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امللّخص
لقــد شــهدت املجــالت العلميــة املحّكمــة اإليرانيــة يف العقديــن األخرييــن حركــة ملحوظــة يف جمــال اللســانيات 
الوظيفيــة ومــا ينبــع منهــا نحــو أبحــاث أخضعــت يف معرفــة صعوبــات يواجههــا متعلِّمــو العربيــة ومدّرســوها 
باجلامعــات واملــدارس اإليرانيــة، ويف معاجلــة تلــك الصعوبــات مــن منظــار اللغويــن، وتقديــم حلــول مناســبة 
ــم،  ــم والتعّل ــة التعلي ــام أّن هــذه األبحــاث تعــّد مصــدرا هامــا لــدى الباحثــن واملهتمــن بتحســن عملي هلــا. ب
فتطــّرق البحــث احلــايل إىل تنــاول 23 جملــة و142 بحثــا أنتــرِش منــذ ســنة 2001م إىل 2020م يف قضايــا تعليــم 
العربيــة وتعلمهــا عنــد الناطقــن بالفارســية مــن اإليرانيــن قــد انتهــج منهــج حتليــل املحتــوى الكّمــي ـ الكيفــّي 
فمــن ثــّم صنِّفــت املنشــورات موضوعيــا يف ثــامين جمموعــات حتــى تكَشــف عــن املواضيــع األكثــر اهتاممــا لــدى 
ــن الدراســات، وعــن نســبة عــدد املنشــورات  ــة يف تدوي الباحثــن، وعــن تفضيلهــم اللغــة الفارســية أم العربي
ــغ %61 والفارســية 39%،  ــة تبل ــج البحــث أّن نســبة املقــاالت العربي ــه نتائ ــت علي دة. وممــا دل يف الفــرتة املحــدَّ
والدراســات النقديــة يف "الكتــب التعليميــة" قــد احتلــت مســاحة كبــرية مّثلــت %32 ، وســنة 2020م شــهدت 
عــددا كبــريا مــن البحــوث يف "تعليــم اللغــة العربيــة وتعّلمهــا يف إيــران" مقارنــة بالســنوات األخــرى. تســفر 
هــذه البيانــات عــن زيــادة اهتــامم الباحثــن بدراســات عــالج الطرائــق التدريســية والتعّلميــة يف ثــالث ســنوات 
األخــرية؛ إضافــة إىل زيــادة عنايتهــم بدراســات تتنــاول املحتويــات التعليميــة، والتحديــات، وبتقديــم حلــول 
مناســبة متجهــن إىل أّن تعليــم اللغــة العربيــة وآداهبــا يف جامعاتنــا ومدارســنا يفتقــر إىل آراء علــم اللغــة التطبيقي 
وحتديــث أنامطــه القديمــة التــي ال تفيــد املتعلِّمــن إفــادة تلبــي حاجاهتــم اللغويــة كــام أّن النتائــج عرضــت لنــا 

مســتندا تارخييــا يف أبحــاث تعليــم اللغــة العربيــة وتعّلمهــا لــدى الناطقــن بغريهــا مــن اإليرانيــن.
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التمهيد

ال منــازع يف تزايــد اهتــامم اإليرانيــن بتعليــم العربيــة وتعّلمهــا بعــد الثــورة اإلســالمية بشــكل 
ملحــوظ؛ ضمــن تزايــد االهتــامم باختصــاص اللغــة العربيــة وآداهبــا والتــي أّدت إىل تأســيس 
أقســام اللغــة العربيــة يف اجلامعــات اإليرانيــة وإىل نشــوء منشــورات وجمــالت علميــة تســاعد 
الدارســن يف الكشــف عــن حاجــات الفــرع واالنتفــاع بتجــارب تراكمــت خــالل العــرشات. 
بــت الطــرق التعليميــة املختلفة هادفــة إىل حتســن العملية وإىل زيــادة رغبة  ففــي هــذه الفــرتة جرِّ
ــن  ــة يف العقدي ــة اإليراني ــة املحّكم ــالت العلمي ــهدت املج ــك، ش ــة؛ وبذل ــن يف العربي املتعلِّم
األخرييــن حركــة ملحوظــة يف جمــال اللســانيات الوظيفيــة ومــا ينبــع منهــا نحــو أبحــاث تعالــج 
ــة ومدّرســيها باجلامعــات واملــدارس وتستكشــف صعوبــات  مشــكالت داريس اللغــة العربي

العمليــة التعلميــة مــن منظــار اللغويــن، كــام تســعی إلــی اقرتاحــات وحلــول مناســبة هلــا.

ــى  ــول ع ــن للحص ــد الباحث ــا يفي ــدرا هام ــّد مص ــة تع ــة املحكم ــالت العلمي ــام أّن املج ب
أحــدث دراســات أنِجــزت يف خمتلــف املؤسســات العلميــة فمــن الــروري أن نرصــد ـ 
باعتبارنــا الباحثــن ـ تلــك املنشــورات حمتــوى ومنهجــا بــن حــن وآخــر ليتبــن لنــا مقدرهتــا يف 

ــع.  ــة الواق ــی أرضي ــة عل ــات العلمي ــة احلاج تلبي

ــم  ــال تعلي ــة يف جم ــاث األكاديمي ــد األبح ــة برص ــذه الدراس ــوم ه ــذا، تق ــن ه ــا م انطالق
العربيــة للناطقــن بغريهــا مــن اإليرانيــن والتــي تــّم انتشــارها يف املجــالت العلمّيــة املحكّمــة 
اإليرانيــة باللغتــن الفارســية والعربيــة، مــن 2001م إلــی 2020م )1380ش إىل 1399ش( 
ــن  ــف ع ــي تكش ــة الت ــوم البياني ــة يف الرس ــبة املئوي ــرتددات، والنس ــع ال ــى توزي ــول ع للحص
مــدى عنايــة الدراســات بتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بالفارســية مــن خمتلــف الوجهــات يف 

الفــرتة املحــددة معتمــدة عــى منهــج حتليــل املحتــوى الكّمــّي ـ الكيفــّي.

