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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1400صيف ، 59الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 85-108 صص؛ م 2021

ان و انجمن ايرانی زب ۀمجلداستان  ۀحوزهای مقاله ساختاریتحليل 

 ادبيات عربی
 نوع مقاله: پژوهشی

 2فر، کوثر تقوايی1*حسين کيانی
 دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز. 1

 دانشجوی دکتری بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز. 2

 20/01/1399: پذيرشتاريخ  04/07/1398 :دريافتتاريخ 

 

 چکيده
 ساختاری تیابی به وضعیّدست منظور به ،یمحتوای کمّاز روش تحلیل  گیریبهرهبا این پژوهش 

 ها ازادهدابتدا در  .استشدهشته نگا «انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ۀمجل» داستانیِ ۀحوزهای مقاله

است. شدهتبدیلی های کمّبه داده س با استفاده از آمار توصیفیسپ آوری وجمع ،نامهطریق پرسش

نامه پرسش درفه است که لّؤم تهف ،اصلی، نتایج و منابع ۀعنوان، چکیده، مقدمه، روش پژوهش، بدن

 است.شده قرار داده

 در داراست. را موردقبولعنوان  هایشاخصهها بیانگر آن است که عنوان این مقاله پژوهش ۀنتیج

روش  ،پژوهش ۀضعف در اشاره نکردن به روش پژوهش است. ضرورت و پیشینها مقاله ۀچکید

های هلمی مقالمعیارهای عبا پژوهش  ۀدر متن مقاله و چگونگی بیان نتیج آن عدم پایبندی بهو  پژوهش

ا هی این مقالهاصل ۀت بدنط قوّها از نقای نمونهچون ارائهحضور پررنگ . نیستمنطبق  علمی پژوهشی

د که یجه رسیتوان به این نتها میساختاری در مقاله هایضعف برجسته بودن برخی ه بهبا توجّ .است

ه خود آموزش ها را بر اساس آنچساختار مقالهو  هنویسندگان هیچ الگوی ساختاری در اختیار نداشت

بودن نروشن  ،هیهای دانشگاهای ساختاری در آموزشمعیاره نکردن به . توجّاندتنظیم کرده ،انددیده

از  دبیرانررای سب مقاله ساختار ۀلأو نیز مهم نبودن مس همجلّ ها در راهنمای نویسندگانساختار مقاله

 است.این ضعف  لعوام

 

 .اند داستنق ،انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ۀمجلّ ارزیابی ساختاری مقاله، :هايدواژهکل

                                                                                                                                        
 shirazu.ac.irhk@yahoo.com  نویسنده مسئول *
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 مقدمه-1

 لهأمس بيان 1-1
 قالهمهر چه ساختار  .ها استهای علمی پژوهشی، قالب محتوایی این مقالهساختار مقاله

 صشخّموجود ساختار  تر خواهد شد.محتوای آن برای خواننده برجسته ،درست و دقیق باشد

هموار  وهشگرپژکند و راه را برای به باال بردن کیفیت نگارش مقاله کمک می ،نویسیدر مقاله

ات ن و ادبیانجمن ایرانی زبا ۀمجلّ» هایمقاله ارزیابی ساختاریحاضر در پی  ۀمقالکند. می

نجاه شماره از په به این که بیش از با توجّ .استداستان  ۀدر حوز 1396 تا 1386از سال  «عربی

 ۀن دامنمحدود کرد، برای استههای آن بسیار زیاد بودانجمن منتشر شده و تعداد مقاله ۀمجلّ

های این هفروانی مقال ،ت انتخاب این موضوعداستان انتخاب شد. علّ ۀهای حوزمقاله ،پژوهش

 .های داستانی استحوزه و اقبال پژوهشگران به پژوهش

 پژوهش و ضرورت تيّاهمّ -1-2
 ساختار یک ۀارائ .ها می کندی مقالهاهای علمی کمک فراوانی به پربار شدن محتوهساختار مقال

-یبافی و ها، سبب حذف مباحث اضت مقالهدر هر پژوهش، عالوه بر افزایش کیفیّاستاندارد 

 ارتباط ویابی ت داور در ارزجویی در وقت نویسنده، افزایش دقّ هارتباط با موضوع مقاله، صرف

دهی به جهتدر  انجمن ۀنقش بارز مجلّه به با توجّ .گرددآسان مخاطب با مقاله می

 رداختن بهپ، داستان ۀحوز هایمقاله و گسترش روز افزونزبان و ادبیات عربی  هایپژوهش

 .گرددروشن می حوزهاین  هایمقاله ارزیابی

 هدف پژوهش -1-3
 ،نامهدر پرسش شدهتعریف ساختاری هایشاخصاین پژوهش بر آن است تا بر اساس 

ای را هها و کاستیبرجستگی ،آناز رهگذر  و بررسیداستان را  ۀهای حوزمقاله توضعیّ

 د.نمای ارائه هبه این مجلّ یابی به وضعیت مطلوبدر جهت دسترا رد و پیشنهادهایی ابرشم

 های پژوهشسؤال -1-4
 :به این دو پرسش استاین پژوهش در پی پاسخ 

نامه در پرسش ساختاری ارزیابی مقاله که هایشاخصبر اساس ها مقاله کنونی توضعیّ-

 چگونه است؟شده، مطرح
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 بهعربی  ادبیات و نزبا ایرانی انجمن ۀداستانی مجلّ ۀحوز هایمقالهرسیدن  راهکارهای-

 ؟چیستت مطلوب وضعیّ

 

 پژوهشپيشينه -1-5

 پژوهش ۀوعی پيشينپراکندگی موض-1-5-1
 هایهمقال در نقد ۀمقال 4 که شدهانجامزبان و ادبیات عربی های پژوهش در نقد مقاله 11کنون تا

 که استگاشته شدهزبان و ادبیات عربی کشور ن هایهمجلّ سایر نقد در مقاله 7 ون انجم ۀمجلّ

 اند:ها در چهار حوزه به ارزیابی پرداختهاز نظر پراکندگی موضوعی مقاله

بان و ز ۀرشتعلمی  به بررسی تولیدات ،ای خاصص کردن حوزهمقاله بدون مشخّ دو الف:

حلیلی گزارش ت ۀبه ارائ (1387)میرزایی و همکاران  ،لاوّ ۀاست. در مقالپرداختهادبیات عربی 

 ،شناسیبانزآموزش زبان و  اند.پرداختهشماره اول  10انجمن در  ۀمجلّ هایمقاله زاگونه 

ه استناد بدان فقو موضوعات  ترینمهمعنوان ادبیات معاصر، ادبیات تطبیقی و نقد ادبی به

رسایی نا ، ابهام وطرحقابلعلمی  ألۀمسرسا، نبود  ۀفقدان چکید مقاالت علمی، عنوان ناگویا،

های زیابی مقالهبه ار (1388نیا و بخشی )طاهریاست. شده فیمعرّ  هاکاستیعنوان زبان نوشتار به

های مقاله به یافته .اندپرداختهمجله  10در  1386 تا 1382زمانی  ۀدر بازعربی  ادبیات وزبان 

رند این باو نویسندگان بر .اشاره دارد هانآ کیفیت وها سیر صعودی موضوعات گوناگون مقاله

یارهای ها با معهای پژوهش، و نتیجه در بیشتر مقالهالؤکه عنوان، چکیده، پیشینه پژوهش، س

