّ
بقاعــدة web of science؟
ـم تصميــم وحتليــل شــبكة الباحثــن املشــركني الختصــاص تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا
تـ ّ
عــر برجميــة ( .)VOSviwerيف هــذه الشــبكة رمــز ارتبــاط املؤلفــن ورمــز مقــدار ارتبــاط
املؤلفــن إىل املقــاالت التــي أ ّلفهــا ّ
كل مؤ ّلــف مــع املؤ ّلفــن اآلخريــن .والرابــط املوجــود بــن
توضــح شــبكة املؤ ّلفــن املشــركني
االرتباطــن يبـ ّـن مشــاركة املؤ ّلفـ َـن معــا .صــورة رقــم ّ 1
معــا.
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صورة الرقم  .1شبكة املؤ ّلفني املشرتكني يف اختصاص تعليم ال ّلغة العرب ّية وآداهبا

كــا نشــاهد يف صــورة الرقــم  1أن شــبكة املؤلفــن املشــركني تتشــكّل مــن  4عناقيــد.
ويعتــر « »Jefford»، «Qoldsteinو « »Szeمــن املؤ ّلفــن الرئيســن والذيــن يمكــن ذكرهــم
كأكثــر املؤ ّلفــن تأثــر ًا يف العناقيــد ،ويلعبــوا دور ًا ها ّمــا ُيف تشــكيل ومتاســك العناقيــد .وأكــر
عنقــود هــذه الشــبكة 11يتشــكل مــن مؤ ّلفــا وهلــم أكثــر مشــاركات يف التأليــف .واملؤ ّلفــون
مشــاركون يف شــبكة كبــرة مــع ســائر املؤ ّلفــن مشــاركة علم ّيــة .و املؤ ّلفــن «King»،
 »«Mcgrane»، «Eisenbruchو « »Butowمــن الذيــن كتبــوا أكثــر مقــاالت يف أكــر عنقــود
هلــذه الشــبكة.
ِ
ـي ل ّلغــة العرب ّيــة
 .9أي مــن البلــدان املســامهة يف االنتــاج واألكثــر تعاون ـ ًا يف احلقــل املوضوعـ ّ
وآداهبــا بقاعــدة web of science؟
توضــح كثافــة شــبكة البلــدان املشــركة يف التأليــف يف اختصــاص ال ّلغــة
الصــورة رقــم ّ 3
العرب ّيــة وآداهبــا ،وكــا يبــدو مــن الصــورة ّ
أن البلــدان التــي هلــا عالقــات علم ّيــة أكثــر تكــون
املســافة بينهــا أقــرب ،والــدول التــي هلــا عالقــات علم ّيــة ضئيلــة فاملســافة تكــون بينهــا بعيــدة.
ويتــم حتديــد كثافــة ّ
كل بلــد وفــق عــدد انتــاج وعــدد ارتبــاط البلــدان املجــاورة وأمهيتهــا.
ّ
ومــن جهــة أخــرى وقــوع بلــد يف مركــز كثافــة اخلريطــة تـ ّ
ـدل عــى أمهيتــه يف شــبكة املؤ ّلفــن

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الرابعة ،العدد الثامن ،ربيع وصيف 69 1442/1399
للمؤسســات .ويشــر اللــون األصفــر واألزرق اىل كثافــة البلــدن مــن األكثــر إىل
املشــركني
ّ
األقـ ّـل.