يعالــج البحــث احلــايل 23 جملــة مــن املجــالت العلميــة ـ املحكمــة اإليرانيــة ومــا فيهــا مــن 
142 مقالــة يف املواضيــع التاليــة:

 الرصــد التارخيــي لتعليــم اللغــة العربيــة يف إيــران، وتقويــم الكتــب والنصــوص التعليمية، 
ــة  ــكاليات التعليمي ــة اإلش ــة، ودراس ــارات اللغوي ــم امله ــة، وتعلي ــئلة االمتحاني ــم األس وتقوي
والتعّلميــة، واألنــامط واإلســرتاتيجيات التعليميــة يف املســتوى اجلامعــي واملــدريس؛ وتعليــم 
العربيــة عــى أســاس النصــوص األدبيــة يف املســتوى املــدريس واجلامعــي، وتعليــم الرتمجــة يف 
ــة  ــة. نحــاول يف هــذه الدراســة اإلجاب املســتوى املــدريس واجلامعــي، ودراســة الفــرص املهني
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عــن األســئلة التاليــة:

1ـ ما هي مواضيع األبحاث يف تعليمية العربية لدى دارسيها من أبناء إيران؟

2ـ ما هي أسباب نزوع الباحثن إىل نرش املقاالت باللغة العربية؟

3ـ ما األسباب الرئيسة يف دراسة الكتب التعليمية أكثر من املواضيع األخرى؟

4ـ ما تنقصه املنشورات املحكمة املدروسة وما االقرتاحات؟

الدراسات السابقة

املحّكمــة  العلميــة  املجــالت  منشــورات  بتنــاول  اهتمــت  أكاديميــة  هنــاك دراســات 
اإليرانيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا معتمــدة عــى منهــج حتليــل املحتــوى؛ مــن مجلتهــا:

- مريزائــي وزمــالؤه )1387هـــ. ش( درســوا 85 مقالــة )37 مقــاال باللغــة العربيــة و48 
مقــاال باللغــة الفارســية( انتــرِشت يف عــرشة أعــداد األوىل مــن جملــة اجلمعيــة اإليرانيــة للغــة 
ــل  ــة مث ــلة إىل املجل ــث املرَس ــف يف أوراق البح ــن الضع ــريين إىل مواط ــا، مش ــة وآداهب العربي
ــي وقفــت املقــاالت عليهــا  ــوان غــري الواضــح. وأظهــرت النتيجــة أّن أهــم املواضــع الت العن

ــم اللغــة واللســانيات يف األدب املعــارص، واألدب املقــارن، والنقــد األديب؛  هــي: تعلي

- تنــاول عســكری )1389هـــ. ش( عنــوان أكثــر مــن ثامنــن مقــاال علميــا حمكميــا طبِــع 
ــب. إّن  ــوان املناس ــار العن ــري اختي ــا ملعاي ــا وفق ــة وآداهب ــة العربي ــة للغ ــالت التخصصي يف املج
النتائــج تبــن أّن للمنشــورات كّلهــا ـ بغــض النظــر عــن قليــل منهــا ـ عنوانــا واســعا ومشــاهبا 
فهــذا األمــر يعــود إىل أّن الباحــث مل يتعــرف عــى مبــادئ البحــث العلمــي وأصولــه أو مل هيتــم 

باختيــار عنــوان مناســب؛

- درس أمحــدي وزمــالؤه )1392 هـــ. ش( جملــة اجلمعيــة اإليرانيــة للغــة العربيــة وآداهبــا 
ــا للتعــرف عــى مــدى التعــاون بــن الباحثــن واالســتفادة مــن املصــادر األكثــر رجوعــا  كّمّي
فأبــرزت النتيجــة أّن املنشــورات قــد رجعــت إىل لســان العــرب، والقــرآن الكريــم، ووفيــات 
األعيــان، والفهرســت بشــكل ملحــوظ؛ وأّن مســتوى التعــاون بــن الباحثــن أقــّل ممــا يتوَقــع.

- نجــف  آبــادي )1395 هـــ. ش( قــد اعتمــدت عــى التعــرف عــى املقــاالت والرســائل 
التــي اعتنــت بقضايــا تعليــم اللغــة العربيــة منــذ ســنة 1320ش إىل 1394ش فقــط. وجديــر 
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بالذكــر أّن املقــاالت املدروســة تــم نرشهــا يف املجــالت املحكمــة وغريهــا طــوال الفــرتة 
املحــددة كمجلــة "رشــد". نجــد يف هــذا البحــث جــداوال حتتــوي عــى معلومــات عــن 
اجلامعــات واملواضيــع املهتمــة هبــا يف تلــك املقــاالت والرســائل. أظهــرت النتيجــة أّن تعليــم 
ــة  ــام أّن الباحث ــری ك ــع األخ ــن املواضي ــا م ــر اهتامم ــد كان أكث ــة ق ــة الثانوي ــة يف املرحل العربي

ــل. ــن قب ــر م ــية أكث ــب املدرس ــة الكت ــامم بدراس ــويص باالهت ت

- تناولــت كهنــدل جهرمــي وزمالؤهــا )2017م( أربــع جمــالت علميــة عربيــة قــد 
العــامل  لعلــوم  املرجعــي  االستشــهاد  مركــز  م يف  التاثــري يف ســنة 2013  اكتســب عامــل 
اإلســالمي معتمــدا عــى طريقــه الببليومرتيقــا مــن خمتلــف الوجهــات؛ منهــا: اســم الكـــّتاب 
ــة وآداهبــا قــد اكتســبت  ــة للغــة العربي ــة العلمي ــر انتاجــا. بّينــت النتائــج أّن جملــة اجلمعي األكث
ــا حصلــت عــى أعلــی  ــة املحكمــة كــام أهّن أكــرب عامــل التأثــري 0.122 وهلــا الدرجــة العلمي

ــارة. ــالت املخت ــن املج ــن ب ــة م ــع 37.5 يف املئ ــاالت م ــرش املق ــة لن حص

ــة  ــا يف الفصلي ــّم نرشه ــي ت ــاالت الت ــا )2017م( املق ــي زاده وزمالؤه ــت حاج - درس
املذكــورة مــن وجهــة نظــر عــدد مــن كاتبــي املقــاالت، وشــهاداهتم واملؤسســات الناشــطة يف 
الفصليــة دراســة إحصائيــة حتليليــة مســتندا إىل  اإلحصــاء الوصفــي وبرنامــج SPSS. أظهــرت 
نــت مشــرتكة و91 مقالــة مــن املقــاالت  النتيجــة أّن 50 مقالــة تكــون انفراديــة و129 مقالــة دوِّ

املشــرتكة تنتمــي إلــی اجلامعــات و 38 مقالــة منهــا إىل املراكــز املختلفــة.