 نویسی مطابقت ندارد.مقاله

 هامقالهی و مباحث فرع هاعنوانبررسی و نقد انتخاب موضوع و تنظیم  بهدو مقاله ب: 

مباحث فرعی و  و عنوان تنظیمانتخاب موضوع و  (1390و  1389)عسکری . استپرداخته

ضوع، جدید و محدود بودن مو .استقرار داده پژوهش موردها را مقالههای داخلی عنوان

وسیع و و  هامقالهاین  هایویژگی ترینمهمرا از اب بودن عنوان ح و جذّاختصار، وضو

ی، عناوین داخلی تکرار ،موضوع تحقیق، طوالنی و مبهم بودن عنوان آن تکراری بودن

ز اهی اآگ ضعف و عناوین داخلی با موضوع مقاله نداشتن تناسب ای، مبهم و طوالنی،کلیشه

 است.برشمردهها ترین کاستی های مقالهرا از مهم اصول روش تحقیق
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 ع نداشتنتنوّ است.شده پرداختهها با رویکرد استنادی به نقد مقالهمقاله  در شش ج:

بیش  ، استنادلهارجاع ندادن به مقا (1391)عسکری  دوم دستبر منابع  حد از بیش ۀتکی ها،استناد

 ،کارانهماحمدی و ) پایین بودن ضریب همکاری و روابط علمی نویسندگان ،به کتاباز حد 

ی و بسامد باالی موضوعات نقد ادب (1392 ،کهندل جهرمیو  1393 ،علی نژاد و همکاران و 1392

کهندل ) یاهای بینارشتهضعف در موضوعادبیات معاصر و نپرداختن به ادبیات همه کشورها و 

 ها است.ترین نتایج این پژوهشاز مهم (1395و نظری، 1393جهرمی، 

تا  1389ال ساز  انتخابی ۀمقال 8ارزیابی به  (1395کیانی و نظری )ها میان پیشینه در د:

ها در مقاله  که دهدمیاین پژوهش نشان  ۀنتیج اند.شناسی پرداختهبا موضوع سبک 1393

های با معیارهای مقاله پژوهش نظری مبانی و نیز پژوهش روش وضرورت  ،سؤال، پیشینه

 پژوهشی انطباق ندارد.-علمی

 تحليل پيشينه 1-5-3

جام ی انتحقیق، با رویکرد استناد ۀدهد که بیش از نیمی از پیشینتحلیل پیشینه نشان می

رد ا موهای پژوهشی رها بر معیارهایی است که اثر بخشی نوشتهاست. تمرکز این پژوهششده

از  ع مقالهنو ه به این. توجّکندو رفتار استنادی پژوهشگران را تحلیل می دهدارزیابی قرار می

 مهان اسالجتر شدن پژوهشگران مرکز استنادی علوم الو دلیل آن به فعّ شدهبیشتر  1391سال 

(iscبرمی )تارساخام تم ها. در این پژوهشدوم قرار دارد ۀگردد. رویکرد ساختاری در مرتب-

ا امّ ،استدهبرخی از ساختارهای مقاله گزینش ش و های مقاله مورد پژوهش قرار نگرفته

این  وده وه پژوهشگران نبزبان و ادبیات عربی مورد توجّ  ۀهای حوزرویکرد محتوایی مقاله

ند. بپرداز های پژوهشیکاستی هنوز ادامه دارد و نیاز است تا پژوهشگران به نقد محتوایی مقاله

اری در ساخت دکند این است که از معیارهای رویکرچه تحقیق حاضر را از پیشینه متمایز میآن

آوری و سپس نامه جمعهای پژوهشی خود را از طریق پرسشو دادهارزیابی مقاله استفاده کرده 

  است.تحلیل کرده

 روش پژوهش -1-6
با  تربیشتحلیل محتوا را  ؛استگرفتهانجامی پژوهش حاضر بر اساس روش تحلیل محتوای کمّ

آمار، ارقام،  ۀبر پای هاداده تحلیل و تجزیه ،در این روش. شناسندمیی و عینی آن رویکرد کمّ

 هاداده ،در این پژوهش بنابراین ؛(65: 1388، وهمکارانمعروف ) شودمیفراوانی و درصدها انجام 
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های کمی ( به دادهexcel) اکسلافزار از نرم گیریو با بهره آوریجمعنامه از طریق پرسش

 1386 سالپژوهشی است که از -علمی ۀمقاله 46واحد پژوهش در این مقاله،  .استشدهتبدیل

 است.به چاپ رسیدهانجمن  ۀمجلّ در نقد داستانموضوع  در 1396 سالپایان  تا

 ابزار پژوهش -1-6-1
پژوهشی -های علمیمقاله ساختاری نقد و تحلیل منظور به ای است کهپرسشنامهابزار پژوهش 

 ۀفلّؤهفت م منابع اصلی، نتایج و ۀروش پژوهش، بدن ه،ممقدّ عنوان، چکیده، .استشدهطراحی

تا  استشدهطراحی ایگونهبه هاسؤال ،نامهسشپردر این  نامه است.این پرسش ۀدهندتشکیل

 هاهبتدا مقالا هاداده آوریجمعبرای  باشد.های آماری را داشتههای کیفی به دادهقابلیت تبدیل داده

 ؛ه استلّمج ۀشمار واز سال نشر  شدهتشکیلکد مقاله  .شد کدگذاری ،اساس تاریخ چاپبر 

 12ماره در ش و 1395در سال  نظر مورد ۀبیانگر این است که مقال 1395 /12برای نمونه کد 

-ها جدوللهاجزای مقا از ها با محور قرار دادن هر یکبرای بررسی مقاله است.شده چاپه مجلّ

ی هاتهایی تعریف شد. برای هرکدام از قسمشاخص ،احی و برای ارزیابی هر قسمتطرّ یهای

است « ردندا» و «دارد ناقص»، «دارد کامل» ۀهر خانه شامل سه گزین .تعیین شد یهایخانه ،مقاله

ود، نتخاب شا« دارد ناقص» ۀکه گزین که به شکل یک منو بازشونده قابل انتخاب است. درصورتی

 شود.ص در قسمت ارزیابی بیان میت این نقعلّ 

-است. گزینهشده احیبی طرّصورت چند انتخاها بهها، گزینهمقاله ۀدر جدول بررسی نتیج

سایر  پژوهش با نتایج ۀنتیج ۀمقایس های مقاله وآوری تحلیلهای پاسخ به سؤال مقاله، جمع

صورت هبها ها، گزینهمقالهشد. در جدول بررسی منابع نامه قرار دادهها در پرسشپژوهش

 است. پسشده های بازشونده طراحیجاه است که در قالب منوفرض شامل اعداد یک تا پنپیش

افزار اکسل مورد تحلیل شده با کمک نرمهای استخراجادهدها تکمیل شد، نامهکه پرسش این از

 ها طراحی شد. و بررسی آماری قرار گرفت و در قالب نمودار

روایی محتوا برای » تعیین اعتبار روایی ابزار پژوهش بر اساس روش اعتبار محتوا است.