الصورة رقم(  )2خريطة كثافة شبكة املؤ ّلفني املشرتكني للبدان املتعاونة يف اختصاص تعليم
ال ّلغة العرب ّية وآداهبا يف قاعدة WOS
علمــي مشــرك بــن مؤلفــي  62بلــد ًا يف جمــال املقــاالت والنشــاطات
وهنــاك تعــاون
ّ
العلم ّيــة يف اختصــاص ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا ،كــا أقيمــت بينهــا  522عالقــة .كــا نــرى يف
صــورة الرقــم  3تش ـكّل مــن عــرة عناقيــد فثالثــة منهــا كبــرة ،وأربعــة منهــا كبــرة إىل حــد
مــا ،وثالثــة منهــا صغــرة .وعــرة بلــدان هلــا عالقــات وتعــاون مــع بعضهــا بعــض يف أكــر
عنقــود .وحتظــى اســراليا بكثافــة أكثــر مــن بــن هــذه البلــدان يف شــبكة املؤ ّلفــن املشــركني.
وبعــد دراســة الفاعل ّيــة العلم ّيــة للبلــدان نــرى أن الواليــات املتّحــدة حتتـ ّـل املكانــة األوىل يف
العلمــي حيــث انتجــت  273وثيقــة علم ّيــة وهلــا  125عالقــة علم ّيــة،
االنتــاج والتعــاون
ّ
وتــأيت بعدهــا يف املكانــة الثانيــة الســعود ّية حيــث أنتجــت  195وثيقــة علم ّيــة وهلــا  87عالقــة
علم ّيــة مــع ســائر البلــدان .ووفق ـ ًا ملــا جــاء يف خريطــة الكثافــة بشــأن العالقــات العلم ّيــة بــن
البلــدان نــرى ّ
أن العالقــات العلم ّيــة كلــا كانــت بينهــا أكثــر كلــا كانــت املســافة أقــرب وكلــا
كانــت العالقــات ّ
أقــل كانــت املســافة أبعــد ،وقــد كان هنــاك تعــاون أكثــر بــن الواليــات
املتحــدة مــع الســعود ّية مــن أي بلــد أخــر يف اختصــاص ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا حيــث بلغــت
املشــاركات العلم ّيــة والتأليف ّيــة بينهــا إىل  18مــرة يف انتــاج الوثائــق العلم ّيــة.
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املؤسســات العليــا يف احلقــل
 -10مــا هــو وضــع هيكليــة شــبكة املؤلفــن املشــركني بــن ّ
ـي لتعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا بقاعــدة web of science؟
املوضوعـ ّ
توضــح صــورة رقــم  3شــبكة املؤ ّلفــن املشــركني يف اختصــاص ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا.
ّ
املؤسســات املؤ ّلفــة املشــركة ومقــاس اخلطــوط عــن
كشــفت اخلطــوط يف هــذه الصــورة عــن ّ
عــدد مـ ّـرات التأليــف املشــرك.

املوسسات املؤ ّلفة املشرتكة يف اختصاص ال ّلغة العرب ّية وآداهبا يف قاعدة WOS
صورة الرقم  .3شبكة ّ