فيعــّد بحثنــا جديــرا باالهتــامم يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا يف إيــران عــى وجــه 
العمــوم ويف جمــال الدراســات األكاديميــة ذات الصلــة بتعليــم اللغــة العربيــة يف العقديــن 
ــة املحكمــة  األخرييــن عــى وجــه اخلصــوص والــذي يرفــع عــاّم أنجــز مــن األبحــاث العلمي
ــة ـ  ــة تعليمي ــن رؤي ــا م ــوء عليه ــلَّط الض ــة يس ــع متنوع ــا يف مواضي ــتندا تارخيي ــا مس باعتباره

ــة. ــة ولســانية تطبيقي تربوي

الطریقة

ــي  ــة الت ــة والنســب املئوي ــا يف جــداول ترافقهــا الرســوم البياني ــا املقــاالت موضوعي صنّفن
تــرتك لنــا معطيــات إحصائيــة وصفيــة معتمديــن عــى منهــج حتليــل املحتــوى الكّمــّيـ  الكيفّي: 

أ: دراسة تارخيية يف تعليم العربية يف إيران
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ب: الكتب التعليمية ونقدها

ت: تقويم األسئلة االمتحانية

ث: تعليم العربية واملهارات اللغوية

ج: األنامط واإلسرتاتيجيات التعليمية

ح: دراسة اإلشكاليات التعليمية والتعّلمية

خ: تعليم الرتمجة

د: تعليم العربية بناء عى النصوص األدبية

ذ: تعليم العربية والفرص املهنية

عينة البحث

ــرتة  ــذ الف ــال من ــدرت املق ــي أص ــة الت ــة املحّكم ــالت العلمي ــى املج ــا ع ــع بحثن ــوي جمتم ينط
الزمنيــة املشــار إليهــا مســبقا يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا لــدى الناطقــن بالفارســية 

بمختلــف املواضــع كــام يــي:

دراسات يف اللغة العربية وآداهباإضاءات نقدية يف األدبن العريب والفاريس

دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمهاآفاق احلضارة اإلسالمية

بحوث يف اللغة العربية وآداهبا 
و  )روانشناســی  تربيتــی  روانشناســی 

تربيتــی( علــوم 

نامه آموزش عالیپژوهش در برنامه  ريزی درســی

نوآوری های آموزشیپژوهش و نگارش كتب دانشگاهی

اللغة العربية وآداهبا )فرع فارايب(پژوهش نامه ادبيات و علوم انسانی

ــوم  ــای عل ــون و برنامه  ه ــادی مت ــنامه انتق پژوهش 
انســانی

علم زبان

لسان مبنپژوهش   هــای آمــوزش و يادگيــری
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مطالعات تربيتی و روانشناسیجستارهاى زبانى

پژوهش های ترمجهاجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآداهبا

دراسات األدب املعارص

دراسات يف العلوم اإلنسانية

مراجعة األدب النظري

 )Applied Linguistics( قــد تفرعــت العلــوم املتنوعــة مــن اللســانيات الوظيفيــة
والتــي هتتــم بتعليــم اللغــة وتعّلمهــا مــن وجهــات متنوعــة؛ منهــا علــم النفــس اللغــوي 
إىل  إضافــة   .)Sociolinguistics( االجتامعــي  اللغــة  وعلــم   ،)Psycholinguistics(
ذلــك، قــد اعتنــى علــم اللغــة التطبيقــي بــام يعــّد أساســيات يف عمليتــي التعليــم والتعّلــم منهــا: 
 ،)Teaching Methods(التعليميــة والطرائــق   ،)Curriculums( الــدرايس  املنهــاج 

 .)Testing( واالختبــارات   )Content( واملحتــوى 

املنهج الدرايس

يف كثــري مــن األحيــان يســَتعمل هــذا املصطلــح بــدال مــن املحتــوى، أو املقــرر الــدرايس أو 
املــادة الدراســية وغريهــا؛ بــل إّن املنهــج الــدرايس يشــتمل عــى كل مــن املحتــوى، والتقويــم، 
ــاج  ــن املنه ــد م ــي، 2011: 21-20( فيقص ــيد ع ــك )الس ــا إىل ذل ــة وم ــداف التعليمي واأله
الــدرايس خطــة عامــة تنظــم جمموعــة مــن اخلــربات الرتبويــة، واملــواد الدراســية، واألنشــطة 
التعليميــة وهتــدف إىل تعديــالت ســلوكية لــدى الطالــب )متــار وابــن بريكــة، د.ت: 2-4(. 

املحتوى التعليمي

يطلــق املحتــوى عــى عنــارص معــّدة؛ منهــا املفــردات، والصــور، ومــا إىل ذلــك والتــي تــّم 
ــة  ــتوياته املختلف ــابقة ومس ــم الس ــارف املتعلِّ ــب مع ــؤرشات تناس ــري وم ــى معاي ــا ع اختياره
لتعليــم مــادة حتقــق أهدافــا مرجــوة وتتبــع أغراضــا نحــو الغــرض األكاديمــي، والتجــاري، 
ــداد  ــّد إع ــي. يع ــل منطق ــى تسلس ــاء ع ــارص بن ــك العن ــم تل ــّم تقدي ــي، ويت ــي، واملهن والدين
ــح أّن  ــث يتض ــم حي ــم والتعلي ــة التعّل ــيا يف عملي ــا أساس ــية ركن ــات التدريس ــواّد واملحتوي امل
ــي  ــع )مريلوح ــام يتوق ــة ك ــك العملي ــتثامر تل ــي إىل اس ــم ال ينته ــري املالئ ــوى غ ــار املحت اختي
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ــب  ــار وترتي ــم يف اختي ــى جهده ــب أق ــي الكت ــذل مؤلف ــى ب ــّم ُيرج ــن ث ، 1371: 38( "م
املحتــوى املناســب حتــى حيَصــل عــى أعــى مســتٍو يف تلبيــة االحتياجــات التعليميــة ـ التعلميــة" 

  .)29  :1399 )حاجي قاســمي، 

)Evaluation( التقویم

ــاعدان  ــم فإهّنــام يسـ ــم والتعّل ــة التعلي ــم وأمهيتهــام يف عملي ــارات، والتقوي بالنســبة لالختب
"عـــى الوقــوف عـــى نتائــج }العمليــات التعليميــة{ وســـبل النهـــوض هبــا والوقـــوف عـــى 

املعوقـــات التـــي تقـــف أمـــام مسريهتا وقـــد عنيـــت عمليـــات التقويـــم باهتامم كبري مـــن قبـــل 
ــة" )رمحــاين وزمــالؤه، 2017: 12(. ــات التعليميـ القائمـــن عــى العمليـ

الطرائق التدریسية

مــن الواضــح أّن الطريقــة املعتمــد عليهــا يف تدريــس اللغــة تلعــب دورا هامــا بحيــث يقــال 
إّن املعلــم الناجــح مــا هــو إاّل طريقــة ناجحــة )مركــز نــون للتأليــف والرتمجــة: 2011: 53( 
كــام أهّنــا تَعــّد مــؤرشة تــدَرس يف الدراســات اللســانية. تتنــوع هــذه الطرائــق ويتــم اســتخدامها 

بنــاء عــى األهــداف التعليميــة املرجــوة.

