سخن سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان و مدیر داخلی مجله
خداوند علیم را سپاسگزاریم که توفیق انتشارمجله زبان و ادبیات عربی را به ما عنایت فرمود

.انتشار مجلهای که بتواند عالوه بر بسط مقاالت پژوهشی ،بستری برای جمعآوری آرا و نظرات

همکاران رشتههای مختلف مرتبط با گفتار و زبان و ادبیات عربی فراهم کند؛ آرزویی دور از دسترس
مینمود که با همت واال و عزم راسخ همکاران تالشگر انجمن علمی زبان و ادبیات عربی و عبور از
راه پرپیچ وخم دریافت مجوز ،مذاکره بیوقفه برای جلب همکاری نویسندگان محترم ،ترغیب داوران
فرهیخته ،راهاندازی وبسایت استاندارد و مورد قبول متولیان محترم نشریات علمی ،جلب توجه
مخاطبان گرامی و نیز انجام امور اجرایی آن ،همه و همه را میسر ساخت.

انتشار اولین شماره مجله و استقبال کمنظیر و دور از انتظار مخاطبان و پژوهشگران رشتههای
گوناگون ،بهویژه زبان و ادبیات عربی ،دستاندرکاران نشریه را قوت قلبی وصفناپذیر بخشید که
راه را به درستی انتخاب کردهاند و آنها را موظف نمود که عزم خود را برای انتشار مجله ای در خور

خوانندگان ارزشمند خود جزم کنند .از آنجا که اولین مجله در بوته بررسی و آزمایش کمیتههای
مختلف ارزیابی کمیسیون محترم نشریات قرار داشت و انتظار برای قبولی از آزمونهای ریزبینانه آن

بزرگواران بس دشوار مینمود تمام همت همکاران بر جذب و جلب نویسندگان و درنهایت انتخاب
مقاالت وزین برای شماره اول معطوف شد .اما سرانجام به لطف پروردگار مهربان از این آزمون نیز

سربلند بیرون آمدیم و اکنون برای ارتقاء مجله آمادهایم.

این مجله بدون نقد منصفانه و دریافت نظرات ،پیشنهادات و انتقادات سازنده شما مخاطبان
ارجمند ،نمیتواند راه کمال را به سالمت بپیماید .پس متنظر ارتباط متقابل شما میمانیم و به این
ارتباط افتخار میکنیم .و در کالم آخر بر خود فرض میدانم از لطف ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان

کشور ،هیأت محترم تحریریه ،زحمات داوران ارزشمند ،تالش بیوقفه سردبیر محترم که بدون همت
صبورانه ایشان شاید این همه توفیقات میسر نبود و از پیگیریهای مجدانه مسئولین پژوهشی استان
در ساماندهی گردش کار نشریه و سایت؛ مخلصانه قدردانی کنم و امیدوارم همچنان در این راه
ثابتقدم باشند.
"و هذا من فضل ربی"
دکتر حسن جرفی
سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان و مدیر داخلی مجله

سخن سردبیر
با عرض سالم و آرزوی توفیق و سربلندی خدمت تمامی دستاندرکاران عرصهی تعلیم وتربیت،
مجلهی پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عربی با هدف ارائهی مجموعه پژوهشها و تحقیقات در
حوزهی مسائل بنیادی آموزش و روشهای نوین و خالقانهی تدریس زبان و ادبیات عربی و تحلیل
محتوای کتب نگاشته شده در این رشته و بیان چالشها و موانع در تدریس آن و همچنین تبادل آرا
و ارایهی جدیدترین یافتههای علمی منتشر میشود .این مجله میتواند ابزاری راهبردی و مؤثر برای
حصول اهداف فوق ،به شمار آید و بستری مناسب برای ارائهی نظریات ،راهبردها و مباحث تخصصی
پژوهشگران و محققان این رشته باشد .امید است که بتوانیم با استفاده از پتانسیل عظیم نیروهای زبده
و محقق با دریافت مقاالت علمی و ایدههای خالق و نوین ،فضایی مناسب و کیفی فراهم نموده و
یافتهها و نتایج تحقیقات پژوهشگران این عرصه را به مشارکت گذاشته و زکات علم خویش را
بپردازیم.
مخاطبان این نشریه ،استادان ،معلمان ،متخصصان و سایر پژوهشگران و عالقهمندان آموزش زبان
و ادبیات عربی هستند .داوری و چاپ مقاالت در این مجله ،رایگان است و مقاالت پذیرفته شده از
طریق همین سامانه در اختیار عالقمندان قرار خواهد گرفت و نسخهی چاپی آن نیز بر اساس
سیاستهای شورای نشر دانشگاه فرهنگیان ،توزیع خواهد شد.
در پایان بر خود الزم میدانم از معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان جناب آقای دکترطاهری نیا
که مشوق ما در این امر خطیر بودند و همچنین مدیر مسؤول جناب آقای دکتر عاطی عبیات و تمامی
اعضای تالشگر هیئت تحریریه مجله و نیز سرپرست مدیریت محترم دانشگاه فرهنگیان خوزستان
جناب دکتر جرفی ،معاونت پژوهش ،سرپرست و کارشناسان پژوهشی پردیس حضرت رسول
اکرم(ص) اهواز و داوران مجله قدردانی کرده و برای همهی آنان از خداوند متعال ،سالمتی و توفیق
روز افزون در عرصهی علم و دانش ،آرزو میکنم و از همهی سروران گرامی و صاحبنظران
اندیشمند ،تقاضا میشود با راهنمایی مشفقانهی خویش ،ما را در ادامهی مسیر ،یاری نمایند.

دکتر کیفیه اهوازیان