ن آن است که ابزار مزبور ناظر به محتوای موضوع مورد نظر است و گیری، مبیّیک ابزار اندازه

ها و هر کسی که به کننده پرسشکی است. تهیهبا آن انطباق دارد...روایی محتوا به داوری متّ

-دهد، در حقیقت به نوعی داوری میها نظر میروی وارد بودن و نافذ بودن پرسش ،نحوی



 1400 صيف ،59 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

90 

تحقیق و  ۀنویسندگان مقاله پس از بررسی پیشین بنابراین، .(155-156: 1393،)رضویه «پردازد

های ههای داوری مجلّهای نقد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نیز فرمفرم

ای با نامهنویسی  پرسشهای روش تحقیق و مقالهمراجعه به کتابپژوهشی کشور و علمی

در اختیار شش نفر از  جهت داوری های پژوهشی تهیه کردند وکید بر ارزیابی ساختاری مقالهأت

آموزش زبان انگلیسی، علوم  ات عربی،زبان و ادبیّ ۀص روش تحقیق در رشتاستادان متخصّ

نامه در یید از طرف آنان، پرسشأقرار دادند و پس از ت سیشناالعات و دانشعلم اطّتربیتی و 

 ،ئه و پس از تصحیح ایراد های شورااگروه عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، ار

 . فی شدمعرّنامه برای نقد مقاله پرسش

 های پژوهشیمعيارهای ارزيابی ساختاری مقاله-2
دهد که این اند، نشان میپژوهشی در ایران پرداختههای علمیهایی که به ارزیابی مقالهپژوهش

های ها سه رویکرد ساختاری، استنادی و محتوایی به ارزیابی مقالهدسته از پژوهش

 های ساختاری ارزیابیاند. با وجود مباحث علمی در خصوص معیارپژوهشی داشتهعلمی

فاق اتّ ها،های سنجش مقالهارپژوهشی، هنوز در خصوص بهترین ابزارها و معیهای علمیمقاله

زم . بنابراین الگرددهای علمی برمیت رشتهدلیل این امر به ماهیّ .(1398 )فتاحی، نظر وجود ندارد

 صیتخصّ  ۀشده در هر رشتعلمی و بر اساس معیارهای تعریف ۀاست بر اساس ویژگی هر رشت

 هایی برای ارزیابی ساختاری ارائه داد. مالک

که  دهدنشان می ،اندهای علمی پرداختهکه به ارزیابی ساختاری پژوهش هاییبررسی مقاله

 1396ی،سعادت) شناسی و پزشکی و... استالعات و دانشعلم اطّ، حسابداری ۀبیشتر آنها در حوز

 عنوان، چکیده، واژگانها شده در این مقالهفیهای معرّساختار .(1393 و نوکاریزی، 1397 و نمازی،

حث و بنتایج حاصل از تحقیق، ، ااجرروش ، مبانی نظری و مرور پیشینه، مهمقدّکلیدی، 

 . است نهایی، پیشنهادها، منابع ۀنتیج، ارزیابی

ن توایهای اخیر مات عربی در دههزبان و ادبیّ ۀشده در حوزهای چاپبا بررسی مقاله

 ن پس ازابرایارائه داد. بننهاد را استخراج و برای بهبود آن پیش هاچهارچوب ساختاری مقاله

هفت  اصلی، نتايج و منابع ۀمه، روش پژوهش، بدنمقدّ ، عنوان، چکيده،جستجو و پژوهش

  شد.نامه قرار دادهپرسش ۀدهندساختاری تشکیل ۀفلّؤم
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 های پژوهشيافته-3

 عنوان -3-1
 دن جزءبوکوتاه  بودن، روشن بودن، فشرده و جامع ، هویت مقاله و محتوای آن است.عنوان

ر و مفید، مختص به تعبیری باید محدود و محصور، جدید و و صفات ضروری یک عنوان است

عسکری،  ،162 و 41: 1390)فتوحی، برانگیزد را خوانندگان ۀعنوان باید عالق .اب باشدجذّ و واضح

، محوریلهأمس شاخصسه  های مقالههادر بررسی عنوان بنابراین .(56: 1387، هال، 99: 1389

 است.قرارگرفته پژوهش موردو وضوح  ایجاز

 
 1390ال سبررسی عناصر داستان است و در  1389 تا 1386سال ها از مقاله محور عنوان

تا سال  1390است. از سال پرداخته نیز سیاسی و اجتماعی در داستان مسائل ببه بازتاها عنوان

 یبررسموردگوناگون نقد داستان  هایروشو تر شده عها متنوّ مقاله یهاعنوان 1396

العاتی اطّ هاییگاهپاالعات در دسترسی آزاد به اطّ ،به بعد 1390از سال  چون است.قرارگرفته

ای هین راهاالعات فراوانی از منابع و اطّ ،بود و نویسندگانمجازی ممکن شده یهاشبکهو 

 ی عناصرا عنوان بررسب فراوانی هایگر این است که مقالهی. دلیل دآوردندیمالعاتی به دست اطّ

ر ا عنوان عناصهایی به، مقالهسردبیران مجلّ  ،به همین دلیل ؛بود شد چاپ 1390داستان تا سال 

 .پذیرفتندداستان را نمی

های عنوان در روش شده برای عنوان با شاخصهای تعریفشاخص دهد کهنشان می هابررسی

 دلیل د این موضوع است.یّؤم % 70محوری لهأ% و مس 93وضوح، % 100ایجاز تحقیق مطابقت دارد.

مسئله 
محوری

ایجاز وضوح

ندارد 14 0 3

دارد ناقص 0 0 0

دارد کامل  32 46 43
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عنوان: 1نمودار 
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های گوناگونی برای تحلیل و روش هانظریه ،گردد که در آناین امر به طبعیت موضوع داستان بر می

 ۀلیهای اوّدر سال همجلّ های مقاله وجود دارد و نویسندگان الگوهای فراوانی برای تحقیق دارند.

 شدند. محورلهأمسها مقالهبیشتر  ،ازآنپسا امّ  ،بودندمحور بیشتر موضوع ،نشر

 

 چکيده -3-2
ا تها است یافته و روش یک مقاله اعم از مقدمه، های مهمّای کوتاه از قسمتچکیده خالصه

نده برای خوان خوبی بهشود هدف مقاله خواننده از محتوای آن آگاه شود. در چکیده تالش می

 تن اصلیبه م العات الزم را بدون نیازچکیده باید مستقل از متن باشد و اطّ .باشد درک قابل

ه و ار رفتکه های بخوب باید اهداف اصلی و ابعاد تحقیق، روش ۀبنابراین چکید ؛ارائه کند

، متن تقالل ازاس هایویژگیهمچنین باید دارای  .خالصه بیان کند صورتبهنتایج نهایی را 

، اسدی 28: 1386شفیع پور فومنی،) و انسجام باشد قضاوتی، روان بودنایجاز و صراحت، غیر 

 ،بنابراین .(185: 1395، کیانی و همکار،164: 1390، فتوحی، 62: 1386، وهمکار، حیاتی 14: 1393، وهمکاران

رار ق موردبررسی هاکلیدواژههدف، نتیجه و ، ، روشلهأمسها بیان این مقاله ۀدر تحلیل چکید

 گیرد.می

 

 
 

بیان مسئله روش هدف نتیجه کلید واژه

ندارد 5 20 7 4 0

دارد ناقص 0 0 0 1 8

دارد کامل  41 26 39 41 38
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چکیده :  2نمودار
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  %82،و نتیجه هدف هب %85 ،لهأبیان مسدر چکیده به  هامقاله %89که  دهدمینشان  2نمودار