مؤسســة خمتلفــة مــن أنحــاء العــامل عالقــة علم ّيــة يف انتــاج الوثائــق العلم ّيــة
شـكّلت ّ 142
يف اختصــاص ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا ،وتشــكّلت  312ارتبــاط بينهــا ،وكــا نشــاهد يف
الصــورة الرقــم ّ 3
أن التحليــل عنقــودي لشــبكة املؤ ّلفــن املشــركني للمؤسســات املتعاونــة
يبـ ّـن  16عنقــودا فعنقــودان كبــران ومخســة عناقيــد صغــرة وســائر العناقيــد بشــكل متوســط،
مؤسســة وتشــكّل جامعتــا «Univ
وأكــر عنقــود يشــتمل عــى  13ارتبــاط مــن جامعــة و ّ
 »Melbourneبـــ  19ارتبــاط و « »Cairo Univبـــ  17ارتبــاط ويعتربأكثــر تعــاون مــع
واملؤسســات األخــرى وتلعبــا دورا ها ّمـ ًا يف تشــكيل ومتاســك الشــبكة كــا يوجــد
اجلامعــات
ّ
أقــوى ارتبــاط بــن جامعتــي « »Qatar Univو « »Amer Univ Beirutبـــ  6ارتباطــ ًا.
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االستنتاج واملناقشة
ـي يف اختصــاص ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا بقاعــدة
تتنــاول هــذه الدراســة وتــرة االنتــاج العلمـ ّ
مــؤش العالقــة العلم ّيــة هبــدف تصويــر خريطــة العلــم.
 web of Scienceوتلــك وفــق
ّ
تش ـكّل  1507وثيقــة علم ّيــة انتــرت يف قواعــد بيانــات العلــوم ،وعلــم االجتــاع ،والفــن
ووضحــت نتائــج وتــرة نمــو االنتــاج
والعلــوم االنســانية جمتمــع البحــث هلــذه الدراســةّ .
العلمــي يف اختصــاص ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا ّ
العلمــي
أن ســنة  2018شــهد أكثــر االنتــاج
ّ
ّ
وعددهــا  251وثيقــة علم ّيــة .وشــهد االنتــاج إىل ســنة  2015وتــرة متصاعــدة وانخفضــت
يف ســنة  ، 2016وارتفعــت مــن جديــد يف ســنة  .2017وبــا ّ
أن بعــض املجــات والدوريــات
خــال ســنة  2019مل تكشــف يف قاعــدة  ، WOSفنالحــظ أن االنتــاج قــد شــهد يف هــذه
الســنة تراجعــا ضئيــا مقارنـ ًة بالســنة املاضيــة ،وبالتــايل ُيتو ّقــع ّ
أن االنتــاج يف اختصــاص ال ّلغــة
العرب ّيــة وآداهبــا تشــهد وتــرة متصاعــدة خــال الشــهور القادمــة لســنة  2019مقارنــة بســنة
 .2018وبشــكل عــام يمكــن القــول ّ
أن االنتاجــات العلم ّيــة يف ايــران تشــهد وتــرة متصاعــدة
غــر أ ّنــه بقيــت مســافة بعيــدة يف جمــال انتــاج العلــم يف هــذا احلقــل لضعفهــا والــذي يتطلــب
برجمــة واهتــام املســؤولني والك ّتــاب.
بعــد املقارنــة بــن هــذه الدراســة والدراســات املامثلــة نســتنتج ّ
أن هــذه الدراســة تتجــه يف اجتــاه
واحــد مــع البحــوث املامثلــة ،كدراســات بيجلــو وابوطالبــي ( )1395وصبــاح آخــرون
ـي .ور ّدا عــى األســئلة املتع ّلقــة بمــدى التعــاون
( )2019يف جمــال وتــرة نمــو االنتــاج العلمـ ّ
ـي بــن الباحثــن يف اختصــاص تعليــم ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا ،وتشــر نتائــج البحــث
العلمـ ّ
إىل ّ
أن املو ّلفــن ال يرغبــون يف اجيــاد العالقــات العلم ّيــة معــا ،حيــث كان عــدد املشــاركني
 972مؤ ّلفــا الذيــن أقامــوا  6198ارتباطـ ًا وتشـكّلت شــبكة عامليــة صغــرة مــن شــأهنا اجيــاد
الروابــط بــن املؤلفــن ،ويف هــذه الشــبكة شــارك عــدد قليــل وحمــدد مــن املؤلفــن بشــكل
واســع مــع اآلخريــن .هــذه النتائــج تؤ ّيــد نتائــج دراســات أرشــدي واآلخــرون (،)1396
بيجلــو وأبوطالبــي ( ،)1395ســجاديان وحممــدي ( ،)1395ويــان ودينجوجــو(،)2010
وجوســارت واوزمــان ( )2008بينــا تعــارض دراســات وانــج أخــرون ( ،)2012زنديــان
وأخــرون ( ،)1398دانيــايل ونقشــينه ( .)1397وبشــأن العالقــات العلم ّيــة بــن اجلامعــات
واملؤسســات يف اختصــاص ال ّلغــة العرب ّيــة وآداهبــا نــرى ّ
بــأن مؤ ّلفــن مــن  142جامعــة
ـم اجيــاد أقــوى ارتبــاط بــن
ومؤسســة يرتبطــون بعضهــم ببعــض ارتباطــا علم ّيــا ومــن بينهــم تـ ّ
ّ
القاهــرة وجامعــة ملبــورن ،بينــا يتعلــق أكثــر االنتــاج يف هــذا احلقــل بجامعــة ملــك ســعود.
تشــر دراســة تقييــم أداء الباحثــن خــال  25عامــا عــى مســتوى العالقــات الدول ّيــة ،ومــن
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خــال العالقــات العلم ّيــة القائمــة بــن البلــدان ّ
أن أكثــر تعــاون بــن املؤ ّلفــن قــد كان بــن
الواليــات املتّحــدة والســعود ّية.
أن الواليــات املتّحــدة والســعود ّية تشـ ّ
واجلديــر بالذكــر ّ
ـكلن أكثــر االنتــاج يف هــذا احلقــل
كــا تكشــف النتائــج عــن موضوعــات مثــل علــوم احلاســوب ،والتحقيقــات والبحــوث
التعليم ّيــة ،واللســانيات ،واهلندســة ،وعلــم النفــس والديــن كموضوعــات أوىل كــا تعتــر
يب  ،وال ّلغــة العرب ّيــة ،وال ّلغــة ،والتعليــم مــن املفــردات األكثــر اســتعامالً يف
كلــات مثــل العــر ّ
هــذا احلقــل.
املؤش السيانتومرتي للكلامت املشرتكة يف االنتاجات العلم ّية املكشوفة و...
دراسة ّ