عرض النتائج

3-1. تصنيف املنشورات موضوعيا

ــة  ــاث العلمي ــن األبح ــات ع ــدم معلوم نق
تعليــم  جمــال  يف  رصدناهــا  التــي  املحكمــة 
ــن  ــية م ــن بالفارس ــدى الناطق ــة ل ــة العربي اللغ
ــران يف جــداول حتتــوي عــى موضــوع  ــاء إي أبن
الفــاريس والعــريب،  املقــال  البحــث، وتــردد 
ــد  ــنة فق ــرتدد يف الس ــوع، وال ــرتدد يف املجم وال
املوضــوع  نصيــب  حســب  اجلــداول  رّتبنــا 

ــي: ــام ي ــا ك إحصائي

اجلدول رقم )1( دراسات يف نقد الكتب 
والنصوص التعليمية
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اجلدول رقم )2( دراسات يف املناهج 

واإلسرتاتيجيات التعليمية 
اجلدول رقم )3( دراسة يف إشكاليات التعليم 

والتعلم

اجلدول رقم )4( دراسات يف املهارات اللغویة
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اجلدول رقم )5( تعليم اللغة العربية عىل أساس النصوص األدبية

اجلدول رقم )6( دراسات يف الفرص املهنية

اجلدول رقم )7( دراسات يف تعليم الرتمجة 

اجلدول رقم )8( دراسات تارخيية يف تعليم العربية

اجلدول رقم )9( دراسات يف تقييم األسئلة االمتحانية
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ــع، وإىل  ــار تلــك املواضي ــد أّدت إىل اختي ــي ق ــة الت ــاول األســباب املحتمل ــك، نتن بعــد ذل
التفضيــل اللغــوي يف تقديــم اآلراء اللســانية، ومعاجلــة املشــكالت التعليميــة والتعلميــة لــدى 
ــا  ــد انتباهن ــي بع ــدريس واجلامع ــتوين؛ امل ــية يف املس ــن بالفارس ــن الناطق ــن واملتعلم املدرس

ــا. إلــی تصنيــف املنشــورات الفارســية والعربيــة موضوعي

3 ـ 2 لغة املنشورات

د  إّن الباحــث بعــد اختيــار موضــوع لدراســته العلميــة فيدّوهنــا بلغــة مــا؛ تلــك اللغــة حتــدِّ
جمتمــع املتلقيــن فضــال عــن أهّنــا تبــنِّ أهــداف الباحــث الكامنــة وراء مــا قــام بــه مــن البحــث 
والدراســة. لذلــك نعالــج مــدى االنتبــاه إلــی اللغــة الفارســية والعربيــة يف تدويــن دراســات 
أنجــزت يف املواضــع التعليميــة والتــي تــدرس الصعوبــات التدريســية والتعليميــة لــدى 
مــدريس العربيــة ودارســيها كــام نكشــف عــن موضوعــات ُطرحــت بلغــة مــن اللغتــن أكثــر 

مــن األخــرى ونــدرس أســباهبا املحتملــة.

 تكــو   ن األبحــاث املنشــورة باللغــة العربيــة 86 مقــاال يعــادل 61 يف املئــة أكثــر منهــا باللغــة 
ــا  ــي عثرن ــة الت ــة الوصفي ــات اإلحصائي ــا للبيان ــة وفق ــاوي 39 يف املئ ــاال يس ــية 54 مق الفارس

عليهــا كــام يــي:

الرسم البياين الـ1: لغة املقاالت
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الرسم البياين الـ2: النسبة املئویة للغة املقاالت

مــن امللحــوظ أّن الباحثــن قــد فضلــوا اللغــة العربيــة عــى لغتهــم األم الفارســية يف 
نــرش دراســاهتم حــول اآلراء التعليميــة وتقديــم احللــول املناســبة للمشــكالت املعروضــة 
للمدرســن واملتعلمــن املتحدثــن بالفارســية. بــام أهّنــم قصــدوا البحــث عــن األســباب 
الكامنــة يف الضعــف اللغــوي للدارســن، وتنبيــه مؤلفــي الكتــب التدريســية، واملدرســن 
ــذي  ــبب ال ــام الس ــا ف ــة وتعلمه ــم العربي ــدة لتعلي ــر فائ ــق األكث ــن الطرائ ــالب واملتعلم والط
ــن، واملدرســن  ــا نعــرف أّن املؤلف ــة كــام أّنن ــی تفضيلهــم انتشــار املقــاالت بالعربي حثهــم عل
والطــالب كلهــم ليســوا يف مســتو عــال مــن اللغــة العربيــة حتــى يبذلــوا الوقــت ملطالعــة هــذه 
املقــاالت املرشــدة إىل الطريقــة الســليمة يف إعــداد املحتــوى وتدريســه. مــن املحتمــل أّن ســبب 

ــي: ــام ي عملهــم هــذا، يظهــر في

البــالد األخــرى )العــرب  العربيــة يف  باللغــة  الباحثــن يف إخبــار املهتمــن  1ـ رغبــة 
والناطقــن بالعربيــة مــن األجانــب( عــاّم جیــري يف إيــران مــن املناهــج التدريســية ومشــكالهتا ؛

2ـ  انتشار صيتهم العلمي خارج البلد؛

3ـ بــام أّن الكثــري مــن الباحثــن يكونــون مــن الطــالب يف مرحلــة املاجســتري فهــم يعتنــون 
بتقويــة مهارهتــم الكتابيــة والتعبرييــة بالعربيــة أثنــاء تدويــن املقــاالت بتلــك اللغــة أي يرجــع 

الســبب إلــی رغبتهــم يف الكتابــة بالعربيــة؛

ــا  ــدّون بحوثن ــروري أن ن ــن ال ــة فم ــدرس العربي ــا ن ــرأي أّنن ــذا ال ــى ه ــامد ع 4ـ االعت
ــها. ــة نفس باللغ
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ــة مــن رشوط  ــا واللغــة العربي ــل املقــاالت الفارســية إطالق 5ـ إّن معظــم املجــالت ال تقب

تدويــن املقــاالت وقبوهلــا.

الفارســية عــن  أبنــاء  إخبــار  فهــو  املقــاالت  لتدويــن  الفارســية  اختيــار  وأمــا ســبب 
ــذ يف اجلامعــات واملــدارس اإليرانيــة لتدريــس  اإلجــراءات التعّلميــة والتعليميــة التــي تنفَّ
واملعلمــن،  املتعلمــن،  تواجــه  التــي  والتحديــات  الصعوبــات  وعــن  وآداهبــا،  العربيــة 
واألســاتذة؛ وإضافــة إىل ذلــك، يمكــن القــول إّن ســهولة الفارســية ألبنائهــا بالنســبة للعربيــة 
ــة  ــاءة اللغوي ــن البحــوث كــام أّن ضعــف الباحــث يف الكف ــار الفارســية لتدوي ــؤدي إىل اختي ت

العربيــة جیعلــه أن يفضــل الفارســية.