 اند. اشاره کرده به روش %56 وها بدون نقص ها کلید واژهچکیده

دی روند رو به رش 96تا  86نویسی از سال دهد که چکیدههای پژوهش نشان مییافته

نویسی فراز و خیلی برجسته نیست و معیارهای چکیده این رشد 91تا 86از سال  .استداشته

توان در میا رت این امر . علّروند رو به رشدی دارد ،ا پس از آنامّ ،هی داردفرود قابل توجّ 

ریق از ط العات بیشتربه اطّنویسندگان  یابیدستو نیز  همجلّ ۀت تحریریأتغییر رویکرد هی

  .کرد جستجو های مجازیالعاتی و شبکههای اطّپایگاه

 

 مهمقدّ -3-3

اب جذّاه و ه باید کوتممقدّ .دهدموضوع تحقیق ارائه می ۀکافی دربار ۀزمینپیشهر مقاله  ۀممقدّ

 مندقهعالضوع به موب خواننده را خو ۀممقاله آگاه کند. یک مقدّرا از اهداف  خواننده وباشد 

ست که اآن  ،ددارت یّمه اهمّآنچه در مقدّ .دهدت و اهداف پژوهش را نشان مییّکند و اهمّمی

ه و خالص مه باید روان ومقدّ ،حجم متن ازنظر .باشدنویسی در آن رعایت شدهمهعناصر مقدّ

 .( 66: 1381، ابوالحسنی،57: 1387)موحد،  حداکثر در دو صفحه نوشته شود

شده در مطرح فّلّؤم پنج ،پیشینه و وهشژپ ۀتبیین موضوع، هدف، ضرورت، سؤال یا فرضی

 .استنامه پرسش

 
 

تبیین 
موضوع

هدف 
پژوهش

ضرورت 
پژوهش

پیشینه 
پژوهش

سؤال یا 
فرضیه

ندارد 2 12 26 5 12

دارد ناقص 13 0 1 36 0

دارد کامل  31 34 19 5 34
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مقدمه: 3نمودار
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 موردر بیشتر از موارد دیگهای پژوهش دو عنصر هدف و سؤال ،مهاز میان عناصر مقدّ

فراوانی  .اندپرداختهاین دو عنصر  ها بهلهاز مقا % 74 ای کهگونهبه ؛استپژوهشگران بوده هتوجّ

ف هددر بیان ان این نیست که نویسندگ بیانگر اامّ  ،شدهدادهها اختصاص شاخصاین زیادی به 

%  26در هش هدف پژو اند؛ زیراق بودهکامل موفّ  طوربههای پژوهش در طرح سؤال پژوهش و

در  .استر نشدهها ذکمهدر مقدّ ،درپیپیسال  پنجت به مدّ 1390تا  1386از سال ها مقاله

در  تنها ،پژوهش وجود داردال ؤدر مقاله عنوان ساگرچه  ،هافرضیه یاها خصوص سؤال

بین آنها ارتباط  و مقاله هماهنگ است هدف باکه  شدهای طراحیگونهها بهچهارمقاله سؤال

 .نداردپژوهش  سؤال نیز هامقاله%  26 همچنین منطقی وجود دارد،

 %68ر دپژوهش است که  موضوع تبینها مهنویسندگان در مقدّ هتوجّ مورددومین شاخص 

نویسندگان  1389ال تا س 1386از سال  .صورت ناقص استبه %28 لی درو ،کاملها مقاله

وضوع مار ضعیفی با اند که ارتباط بسیبه مباحثی پرداختهو  موضوع را تبیین نکرده روشنیبه

مقاله  دونها در ت ودارد  هیتوجّ قابلپیشرفت  1396تا  1390 از سالمه این قسمت از مقدّ .دارد

 است.نشدهبه تبین موضوع پرداخته 

ه این ب 1390تا  1386پژوهشگران از سال . گیردبعد قرار می ۀدر مرتب ضرورت پژوهش

 1396 تا 1395 از سال .استشدهبیانمقاله  8 درتنها  1394 تا 1390از سال  و اندمهم نپرداخته

ها به این مهقدّاز م % 41 بنابراین در ؛مقاله ضرورت پژوهش ندارند 5تنها  ،مقاله 16از تعداد 

 این در حالی است .استشدهبیانناقص  صورتبه%  2و در  شده پرداختهکامل  طوربهمقوله 

 هاین پژوهشاها خود اشکال اساسی مهمقدّاز %  57پژوهش در  ضرورتبهاشاره نکردن  که

ش های پژوهالؤکمک شایانی به تبیین هدف و س ،ص کردن ضرورت پژوهشمشخّ زیرا .است

 .شودمیو سبب انسجام مقاله  کندمی

 ۀود پیشینشآن آورده می ۀیا در ادام  مهجزئی از مقدّ غالباًبخش دیگری از مقاله که 

  ود.شفی میهای مرتبط با موضوع مقاله معرّترین پژوهشمهم ،پژوهش است. در پیشینه

در روش تحقیق مطابقت  ،نویسی با اصول نگارش آنپیشینه 1390 تا سال 1386 از سال

ها از مقاله%  11 در .نیز مطلوب نیست 1396 سال تا 1390فه از سال وضعیت این مؤلّ .ندارد

 %78 ۀپیشینا % دیگر نیز پیشینه وجود نداشت، امّ 11است و درپیشینه به صورت کامل ذکر شده
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ها بر اساس تقویم زمانی و موضوعی نیست و از نویسی مقاله. پیشینهناقص است ها از مقاله

  کند.روی نمییساختار واحدی پ

ها مقاله ۀممقدّ 9113تا 8613ها بیانگر آن است که از سال مقاله ۀمهای پژوهش در مقدّیافته

روند 9613تا سال  ،و پس از آن شودایستا است و هیچ حرکت رو به جلویی در آنها دیده نمی

کید أی، تافزاره به جنبش نرمدر توجّ جامعه کالنهای سیاست اند.پیدا کردهرو به رشدی 

 زا یاهپژوهشی در برههای علمیهالن کشور بر افزایش تولیدات علمی، زیاد شدن مجلّؤمس

 شی درهای علمی به دلیل پررنگ شدن امتیازهای پژوهت کشور و افزایش چاپ مقالهیمدیر

ز در ت علمی و دانشجوی دکتری و نیأاستاد نمونه و دانشجوی نمونه، و جذب هیانتخاب 

ه به چاپ در کشور توجّ ،به بعد 91پذیرش دانشجو از طریق ممتازین و...سبب شد تا از سال 

 دسترسی آزاد ها،هسردبیران و داوران مجلّ ،پژوهشی افزایش یابد. از طرف دیگرهای علمیمقاله

ان و داور بیراناسیت در بین سردها داشتند و این حسّههای مجلّالعتی و سایتهای اطّبه پایگاه

 ،های دیگرلهمقا با و جدید  ،ها هم از نظر ساختار و هم از نظر محتواها پیدا شد که مقالههمجلّ

  باشد.پوشانی نداشتههم

 

 روش پژوهش -3-4
روند  و پژوهش ۀماد، پژوهش موردآماری  ۀجامع ۀالعاتی درباراطّ ۀدربرگیرند پژوهش روش

سوی  ن ازآ ۀروش پژوهش باید دقیقاً بیان شود تا انجام یا تکرار دوبار .انجام پژوهش است

 گونهها چداده وهشگر باید توضیح بدهد کهژباشد. بنابراین پ پذیرامکان ،دیگر پژوهشگران

د و انتخاب روش خو توانایی پژوهشگر در بیان دالیل. استشده تحلیل آوری و سپسجمع

: 1386مکار، هحیاتی و  ،18: 1394حسنلو،) علمی است ۀهای هر مقالترین ویژگیاز مهم ،دفاع از آن