التوصيات
وأخــرا ُيقــرح أن الباحثــن يف البلــدان العرب ّيــة يواصلــون مشــاركاهتم العلم ّيــة يف هــذا احلقــل
و ُيتو ّقــع أن تــزداد هــذه النســبةّ ،
ألن املشــاركة تــؤ ّدي إىل تبــادل اآلراء بشــكل مؤ ّثر،اضافــة
ّ
ولــكل عضــو يف
إىل ذلــك بإمكاهنــم تشــكيل جمموعــات بحثيــة وانتــاج الوثائــق العلم ّيــة.
قــوة جتعــل الشــبكات االجتامع ّيــة بــن
جمموعــات البحــث اختصــاص ،ومهــارة ونقطــة ّ
أعضــاء املجموعــات أكثــر متاســك ًا وتفيدهــم أكثــر ،كــا متكّنهــم مــن انتــاج مؤ ّلفــات علم ّيــة
ـم مــن ذلــك ازديــاد اإلحــاالت إىل املقــاالت املشــركة ،ومــن
أكثــر وبجــودة عال ّيــة ،واألهـ ّ
جانــب آخــر عــى اجلهــات املعنيــة يف البحــوث والدراســات أن يولــوا اهتاممــا أكرببالدراســات
اجلامع ّيــة ويتّخــذون القــرارات التنفيذ ّيــة التــي جتعــل الباحثــن يرغبــون يف بحــوث ودراســات
مجاع ّيــة ترتقــي بمســتوى جــودة املقــاالت والبحــوث.
املصادر واملراجع
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شــهید هبشــتی در حوزههــای علــوم اجتامعــی ،انســانی و هنــر» .پژوهشــنامه علــم ســنجی .دوره .3
شــاره  .1ص .48-70

بــدر ،أمحــد أنــور؛ املــكاوي ،عواطــف عــي« .)2007( .مــر علــی اخلريطــة العامليــة للعلــم
والتكنولوجيــا ،دراســات ســيانتومرتية مقارنــة ملوقــع مــر بــن دول الــرق األوســط و بعــض دول
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أغســطس.
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بیگلــو ،حممدحســن؛ ابوطالبــی ،پروانــه« .)1395(.ترســیم شــبكه هــم تالیفــی پژوهشــگران حــوزه
كتابــداری و اطــاع رســانی طــی ســال هــای  .»2016-2006فصلنامــه مطالعــات دانــش شناســی.
دوره  .3شــاره  .9ص .1-20
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مــوردی :كتاهبــای دكــر حســن خراســانی)» .فصلنامــه پژوهشــهای زبــان و ادبیــات تطبیقــی .دوره
 .1شــاره  .2ص .7-32

جوانــرودی ،مصطفــی و دیگــران« .)1397( .ارزیابــی وضعیــت آموزشــهای دانشــگاهی بــرای
ترویــج كارآفرینــی در رشــته زبــان و ادبیــات عربــی (بــا تكیــه بــر حمتــوای آموزشــی و روشــهای
تدریــس)» .جملــه انجمــن ایرانــی زبــان و ادبیــات عربــی .دوره  .14شــاره  .47ص .117-136

خاصــه ،علــی اكــر و دیگــران« .)1390( .وضعیــت تولیــدات علمــی حمققــن ایرانــی رشــته
انگلشناســی در پایــگاه اطالعاتــی آی.اس.آی» .جملــه میكروبشناســی پزشــكی ایــران .شــاره 3
(هباروتابســتان) .ص .65-53
رصیة العامة للكتّاب.
خشبة ،سامي .)2002( .حوار احلضارات .القاهرة .اهلیئة امل ّ

دانیالــی ،ســمریا؛ نقشــینه ،نــادر« .)1397( .مطالعــه رونــد پژوهــش و ترســیم نقشــه دانــش
قلمروهــای پژوهشــی فعــال حــوزه بازیابــی تصویــر بــر اســاس مقــاالت نامیهشــده در وب آو
ســاینس از ســال  .»2012-2001پژوهــش نامــه علــم ســنجی ،دوره  .4شــاره  .7ص .142-119
رجبــی ،فرهــاد« .)1395( .چالــش جتاریســازی آمــوزش زبــان عربــی در ایــران» .جملــه انجمــن
ایرانــی زبــان و ادبیــات عربــی .دوره  .12شــاره  .40ص .213-234