ــن  ــن املختلف ــة باللون ــية والعربي ــاالت الفارس ــا املق ــر لن ــاين يظه ــم بي ــى رس ــا ع فاعتمدن
ــام  ــام ك ــن بعضه ــن ع ــن منفصلت ــوها باللغت ــي درس ــع الت ــدار املواضي ــن مق ــف ع ــى نكش حت

يــي:

الرسم البياين الـ3: املقارنة بني املقاالت الفارسية والعربية
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الرسم البياين : املقارنة بني  املقاالت الفارسية والعربية موضوعيا

نجــد أّن املقــاالت العربيــة يف موضــوع »نقــد الكتــب التعليميــة وحتليلهــا« أكثــر مــن 
مقاالهتــا الفارســية خــالف مــا وجدنــاه يف موضــوع »إشــكاليات التعليــم والتعلــم«، و»تعليــم 
ــا  ــاين1 نجده ــم البي ــرا للرس ــوايل نظ ــى الت ــة« ع ــرص املهني ــة والف ــم العربي ــة«، و»تعلي الرتمج

ــة.  ــر منهــا بالعربي بالفارســية أكث

هنــاك ســؤال؛ مــا الســبب الــذي أّدى إىل اختيــار موضــوع نقــد الكتــب التعليميــة وحتليلهــا 
للبحــوث والدراســات العلميــة أكثــر مــن األخــرى؛ يف اإلجابــة عــاّم يطــَرح يمكننــا االنراف 

إىل األســباب املحتملــة التالية:

1ـ مل تكن الكتب الدراسية القديمة مناسبة لتعليم املهارات اللغوية التواصيلة

2ـ النظرة إىل ترتيب املحتويات التعليمية يف املقرر الدرايس

3ـ االهتامم باملحتوى ودوره البارز يف حتسن املهارات اللغوية لدى املتعلم.

كــام أّننــا نواجــه ســؤاال يشــغل البــال حــول الســبب الــذي أدى إىل تفضيــل الفارســية عــى 
العربيــة يف موضوعــات وإىل ترجيــح العربيــة عــى الفارســية يف أخــرى؟ مثــال املنشــورات يف 
ــة عــى أســاس النصــوص  ــم العربي ــم، ويف تعلي ــة، ويف إســرتاتيجيات التعلي املهــارات اللغوي
األدبيــة تكــون بالعربيــة أكثــر مــن الفارســية يف حــن أّن معاجلــة مثــل هــذه املوضوعــات هتــدف 
ــه  ــبا، وتنبي ــدة وتناس ــر فائ ــول األكث ــم احلل ــة، وتقدي ــية والتعلمي ــامط التدريس ــيط األن إىل تبس
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الطــالب واملتعلمــن الذيــن يعانــون مــن عجزهــم يف التعّلــم عــى الطرائــق املفيــدة والســبب 

املــؤدي إىل العجــز اللغــوي.

ــن  ــدث ع ــي تتح ــة الت ــاالت العربي ــة املق ــى مطالع ــن ع ــوا قادري ــم ليس ــي أهّن ــن الطبيع م
ــذا  ــة هل ــباب املحتمل ــود األس ــد فتع ــكل جي ــم بش ــوال تفيده ــّدم حل ــة وتق ــكالهتم اللغوي مش

ــي: ــا ي ــن إىل م ــب الباحث ــن جان ــوي م ــل اللغ التفضي

1ـ ال تنرش املجالت املخصصة بالبحوث التعليمية أوراقا إال بالعربية.

2ـ إطــالع أبنــاء الــدول األخــرى عــى مــا ينفــذ مــن الدراســات العالجيــة لتعليــم العربيــة 
يف إيــران.

3ـ بــام أّن معظــم الباحثــن طــالب ومتخرجــون فرتَجــح اللغــة العربيــة يف تقديــم البحــوث 
لتقويــة مهارهتــم الكتابيــة.

ومــا يــرتك هــذا التفضيــل مــن العيــب هــو اقتصــار جمتمــع املتلقيــن عــى عــدد مــن القــراء، 
وعــدم إفــادة متعلمــي اللغــة العربيــة بمســتو متهيــدي مــن املهــارات اللغويــة.

وأمــا األســباب املحتملــة يف تفضيــل الفارســية عــى العربيــة يف إشــكاليات التعليــم 
والتعلــم فهــي:

1ـ انتفاع كثري من املتلقين اإليرانين بام حصلت عليه دراساهتم.

2ـ كــون الفارســية لغــة األم للباحثــن مــن الطــالب يف املرحلــة الدراســية العليــا ـ خاصــة 
يف مرحلــة املاجســتري ـ فتدويــن املقالــة بتلــك اللغــة أســهل مــن العربيــة.

3 ـ 2 مواضيع املنشورات 

يبــن موضــوع األبحــاث املدروســة لنــا أّن عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا يف إيــران 
ــام أّن  ــرى ك ــل األخ ــن العوام ــر م ــا أكث ــية وحمتواه ــادة التدريس ــل يف امل ــة تتمث ــه صعوب تواج
املوضــوع يوصلنــا إىل اجتاهــات املدرســن واألســاتذة يف خمتلــف القضايــا التعليميــة اخلاصــة 
بالعربيــة وإىل مــا يكــون داعيــا للقلــق لدهيــم بالنســبة للمســتقبل التدريــي يف املســتوى 

ــي.  ــدريس واجلامع امل
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الرسم البياين الـ4: النسبة املئویة ملواضع املقاالت

يشــري اإلحصــاء الوصفــي إىل أّن موضــوع » تقويــم الكتــب والنصــوص التعليميــة« مّثــل 
32 يف املئــة قــد احتــل مســاحة أكــرب بالنســبة للمواضيــع األخــرى والتــي رتِّبــت مســاحًة عــى 
النحــو التــايل: »األنــامط واإلســرتاتيجيات التعليميــة« 28 يف املئــة، و»اإلشــكاليات يف تعليــم 
اللغــة« 16 يف املئــة، و»تعليــم املهــارات اللغويــة« 9 يف املئــة، و»تعليــم النصــوص األدبيــة« 5 
يف املئــة، و»دراســة الفــرص املهنيــة« 4 يف املئــة، و»دراســة تارخييــة يف تعليــم العربيــة يف إيــران« 

2 يف املئــة، و»تعليــم الرتمجــة« 3 يف املئــة، و»تقويــم األســئلة االمتحانيــة« 1 يف املئــة.