 .(72: 1388، منصوریان، 54
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 1391تا سال  1386ز سال به ترتیب ا هاکه پژوهش دهدگرفته نشان میهای انجامبررسی

 .ها وجود داردقالهدر مناقص  صورتبه 1396 تا 1391، ولی از سال ندارندروش  طورکلیبه

 ،ژوهشپ مواد برخالفاین در حالی است که  .استشده ذکرها مقالهاز  %98 در مواد پژوهش

آوری مواد % نیز به روش جمع 91 و در ها پرداخته نشدهبه روش تحلیل داده %  93 در

یچ ه%  35ناقص و در  صورت% به 59روش پژوهش در  .استای نشدهپژوهش هیچ اشاره

 آوری موادّ روش جمع ۀاست. دو مقولشده آورده% آنان  6ای به آن نشده  و تنها در اشاره

ص نبودن نوع خّا مشامّ ،رنگ استها خیلی کمها در این مقالهپژوهش و روش تحلیل داده

ی نشان خوب به ،صورت ناقص مقاله به 27مقاله و بیان روش پژوهش در  16روش پژوهش در 

 گردد.ش پژوهش برمیداستان به رو ۀشده در حوزهای نوشتهکه اشکال اساسی مقاله دهدمی

 وزبان  ۀهای حوزمشکل به بیشتر مقاله . اینحاضر نیست ۀمقال ۀمشکل روش پژوهش ویژ

کند و یمهای نقد داستان را بررسی ا چون پژوهش حاضر مقالهامّ  ،گرددبرمی عربی اتادبیّ

یاست، انتظار مهای نقد ادبی آورده شدههای روشپژوهش در نقد داستان در کتابهای روش

 .باشیم ودر این قسمت با نتایج خوبی روبررفت تا 

 

 

 

روش پژوهش مواد پژوهش
روش جمع 
آوری مواد 

پژوهش

روش تحلیل 
داده ها

ندارد 16 1 42 43

دارد ناقص 27 0 2 0

دارد کامل  3 45 2 3
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روش پژوهش: 4نمودار
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  اصلی ۀبدن -3-5
در  و نطقیمها باید بر اساس نظم ها و تحلیلمقاله است. داده ۀشاکله و پیکر ،اصلی ۀبدن

 .(173: 1390فتوحی، ) ی مقاله پیش رودکلّم و بر اساس طرح روشی منظّ چهارچوب

ن میزا ، مونهن ۀها، نظم و انسجام منطقی مطالب، ارائمبانی نظری پژوهش، گویایی و نظم عنوان

 است.اصلی مقاله بررسی شده ۀبندی به روش پژوهش، مواردی است که در بدنپای

 
 ات 1386از سال  %98ا بها نمونه ۀارائ ،اصلی ۀشده برای بدنهای تعریفاز میان شاخص

 هاقالهمدلیل آن به ماهیت موضوع  .استبوده هتوجّ مورد هاشاخص بیشتر از دیگر 1396

یایی و گوشاخص  دو ند.کرا بیان  هایینمونه ،که نویسنده باید برای اثبات نظر خود گرددبرمی

 پررنگ هاهمقالدر  1390 تا سال 1386ترتیب از سال به  ها، نظم و انسجام منطقینظم عنوان

که  ایگونهبه ؛دشاخص وضعیت بهتری دار دو این 1396تا سال  1391ولی از سال  ،نیست

-را داشته ونیفرابیشترین تعداد  %70با  نظم و انسجام منطقی ،%76با ها گویایی و نظم عنوان

  .است

بندی به روش پژوهش اصلی به ترتیب در میزان پای ۀها در شاخص بدنایراد اساسی مقاله

که از طوریبه ؛اندبند نبودهها به روش پژوهش پایبیشتر مقاله و مبانی نظری پژوهش است.

دنبال  های خویش راپژوهش ،هیچ نوع روشی نویسندگان بدون 1391تا سال  1386سال 

مبانی 
نظری 
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گویایی 
و نظم 
عنوان 

ها

نظم و 
انسجام 
منطقی

ارائه ی 
نمونه ها
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به روش 
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ندارد 15 0 10 1 23

دارد ناقص 2 12 4 0 16

دارد کامل  29 35 32 45 7
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بدنه ی اصلی  : 5نمودار
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و در تحلیل  استها ذکرشدهروش پژوهش فقط در مقاله 1396 تا سال 1391 اند و از سالکرده

 شده برجسته نیست.فیروش معرّ ،مقاله

 ،مقاله 15ص شد که در مشخّ  ،پژوهش شده پیرامون مبانی نظریهای انجامدر بررسی

شده برای این شاخص هماهنگ مطالب ذکرشده برای مبانی نظری پژوهش با اصول تعریف

  .نیست

 

 نتايج -3-6
ه بررسی ساختار نتیجه و چگونگی پرداختن بنامه به هدف شده در پرسشهای مطرحشاخص

ست جه به دنتی ات عربی اینزبان و ادبیّ های حوزّمقاله ۀآن است. بنابراین پس از بررسی نتیج

سخ به پا الهمق ۀل آیا نتیجشکل برای بیان نتیجه می توان در نظر گرفت. شکل اوّسه آمد که  

 است؟ یا این کهی مقاله پرداختههاتحلیلآوری جمعآیا نویسنده به  است؟ های مقالهسؤال

ه ا پیشینن را بپرداخته و آ پژوهش هاییافته ۀمقایسهای مقاله تحلیل شده  و نویسنده به یافته

تلف  کل مخشها ترکیبی از چند برخی مقاله ۀدر این میان ممکن است نتیج  است؟مقایسه کرده

 %33 و ا بودههتحلیل مقالهآوری جمع ،هامقاله ۀنتیج %50ها گواه این است که بررسی باشد. 

آوری جمعها ترکیبی از از مقاله % 17 ،این میان در .استهای پژوهش پاسخ دادهبه سؤال هاآن

 هامقاله یک ازهیچ حالی است که در در این .استبوده هاهای مقالهها و پاسخ به سؤالتحلیل

ه دادن ب پاسخ ،بهترین شکل نتیجه. استپرداخته نشده ۀآن با پیشین ۀمقایسها و تحلیل یافته به

 ۀدهد و جنبال را میؤای پاسخ هر سه شکل سسوال سوم است. نویسنده در آن به گونه

 کند.نوآوری مقاله را برجسته می
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 منابع -3-7

در مجموع از  ،(426) .استشده استفادهمنبع  1078ها در این مقالهها بیانگر آن است که بررسی

داده  نامهپایان اد بهاستن 23و ،پایگاه اینترنتیبه  26 ،مقالهبه   209، کتاب به   820 استناد 1078

 است.شده

قابل قبولی  ۀد نمراست، این میانگین استنامنبع برآورد شده 23میانگین استناد برای هر مقاله 

نتظار ا .دارد ها اختصاصها به کتاببیشترین استناددهد که بررسی انواع منابع نشان می .است

ه آن علمی ب هایبیشتر در مقاله نقد داستان موضوع جدیدی است و که ه به اینرفت با توجّمی

شده سیی بررهاآمد که این مورد در مقالهاز آنها استفاده بیشتری به عمل می ،پرداخته شده

 یافت نشد.