زندیــان ،فاطمــه و دیگــران« .)1398( .حتلیــل شــبكه مهــكاری علمــی پژوهشــگران حــوزه پزشــكی
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حتلیــل ســیانتومرتي إلســهامات الــدول العربیــة» .بحــوث يف علــم املكتبــات واملعلومــات .العــدد
 .16ص.57-127
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بنیــاد» .جســتارهای زبانــی .دوره  .9شــاره  .2ص .181-207

قــادري ،فاطمــة واآلخــرون« .)1398( .دراســة إشــكالیات تع ّلــم اللغــة العرب ّیــة لــدی طلبــة فــرع

...املؤش السيانتومرتي للكلامت املشرتكة يف االنتاجات العلم ّية املكشوفة و
ّ دراسة
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نمايه شدۀ رشتۀ آموزش زبان و ادبیات عربی در پایگاه
 Web of Scienceو ترسیم نقشه دانش آن
موسی عربی ،1فاطمه علی نژاد چمازکتی

*2

 -1استادیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شیراز ،ایران.
 -2مربی گروه علمسنجی علوم اسالمی و انسانی مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم ،ایران .

چكیده

علمســنجی یکــی از متداولتریــن روشهــای ارزیابــی فعالیتهــای علمــی اســت .یکــی از
شــاخصهای مهــم آن ،بررســی همواژگانــی اســت .پژوهــش حاضــر بــه بررســی تولیــدات علمــی

رشــتۀ آمــوزش زبــان و ادبیــات عربــی در پایــگاه  Web of Scienceمیپــردازد .هــدف ایــن پژوهــش
ارزیابــی تولیــدات علمــی جهــان در رشــتۀ آمــوزش زبــان و ادبیــات عربــی ،بــه همــراه ترســیم نقشــۀ
علمــی آن بــا اســتفاده از روشهــای جدیــد علمســنجی بــرای رؤیــت پذیــری اطالعــات علمــی
منتشرشــده اســت کــه از طریــق نشــان دادن تعامــات میــان نویســندگان و مؤسســات و کشــورهای
همــکار ،دنبــال شــده اســت .پژوهــش از نــوع توصیفــی کاربــردی اســت و بــا اســتفاده از روشهــای
علمســنجی بــه همــراه روش كمــي و تحليــل اســتنادي انجــام شــده اســت .منبــع گــردآوري دادههــا،
پایــگاه وب علــوم و ابــزار تحليــل دادههــا ،نرمافزارهــاي ترســیم شــبکه اســت .جامعــۀ آمــاری 1507
مــدرک نمایــه شــدۀ رشــتۀ آمــوزش زبــان و ادبیــات عربــی اســت .نتایــج نشــان میدهــد تولیــدات
علمــی حــوزۀ آمــوزش زبــان و ادبیــات عربــی رونــد رو بــه رشــدی دارد .نویســندگان حــوزۀ آمــوزش
زبــان و ادبیــات عربــی تمایــل چندانــی بــه برقــراری همــکاری علمــی بــا ســایر نویســندگان ندارنــد.
همچنیــن ارتبــاط علمــی و همــکاری بینالمللــی نویســندگان از وضعیــت چنــدان مطلوبــی برخــوردار
نیســت .بیشــترین مشــارکت و نیــز بیشــترین تولیــدات در ایــن حــوزه ،متعلــق بــه کشــورهای امریــکا
و عربســتان ســعودی اســت .علــوم کامپیوتــر ،تحقیقــات و پژوهشهــای آموزشــی ،زبانشناســی،
مهندســی ،روانشناســی و دیــن از موضوعــات برتــر ایــن حــوزه و واژگان عربــی ،زبــان عربــی ،زبــان و
آمــوزش از پرکاربردتریــن واژگان ایــن حــوزه بــه شــمار میرونــد .نتایــج پژوهــش بــر اهمیــت اهتمــام
بــه تولیــدات علمــی در حــوزۀ آمــوزش زبــان عربــی و ارتبــاط علمــی بیــن نویســندگان و مؤسســات
آموزشــی و پژوهشــی در کشــورهای مختلــف بهویــژه کشــورهای عربــی تأکیــد مینمایــد.

واژگان كلیــدی :تولیــدات علمــی ،نمایــۀ اســتنادی علــوم ،آمــوزش زبــان و ادبیــات عربــی،
همواژگانــی ،نقشــۀ علمــی.
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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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