ــی أّن  ــا إل ــرى ينبهن ــى األخ ــة ع ــوص التعليمي ــب والنص ــم الكت ــوع تقوي ــوق موض إّن تف
ــة  ــارات اللغوي ــة امله ــى تنمي ــر ع ــواّد تؤث ــن امل ــه م ــام في ــا ب ــدرا تعليمي ــا مص ــب بوصفه الكت
ــن  ــه م ــام أّن ــاري، 1391: 45( ك ــريا )بختي ــريا كب ــم تأث ــة حاجاهت ــى تلبي ــن وع ــدى املتعلم ل
الــروري أن يعتمــد املحتــوى التدريــي عــى األساســيات العلميــة حتــى حتقــق  األهــداف 
ــد  ــر ق ــذا األم ــي، 1396: 75( فه ــمي وكاظم ــي قاس ــي )حاج ــام التعليم دة  يف النظ ــدَّ املح
ــة  ــوا قضي ــد ترك ــن ق ــام أّن الباحث ــية بين ــب التدريس ــة الكت ــغ بدراس ــامم البال ــى إىل االهت انته

ــية.  ــة أساس ــا مرحل ــا باعتباره ــس جانب ــم والتدري ــة التعلي ــم يف عملي التقوي

فمن املمكن أن نظهر أسباب ذلك التفوق فيام يي:

1ـ العجز التعليمي والتعلمي يف الكتب املدرسية واجلامعية طوال العقود األخرية.

2ـ مدى أمهية املحتوى وتأثريه البالغ يف تأهيل املتعلِّم وتربيته.
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3ـ العشوائية يف اختيار املوضوع إلنجاز الدراسات.

4ـ  شيوع العجز اللغوي لدى الطالب واملتعلمن وضعفهم يف املهارات اللغوية.

اللغويــة  املهــارات  تقويــة  واملؤثــرة يف  املفيــدة  التدريســية  األدوات  عــن  الكشــف  5ـ 
واملتعلمــن. الطــالب  لــدى  وتعزيزهــا 

ــب  ــة والكت ــب عام ــوى الكت ــاول حمت ــبب إىل أّن تن ــود الس ــان يع ــن األحي ــض م 6ـ يف بع
ــي  ــار القب ــا، واالختب ــتبانة وتوزيعه ــرب، واالس ــة إىل املخت ــون بحاج ــة ال يك ــية خاص املدرس
والبعــدي، حتليــل املعلومــات اإلحصائــي، وغريهــا إضافــة إىل ذلــك، ال يســتغرق حتليــل 

ــة. ــحية والتجريبي ــات املس ــا بالدراس ــال مقارن ــا طوي ــوى وقت املحت

7ـ يبــدو أّن كثــريا مــن الطــالب بمرحلــة املاجســتري يف فــرع تعليــم اللغــة أو بمرحلــة 
الدكتــوراه هــم معلمــون يف اإلعداديــة أو الثانويــة فمــن املطلــوب أن يقومــوا بدراســة الكتــب 

ــة . ــة وشــبه التجريبي ــا نجدهــم قائمــن بالدراســات التجريبي املدرســية وحمتواهــا كــام أّنن

3 ـ 4 سنة انتشار املقاالت

ــة  ــة وقضاياهــا املختلف ــم اللغــة العربي ــاين أّن انتشــار مقــاالت تعلي ــّن هــذا الرســم البي يب
ــنة 1380هـــ . ش  \2001م إىل 1399 هـــ . ش  \2020م   ــذ س ــا من ــورا ملحوظ ــهد تط ش
يتضــح أّن اإلصــدار يــزداد يف ســنة 1384ش \2005م بالنســبة للســنتن الســابقتن فينخفض 
ــنة  ــزداد يف س ــم ي ــة 1385ش \2006م إىل 1388ش \2009م ث ــنوات قادم ــع س ــة أرب طيل
1389ش \2010م والســنة القادمــة 1390ش \2011م ينخفــض ففــي ســنة 1391ش 
\2013م يرتفــع ارتفاعــا  نــزول اإلصــدار يف ســنة 1392ش  \2012م يعلــو  ثــم بعــد 
ــذروة  ــى ســنة 1399ش \2020م؛ ونشــاهد ال ــذ ســنة 1393ش \2014م حت ملحوظــا من

ــنة 1399 ش  \ 2020 م. ــة يف س ــة العربي ــاالت يف تعليمي ــار املق النتش
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الرسم البياين الـ6: إصدار املقاالت يف العقدین األخريین

ــه  ــل أن ــن املحتم ــدي فم ــازيل والتصاع ــب التن ــذا الرتتي ــة وراء ه ــباب الكامن ــا األس وأّم
ــي: ــام ي ــل في تتمث

ــانية  ــع اللس ــاالت يف مواضي ــتالم املق ــة باس ــة مطلوب ــة عناي ــالت الداخلي ــذل املج 1ـ مل تب
ــد األول. ــالل العق خ

ــرع  ــيا يف ف ــرا أساس ــا أم ــات باعتباره ــذه الدراس ــل ه ــة مث ــالت الداخلي ــّرف املج 2ـ مل تع
ــاتذة  ــف األس ــر إىل موق ــود األم ــام يع ــتحق فلرب ــام يس ــا ك ــّم هب ــا وال هتت ــة وآداهب ــة العربي اللغ

ــد األول. ــالل العق ــن خ املتقدم

3ـ التحــاق الباحثــن اجلــدد واألســاتذة املتأخريــن بإنجــاز هــذه الدراســات حســب الرغبة 
فيهــا والتعــرف عــى أّن الفــرع يكــون بحاجــة ماســة إىل حتديــث علمــي عــى وجــه العمــوم ويف 
ــا  ــة وم ــانيات التطبيقي ــامم باللس ــادة االهت ــوص. أي زي ــه اخلص ــی وج ــة عل ــا التعليمي القضاي
يتفــرع منهــا، واالنتفــاع بــآراء منّظرهيــا يف دراســة اجلوانــب التدريســية والتعلميــة للغــة العربيــة 

يف املــدارس واجلامعــات. 

4ـ إقبــال املجــالت إىل قبــول دراســات تنَجــز عــى أســاس اللســانيات احلديثــة عاّمــة 
واللســانيات التطبيقيــة خاصــة منــذ أواخــر العقــد األول.