33%

50%

0% 17%

نتیجه:  6نمودار 

پاسخ به سؤال 

جمع آوری تحلیل ها

مقایسه نتیجه
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 :گيری نتيجهبحث و -4

ده، ه، چکیبررسی عنوان مقال بهه به معیارهای ساختاری ارزیابی مقاله با توجّ پژوهشاین 

 نامهرسشبر اساس پ اصلی مقاله، نتیجه، منابع  ۀدنپژوهش، روش پژوهش، ب ۀمه، پیشینمقدّ

 ردید:محورهای پژوهش نتایج زیر حاصل گ ها وه به پرسشبا توجّپرداخته و  شدهاحیطرّ

؛ است ادار را لقبو موردهای تنظیم عنوان شاخصه هانشان داد که مقالهها بررسی عنوان -

ضوح، و همچنین در تنظیم عنوان معیار هستند و مفید ویعنی دارای موضوع محدود، جزئی 

 % فراوانی 70محوری با لهأمساز سوی دیگر شاخص  .استجذابیت رعایت شده اختصار و

ها هع مقالگردد که موضوبه این نکته برمی این مهم و استبه خود اختصاص داده هیتوجّ  قابل

پس و س  ال در خصوص داستان شروعؤهای داستانی با یک سپژوهش غالباً و نقد داستان است

 گردد.ای نقد میشود و براساس نظریهال بررسی میؤآن س

نتیجه و  ،لهأمساست که اکثر آنان حاوی سه رکن بیان  آن ازها حاکی بررسی چکیده -

از آن  اند.هبه روش پژوهش اشاره نکردها % چکیده 44این در حالی است که  .هستند کلیدواژه

یده طبیعی است که نویسندگان در چک ها برجسته است،در مقالهجا که مشکل روش پژوهش 

 ه نکنند.به این امر توجّ

رعایت  مهدر نگارش مقدّ های الزممعیارها مهمقدّ که در دهدنشان می های تحقیقیافته -

نویسی، ها، رعایت نکردن اصول پیشینهعدم ذکر ضرورت پژوهش در نیمی از مقاله .استنشده
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از تحقیق  ۀلأمسنبود ارتباط منطقی بین هدف پژوهش و  و هاحذف پیشینه در تعدادی از مقاله

 ها است.مههای مقدّجمله کاستی

 لهمقا 27له، ذکر نوع روش پژوهش در مقا 16ص نبودن نوع روش پژوهش در مشخّ -

وش ر و پژوهش موادّ جمعروش  اشاره نکردن به و فی روش و دلیل انتخاب آنبدون معرّ

 .گرددازمیبها به روش پژوهش کال اساسی مقالهدهد که اشنشان می خوبی بهها تحلیل داده

ره اشا هانمونه ۀئارا چون یشاخصبه توان می هااصلی مقاله ۀبدنت ترین نقاط قوّاز مهم -

گردد که نویسنده باید برای اثبات نظر ها برمیکرد که بخشی از آن به ماهیت موضوع مقاله

 نظری پژوهش مبانیف در ضعبندی به روش پژوهش، پای عدم .هایی را بیان کندنمونه ،خود

آگاهی  ها، ضعفلهأناشی از پرداختن سطحی به مس اصلی که ۀها در بدنهی مقالهاکاستی

ها و مبانی افتهیهای ارتباطی بین به الگو هیتوجّ کم، ، ضعف نگرش سیستمیشناختیروش

ا و همصداق های نظری و تغییربودن الگو ثابت وهای تکراری ، شمار زیاد یافتهنظری پژوهش

 است. هانمونه

 ها اسخ به سؤالپ، هاتحلیل آوریجمعنویسندگان بیشتر به  ،هامقاله ۀنتیجدر خصوص  -

به  این میان اند و دراکتفا نمودهها وجمع آوری تحلیلها پاسخ به سؤال به ترکیبی بیین یا

 است.ی پژوهش با پیشینه پرداخته نشدههایافتهو تحلیل  شاخص مقایسه نتایج

بنابراین  .وزآمد استرمنبع  274ها فقط استفاده شده در این مقالهستناد ا 1078  از میان -

ای که چند کتاب گونهبه ؛گرددبرمی هابودن آننها به روزآمد مشکل اساسی منابع در این مقاله

است و شده هها از آنان استفادهش قرارگرفته که در تمام مقالهنویسی مالک پژواصلی در داستان

مچنین و ه های عربیهای داخل ایران و کشورهکه دسترسی به آخرین شماره مجلّ جا ازآن

-وردز دستارفت نویسندگان اانتظار می ،استسر شدههای جدید و روزآمد میّدسترسی به کتاب

 بردند.به بعد بیشتر بهره می 91از سال ویژه ه ب هاها و کتابهای این مقاله

های ساختاری مقاله فهلّؤدر م 91تا  86ها از سال دهد که مقالههای پژوهش نشان مییافته -

را می توان  رشدرشدی دارند. دلیل این ها روند روبهفهلّؤاین م 96تا  91ا در سال امّ  ،ایستا است

های کالن در سطح جامعه دانست که منجر به تغییر نگرش پژوهشگران، به تغییر برخی سیاست

افزاری در کشور و در نتیجه الکترونیکی شدن ه به جنبش نرمتوجّ . شدسردبیران و داوران 

پررنگ ، صی شدن آنپژوهشی و تخصّهای علمیهافزایش مجلّ، پژوهشی کشورهای علمیلهمج
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ت علمی و أشدن امتیازهای پژوهشی در انتخاب استاد نمونه و دانشجوی نمونه، و جذب هی

 ترین عوامل است.از مهم دانشجوی دکتری و نیز در پذیرش دانشجو از طریق ممتازین

 (1395ی،کیانی و نظر) کنون یک پژوهش ات عربی تازبان و ادبیّ ۀرشته به این که در با توجّ -

ش پژوه این پژوهش با ۀنتیج ۀبا مقایساست، ه با کمی تفاوت انجام شدهالبتّ ،بدین شکل

 گارشدر نها مربوط به نبود ساختار واحد اشکال در این شاخص گردد کهگفته روشن میپیش

 در خصوص ضعف آگاهیاین پژوهش  ۀنتیج گردد.این رشته برمی پژوهشیهای علمیمقاله

  .هماهنگ است( 1390و 1389) های عسکریبا پژوهش قنویسندگان از اصول روش تحقی

قاله ممفهومی زیر در ساختار  مدلپژوهشی به های علمیاین پژوهش پس از بررسی مقاله-

 است:رسیده

مبانی -4ضیه و ضرورت( ال یا فرؤهدف، س له،أ)بیان مس مهمقدّ -3کیده چ-2عنوان -1

-8گیری نتیجه وبحث -7های پژوهشیافته-6ش پژوهش رو -5پژوهش ۀنظری و مرور پیشین

 منابع -9پیشنهادها 

ر دبی ات عرپژوهشی زبان و ادبیّهای علمیتفاوت این ساختار با ساختار موجود درمقاله

حلیل های پژوهش و تنیز تمرکز بر یافتهمه و جداسازی پیشینه و روش پژوهش از عناصر مقدّ

دام رای هرکبه تّات عربی برجسته نیست. البهای زبان و ادبیّآنها و پیشنهادها است که در مقاله

 دالیلی وجود دارد که خارج از  پژوهش حاضر است.  ،از این تغییرات

 

 هامحدوديت -5
منابع  در دسترس نبودن .بودهایی روبرو ها با محدودیتاین پژوهش مانند سایر پژوهش

های ارزیابی فی معیاردر معرّ فاق نظرنبودن اتّ ،های ارزیابی ساختاریکافی برای تبیین معیار

پژوهشی کشور که این های علمیهای پژوهشی، نبود ساختار استاندارد در مقالهساختاری مقاله

آن پژوهش را انجام دهند.  امر پژوهشگران را بر آن داشت تا ساختاری را تعریف و بر اساس

نامه العات و درج آن در پرسشنامه در استخراج اطّگیر بودن پرسشبه زمان دیگر محدودیت

های ذاتی روش نامه و محدودیتها براساس پرسشبرمیگردد. تحلیل و ارزیابی ساختاری مقاله

پژوهشگران با صرف وقت کافی و که  باشدثیر گذاشتهأها تتواند بر برخی یافتهتحلیل محتوا می

 ،نامهدیگری که در اجرای پرسش ۀنکتثیر منفی آن را کاهش دادند. أت نظر فراوان میزان تدقّ
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این بود که امکان نداشت معیارهای تفصیلی  ،نویسندگان را با مشکل مواجه ساخت

ر مقاله است، دها بر اساس آن انجام شدهنامه که تحلیلشده در پرسشهای تعریفشاخص

    آورده شود.

 

 پيشنهادها-6
ی اخیر، به کیفیت و ارزیاب ۀپژوهشی کشور در دههای علمیی مقالهبا وجود رشد کمّ -1

شود که خود یک خأل پژوهشی است. پیشنهاد می ،است و این موضوعه نشدهها توجّمقاله

نادی ی و استساختاری، محتوایها بر اساس معیارهای به ارزیابی مقاله ایبه شکل دورهه مجلّ

ان، ویسندگنهای داوری و راهنمای نگارش برای ها در تنظیم فرمبپردازد و از نتایج پژوهش

 استفاده شود.

ن ، تبینآو تحلیل  ها بر اساس تقویم زمانی  یا موضوعیضرورت پژوهش، نگارش پیشینه -2

مدی وزآر و آن با پیشینه ۀقایسهای پژوهش و مت انتخاب آن، تحلیل یافتهروش پژوهش و علّ

-حدودیتمیان بو   هثیر مجلّأت باال بردن ضریب تههای جدید جبهینه از مقاله ۀو استفادمنابع 

ه آن بالزم است  که از جمله مواردی است پژوهش ۀهای تازهای پژوهش و پیشنهادها و افق

 .ه کافی شودتوجّ

ت کیفی های مرتبط با ارزیابیکه پژوهش دهدحاضر نشان می ۀپژوهش مقال ۀبررسی پیشین -3

ها هیی مقالحتواشود به ارزیابی ممقاله بیشتر در ارزیابی استنادی و ساختاری است. پیشنهاد می

 نیز پرداخته شود.

ر بررسی نمایند و د ها چهارچوب مفهومی این پژوهش راهشود سردبیران مجلّ پیشنهاد می -4

ود شسخن گفته  ،شورای سردبیران در این خصوص ۀی ساالنهاهای هیأت تحریریه و جلسهجلسه

 ۀرائازیرا  ؛ده شوات عربی ارائپژهشی زبان و ادبیّهای علمیساختاری واحد برای مقاله ،تا در نهایت

کیفیت  فزایشاات عربی سبب های زبان و ادبیّ ویژه در پژوهشه ساختار استاندارد در هر پژوهشی ب

دستی نده، یکجویی در وقت نویسهارتباط با موضوع مقاله، صرفاضافی و بیها، حذف مباحث مقاله

 گردد.ت داور در ارزیابی و ارتباط آسان مخاطب با مقاله میها، افزایش دقّ مقاله

 



 1400 صيف ،59 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

104 

 قدردانی-7
 اله نقشن مقدر پایان مقاله الزم است از تمام استادان و همکارانی که در به ثمر رسیدن ای

خش ت علمی بأعضو هی ،ویژه از جناب آقای دکتر یوسف نظریه ب ؛قدردانی شود ،داشتند

، ندداد نامه کوشش فراوانی انجامپرسش ۀکه در تهی ،زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

 رسید.یم نماین نوشتار به سرانجا ،اگر تالش و راهنمایی های ایشان نبود .قدردانی می شود

 

 منابع و مراجع

 هاکتاب
ت ان: انتشارا(، چگونه مقاله علمی بنویسیم و آن را به چاپ برسانیم، تهر1381ابوالحسنی، محسن، )

 .ینبخوش

کیده تا چ(، راهنمایی نگارش مقاله علمی از 1393اسدی، مریم و علی قادری سهی و اکرم اسدی، )

 نتیجه، تهران: نشر کتابدار

پژوهش در حوزه  یشینهها و پنوشتار راهنمای نگارش مرور(، 1384اهلل فتاحی، )پریرخ، مهری و رحمت

 علوم انسانی و اجتماعی، تهران: نشر کتابدار.

 ذر کلک.، زنجان: آAPAی به شیوه ISI(، اصول و مبانی نگارش مقاالت 1394، )یدرضاحسنلو، حم

انتخاب  از (، نگارش مقاله؛ گزارش و سایر انتشارات علمی1386حیاتی، زهیر و رحیم علیجانی، )

 موضوع تا چاپ سپاری، شیراز: نشر چاپ.

 دانشگاه شیراز.(، روش های پژوهش در علوم رفتاری، شیراز: 1393رضویه، اصغر، )

 ید شیراز.(، چگونه چکیده بنویسیم، شیراز: انتشارات نو1386شفیع پور فومنی، محمد اسماعیل، )

 ژوهشی، تهران: سخن.پ -(، آیین نگارش مقاله علمی1390فتوحی، محمود، )

ملی عراهنمایی »تحلیل محتوا در علوم انسانی  ،(1388)،معروف، یحیی و یوسف زاده، محمدرضا
 همدان: سپهر دانش.. ،های درسیتحلیل کتاب

 نیلوفر. ، تهران: انتشاراتیسینوای در مقاله( البته واضح و مبرهن است که ...رساله1387موحد، ضیاء، )

 ( چگونه مقاله بنویسیم، مترجم: حسین خدمت، تهران: رایزن.1387هال، جورج، )
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  هامقاله
 –علمی  یهای مجلهیسندگی مقالهنوتحلیل استنادی و روابط هم (»1392، )وهمکاراناحمدی، حمید 

و ی انجمن ایرانی زبان ، مجله«1-20شماره:  موردمطالعهیات عربی و ادبپژوهشی انجمن ایرانی زبان 

 .149-170 ، صص29عربی، شماره یات ادب

های پژوهشی و راهنماهای تحلیل وضعیت ساختاری مقاله( »1396)، سعادتی، فاطمه و همکاران

، مجله تعامل انسان و «شناسیپژوهشی حوزه علم اطالعات و دانش -های علمی نگارش در مجله

 .40-28صص 1، شماره 4اطالعات، جلد 

 یراناعربی  یاتو ادبسنجش تولیدات علمی گروه زبان ( »1388ی، مریم، )خشطاهری نیا، علی باقر و ب

-128صص ، 13شماره ، يات عربیو ادبمجله زبان ، «(1382-1386مقاالت علمی پژوهشی از سال )

103. 