5ـ إنشاء جمالت إختصاصية يف جمال تعليم اللغة العربية وتعلمها يف العقد الثاين.
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االستنتاج ومناقشة النتائج

أظهــرت دراســتنا للمجــالت العلميــة املحكمــة ومنشــوراهتا يف تعليــم وتعلــم اللغــة 
ــة  ــة أّن 23 جمل ــة إحصائي ــة وآداهبــا للناطقــن بالفارســية مــن اإليرانيــن دراســة وصفي العربي
إيرانيــة )إخصائيــة أو غريهــا يف اللســانيات التطبيقيــة( قــد نــرشت مقــاالت تتنــاول القضايــا 
ســن يف املســتوى املــدريس واجلامعــي،  التعليميــة، والصعوبــات لــدى الدارســن واملدرِّ
ــاع يف  ــذا االرتف ــرى ه ــث ن ــل حي ــن ذي قب ــر م ــن أكث ــن األخريي ــاء العقدي ــوال أثن ــّدم حل وتق
ــي  ــار الزمن ــورات يف اإلط ــدد املنش ــرتاوح ع ــرى وي ــنوات األخ ــن الس ــر م ــنة 2020م أكث س
ــة.  ــع املدروس ــد يف املواضي ــال واح ــى مق ــّد األدن ــاال واحل ــى 46 مق ــّد األق ــن احل ــّدد ب املح

 يتبــن لنــا مــن خــالل التأمــل يف اللغــة املســتخدمة يف املجــالت البحثيــة اإليرانيــة املهتمــة 
بأبحــاث تعليميــة حــول اللغــة العربيــة يف إيــران أّنــه رجــح الباحثــون الناطقــون بالفارســية أن 
يكتبــوا أبحاثهــم بالعربيــة ملناســبة موضــوع الدراســة أوال وألّن بعــض هــذه املجــالت التنــرش 
األوراق إاّل بالعربيــة ثانيــا؛ فضــال عــن ذلــك، يمكننــا القــول إّن لــدی اآلكاديمــن اإليرانيــن 
رغبــات يف أن يّطلــع الباحثــون العــرب وغــري العــرب علــی نتائــج أبحاثهــم يف قضايــا تعليــم 

العربيــة وتعلمهــا يف بالدهــم.

كــام تســفر البيانــات اإلحصائيــة عــن زيــادة اهتــامم الباحثــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــن إىل أّن تعلي ــبة متجه ــوال مناس ــدم حل ــات وتق ــاول التحدي ــات تتن بدراس
وآداهبــا يف جامعاتنــا ومدارســنا يفتقــر إىل آراء علــم اللغــة التطبيقــي وحتديــث أنامطــه القديمــة 
التــي ال تفيــد الدارســن إفــادة تلبــي حاجاهتــم اللغويــة كــام أّن النتائــج عرضــت لنــا مســتندا 

تارخييــا يف أبحــاث تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا لــدى الناطقــن بغريهــا مــن اإليرانيــن.

التوصيات

تــّم البحــث احلــايل ليكَشــف عــاّم تنقصــه هــذه الدراســات، وعــاّم يليــق بالدارســن القيــام 
بســّده يف املجــاالت التــي تفتقــر إىل أكثــر مــن التعمــق والتمحيــص عــى ســبيل املثــال التقويــم 
ــة  ــة العلمي ــات املدروس ــى املوضوع ــوء ع ــليط الض ــن تس ــه يمك ــة إىل أّن ــارات إضاف واالختب

والتعليميــة مــن جوانــب خمتلفــة ممــا يفيــد املختصــن علــاًم يف حتديــث الدراســات الســابقة.

انســياقا مــن هــذا، نــويص الباحثــن عــام يرتبــط بتعليــم اللغــة العربيــة ألبنــاء الفارســية مــن 
اإليرانيــن يف املســتوى املــدريس واجلامعــي،  باالهتــامم بــام يــي:
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1-تنــاول االختبــارات اجلامعيــة يف الوحــدات الدراســية املتعلقــة بمهــارات اللغويــة 
ــع األرب

ــي  ــة النف ــم اللغ ــة عل ــن وجه ــدريس م ــتوى امل ــة يف املس ــئلة االمتحاني ــة األس 2-دراس
والوجهــات اللســانية األخــرى ومــا يرتبــط باألساســيات يف التقويــم

3-منهجية الكتب التعليمية القديمة يف جمال الرتمجة والتعريب

4-دراســة نقديــة يف حمتــوى الكتــب التعليميــة القديمــة التــي قــد ألفهــا اإليرانيــون ألبنــاء 
الفارســية

5- املقارنة بن حمتوى الكتب العربية القديمة واجلديدة

6-دراسة الكتب التعليمة القديمة واجلديدة منهجيا. 

اهلوامش

1- يف املقارنــة بــن املقــاالت الفارســية )باللــون األمحــر( والعربيــة )باللــون األزرق( يف 
املواضيــع املحــّددة.

املصادر واملراجع

أمحــدي، محيــد وزمــالؤه )1392 ش(. »حتليــل اســتنادی و روابــط هم نويســندگی مقاله هــای 
جملــه ی علمــیـ  پژوهشــی انجمــن ايرانــی زبــان و ادبيــات عربــی )مــورد مطالعــه: شــامره  1 تــا 

20( «. جملــة اجلمعيــة اإلیرانيــة للغــة العربية وآداهبــا. العــدد29. ص 170 ـ 149.

بختيــاري، حســن )1391ش(. »الگــوی طــرح تأليــف كتــاب درســی«. مطالعــات مدیریــت 
برآمــوزش انتظامــی. ســـال 5. شــامره 4. ص 62 ـ 39.

التعليميــة والتقويــم الرتبــوي.  املناهــج  ابــن بريكــة، عبدالرمحــن )د.ت(.  متــار، ناجــي؛ 
المــكان.

حاجــي زاده، مهــن وزمالؤهــا )1396ش(. "فصليــة إضــاءات نقديــة فــی األدبــن العربــی 
ــة  ــة 23 – 1(". فصلي ــداد املطلوب ــة )األع ــة حتليلي ــة إحصائي ــزان؛ دراس ــی املي ــی ف والفارس
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ــدد 27. ص 9-26.  ــابعة. الع ــنة الس ــة. الس ــاءات نقدی إض

حاجــي قاســمي، فرزانــه )1399ش(. حتليــل املحتــوى التعليمــي لفنــون اإلنشــاء يف النصوص 
العربيــة الرتاثيــة: )تركيــزا علــی أدب الكاتــب، واأللفــاظ الكتابيــة، وفقــه اللغــة وأرسار 
العربيــة(. أطروحــة تــم نقاشــها يف جامعــة أصفهــان حتــت إرشاف الدكتــورة نرگــس گنجــي.

حاجــي قاســمي، فرزانــه؛ كاظمي، ســميه )1396ش(. »جايــگاه زبان شناســى در بن كتاب-
هــاى دانشــگاهى رشــته زبــان و ادبيــات عربــى )مطالعــه مــوردى كتــاب فقــه اللغــة العربيــة 
وعلــم اللغــة احلديــث(«. جملــة پژوهــش و نــگارش كتــب دانشــگاهى. العــدد 40. ص 93-

.73

رمحــاين وزمــالؤه ) 2017(. »حتليــل أســئلة االمتحانــات النهائيــة يف العــام الــدرايس 1395 
ـ 1394 ملــادة اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة يف إيــران وفــق تصنيــف بلــوم لألهــداف 

ــدد 1. ــد  1. الع ــا. املجل ــة وتعلمه ــم العربي ــات يف تعلي ــة دراس ــة«. جمل املعرفي

ــة يف املناهــج وطــرق التدریــس،  الســيد عــي، حممــد ) 2011م(. اجتاهــات وتطبيقــات حدیث
عــامن: داراملســرية.

89عســكری، صــادق )1389 ش(. »نقــدی بــر انتخــاب موضــوع و عنــوان مقالــه در جمــالت 
علمــی ـ پژوهشــی زبــان و ادبيــات عــرب«، جملــة زبــان و ادبيــات عربــى، العــدد2، ص 118 

ـ 97.

ــی  ــی در ايران ــان عرب ــادي، ســميه )1395ش(. مأخذشناســی آمــوزش زب كاظمــي نجــف آب
ــال 27، ش4، ص 111-122. ــش، س ــه پژوه ــا(، آین ــه  ه ــاالت و پايان  نام )مق

كهنــدل جهرمــي، مرضيــة وزمالؤهــا )2017م(. »دراســة مضمونيــة ألربعــة مــن املجــالت 
العربيــة املفهرســة فــی ISC«. جملــة اللغــة العربيــة وآداهبــا. املجلــد 13. العــدد 2. ص 239-

.227

جملة إضاءات نقدية فـي األدبن العريب والفاريس؛ )1391ش(، العدد 5.

جملة آفاق احلضارة اإلسالمية؛ )1382ش(، العدد 13.

جملــة اجلمعيــة العلميــة اإليرانيــة للغــة العربيــة وآداهبــا؛ )1385ـ1384، 1390ـ 1387، 
ــدد 2، 6، 10، 11، 15، 18، 26، 32، 34، 35،  1395ـ1392، 1397، 1399ش(، الع
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رويكرد پژوهش های »آموزش زبان عربی« در ايران
)توصيف و حتليل پژوهش های سال 1380 ش. تا  1399 ش.(

فرزانه حاجی قاسمی،  نرگس گنجی*
دكترای زبان و ادبيات عربی دانشگاه اصفهان، ايران.

دانشيار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه اصفهان، ايران.

ــردی  ــة زبان شناســی كارب ــر، در زمين ــة اخي ــی دو ده ــران، ط ــی ـ پژوهشــی اي مجــات علم
ــهايی  ــد پژوه ش ــت؛ مانن ــه كرده اس ــم گيری را تجرب ــول چش ــه آن تح ــوط ب ــائل مرب و مس
ــگاه و  ــی در دانش ــان عرب ــوزان و مدرس ــه زبان آم ــواری هايی ك ــناخت دش ــوص ش درخص
ــای  ــه راه حل ه ــواری ها؛ و ارائ ــانه دش ــی زبان شناس ــوند؛ بررس ــه می ش ــا آن مواج ــدارس ب م
مناســب. بــا توجــه بــه اهميّــت پژوه شــها بــرای پژوهشــگران و افــرادی كــه بــه بهبــود رونــد 
يادگيــری اهميّــت می دهنــد، پژوهــش حاضــر بــا روش تحليــل محتــوای كمــی ـ كيفــی، 22 
مجلــه  و 140 مقالــه را بررســی كــرده اســت كــه فارســی زبانان ايرانــی در ســالهای 1380ش. 
ــن رو، پژوهش هــای  ــد. ازي ــان منتشــر كرده ان ــری زب ــة ياددهــی و يادگي ــا 1399ش. در زمين ت
انتشــاريافته، از نظــر موضوعــی بــه هشــت گــروه تقســيم شــده اند تــا مشــخص شــود: كــدام 
ــگارش  ــرای ن ــی ب ــان فارس ــرض توجــه پژوهشــگران بوده اســت؛ زب ــتر در مع موضــوع بيش
مقــاالت انتخــاب شــده يــا عربــی؛ و مقــاالت انتشــاريافته در ايــن برهــه زمانــی چــه تعــداد 
ــه 61% و  ــی ب ــاالت عرب ــه نســبت مق ــای آن اســت ك ــای پژوهــش گوي بوده اســت؟ يافته ه
مقــاالت فارســی بــه 39% می رســد. پژوه شــهای نقــد »كتــب آموزشــی« بيشــترين خروجــی 
را بــا 32% بــه خــود اختصــاص داده و در مقايســه بــا ديگــر ســالها، ســال 1399ش. بيشــترين 
ــا  ــن داده ه ــده اســت. اي ــته ش ــران« نوش ــی در اي ــری عرب ــی و يادگي ــة »يادده ــه در زمين مقال
بيانگــر آن اســت كــه در ســه ســال اخيــر، توجــه پژوهشــگران بــه بررســی شــيوه های آمــوزش، 
ــا و  ــی، چالش ه ــات آموزش ــی محتوي ــه بررس ــه ب ــر آن، توج ــت. عاوهب ــه  اس ــش يافت افزاي
ــی  ــات عرب ــان و ادبي ــری زب ــت. يادگي ــش داشته اس ــز افزاي ــب ني ــای مناس ــة راه حل ه ارائ
ــای  ــه روزآوری الگوه ــردی و ب ــی كارب ــش زبانشناس ــد دان ــدارس، نيازمن ــگاه ها و م در دانش
قديمــی اســت كــه در پاســخگويی بــه خواســته های زبانــی فراگيــران فايــده چندانــی ندارنــد. 
ــری  ــی و يادگي ــای يادده ــوص پژوهش ه ــی را در خص ــندی تاريخ ــج، س ــه نتاي ــن آنك ضم

ــرار می دهــد. ــان ق ــان دراختيارم ــی توســط ايراني ــان عرب زب
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Abstract

Scientific-research journals have been subjected to remarkable change 
regarding applied linguistics issues. As an instance, recent research has 
focused on cognitive challenges that learners and teachers of Arabic 
face at university and schools. Linguistic analysis of the challenges and 
presenting appropriate solution were also the topic of earlier research. 
Because research has always been an important source for researchers 
and those who care about the quality of learning, this research, using 
a mixed design method, attempted to review 140 articles on Arabic 
learning published in 22 journals over a nearly twenty years’ period 
(2001-2020). Publications were divided into 8 categories based on 
the subjects to examine the topics that attracted the highest level of 
attention, which language was selected for research (Persian or Arabic), 
and how many papers were published in this period. Findings of the 
research indicated that 61% of the papers were in Arabic and 39% of 
the papers were in Persian. Textbook analysis research was the topic of  
32% of the papers published in these  two decades and most the papers 
about Arabic teaching and learning  were published in 2020. In addition 
to analyzing the content of pedagogical content, dealing with challenges 
and presenting solution has been the focused increased attention over 
this time. This is because these studies adopted new approach to Arabic 
learning and teaching requiring applied knowledge and updating old-
fashioned paradigms, fluffing learners’ needs. Also this study provides 
a document on Arabic teaching and learning in Iran.    
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