زبان و  نوان مقاله در مجالت علمی پژوهشینقدی بر انتخاب موضوع و ع»(، 1389عسکری، صادق، )

 .97-118، صص 2عربی، شماره  یات، مجله زبان و ادب«ادبیات عربی

و بان های داخلی مقاالت علمی پژوهشی زنقدی بر مباحث فرعی و عنوان»(1390عسکری، صادق، )

 .95-129صص ، 18، شماره يات عربیو ادبی انجمن ايرانی زبان مجله« یات عربیادب

، «یات عربیو ادبنقد و بررسی منابع استنادی در مقاالت علمی پژوهشی زبان »(1391عسکری، صادق، )

 .154-174، صص 1شماره ی ادب عربی، مجله

مجله انجمن  های هم تألیفی در مقاالتی شاخصبررس »، (1393علی نژاد چازکتی، فاطمه وهمکاران، )

 ،2012«-2013های ( طی سالISCادی علوم جهان اسالم )یات عربی در پایگاه استنو ادبایرانی زبان 

 .97-117صص ، 33، شماره يات عربیو ادبمجله انجمن ايرانی زبان 

ها. الشپژوهشی:رویکردها، معیارها و چ –(. داوری مقاله های علمی 1398)، فتاحی، رحمت اهلل

 :27/4/1398برگرفته شده از پایگاه اطالعاتی زیر در تاریخ 

http://libmsp.sbmu.ac.ir/uploads/2-drfattahidavari.pdf 
ات ، مجلۀ دراس«تحلیل لمقاالت مجلۀ دراسات فی اللغۀ العربیۀ وآدابها»(1392کهندل جهرمی، مرضیه، )

 .9-37صص ، 18شماره ، المعاصراألدب 

طبیقی تحلیل استنادی مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات ت( »1393جهرمی، مرضیه، )کهندل 

تطبيقی دانشگاه  دومين همايش ملی ادبيات، («1392تا  1388ساله )پنج دانشگاه کرمان طی دوره

 .1398-1390صص  رازی

https://hii.khu.ac.ir/article-1-2622-fa.pdf
https://hii.khu.ac.ir/article-1-2622-fa.pdf
http://libmsp.sbmu.ac.ir/uploads/2-drfattahidavari.pdf
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( ۀاألسلوبی ) یاسشنهای سبکانتقادی مقاله –بررسی تحلیلی »(، 1395کیانی، حسین و یوسف نظری، )

ماره ، شپژوهشنامه نقد ادب عربی، «1393تا  1389ای هپژوهشی سال -های علمیمطالعه موردی مقاله

 .178-272، صص 12

 کتاب ماه اطالعات،«ویژگی یک مقاله علمی پژوهشی خوبصد » ،(1388) ،منصوریان، یزدان

 .77-66صص ،شناسیارتباطات و دانش

ی انجمن ایرانی مجله شدهچاپگونه از مقاالت تحلیلی گزارش »، (1387وهمکاران، )میرزایی، فرامرز 

ص ص ،10ماره ش، يات عربیو ادبی انجمن ايرانی زبان مجله، «شماره یکتا ده() یعربیات و ادبزبان 

180-165. 
ها ( چالش1393 تا 1380) یعربیات معاصر ادبهای حوزه نقد و تحلیل مقاله» ،(1396) نظری، یوسف،

 .179-198صص  ،43شماره ، يات عربیادبمجله علمی پژوهشی انجمن ايرانی زبان ، «اندازهاچشم

 -ررسی کیفیّت ساختاری مقاالت منتشرشده در مجالت علمیب» ،(1393) نوکاریزی، محسن و همکاران

المللی  ، بر اساس دستورالعمل کمیته بین1391-1389های علوم پزشکی کشور ایران در سالپژوهشی 

 ،21جلد  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ژوهشیمجله علمی پ «(ICMJE) سردبیران مجالت پزشکی

 .121-111صص ،1شماره 

ابداری پژوهش حسای علمی بررسی ساختار و چهارچوب مقاله ه» ،(1397)، و همکاران نمازی، محمد

 .276-241صص ،1/75، مجله پیشرفت های حسابداری، دانشگاه شیراز، پیاپی«های بین المللیدر نشریه

 

  

http://journal.bums.ac.ir/article-1-1485-fa.pdf
http://journal.bums.ac.ir/article-1-1485-fa.pdf
http://journal.bums.ac.ir/article-1-1485-fa.pdf
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 آداهباالعربية و  للغة يرانيةجملة اجلمعية اإليف  جمال القصة ملقاالت اهليكلية الدراسة
  نوع املقالة: أصيلة

 2، کوثر تقوايی1حسنی کيانی
 امعة شريازجبالعربية وآداهبا قسم اللغة يف  كأستاذ مشار 

 امعة شريازجبقسم اللغة العربية وآداهبا يف طالبة مرحلة الدکتوراه 
 

 صامللخ  
ا ة وآداهبنية للغة العربيية اإليرااجلمعلة جم يف واملنشورة ابلقصة  املتعلقة الدراسة جاهدة أن تبحث وتنقد املقاالت حتاول هذه 

من   البداية موادهايفمجعنا ، صائيةومبا أّن هذه الدراسة إح .وعلى أساس منهج حتليل املضمون الكمييكلية من الناحية اهل
تيجة ومصادر النو لة، صل املقاأو منهج البحث، و املقدمة، و امللخص، و العنوان، فهي  خالل استبانة مكونة من سبعة أقسام

 .يةات الوصفحصائيبعلم اإلني مستعينائية إىل الكمية حليلها واستبدال عيناهتا من اإلحصمنا بتمث ق البحث
اين من الضعف قاالت يعملخص امل أنّ  سمات مقبولة للعنوان، يف احلنيب تمتعتهذه املقاالت  عناوينأّن  على تدل النتائج

خلفيته، كذلك ال و ة البحث ضرور  قايطابفلم  أّما ابلنسبة ملؤشرات املقدمة ومنهج البحث. عدم اإلشارة إىل منهج البحثيف 
حضور  أنّ  وال خيفی .مةية احملكلبحثتتوافق طريقة البحث وكيفية التعبري عن نتيجة البحث مع املعايري العلمية للمقاالت ا

، كلييت يف اجلانب اهلاملقاال لضعف نظرا  .مقاالتالرئيسي لل اهليكلمثل تقدمي األمثلة يعترب من حماسن  يةساساملؤشرات األ
لى عما مت تدريبهم  ناء  علىملقاالت با هيكلقاموا بتعديل قد و  هيكليةلديهم أمناط كن تنستنتج أن املؤلفني مل إبمکاننا أن 

ضوح حول االفتقار إىل الو و جلامعي ايم يف التعل يكليةعزى نقاط الضعف إىل عدم االهتمام ابملعايري اهلالقيام به. ميكن أن ت  
د قاألخرى اليت  سباباألمن ترب عي  رين املقاالت للمحر هيكل عدم أمهية . اجلدير ابلذکر أّن املقاالت يف دليل املؤلفني هيكل

 يف املقاالت. لةاملشك ههذأبرزت 
 

  ، نقد القصة.اآلداهباربية و املقالة، جملة اجلمعية اإليرانية للغة الع هيكلية تقييم: الرئيسة الكلمات ا
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Abstract 
Critiquing and analyzing a journals’ articles are a great way to improve the 

overall quality of a scientific research, and, in this way, determining its 

conformity to the latest article writing format and research methodology. To 

analyze papers written on story published in the journal of Iranian 

Association of Arabic Language and Literature, this study was conducted 

using a quantitative content-based analysis methodology. Information was 

first gathered using a questionnaire, and then transformed into quantitative 

data with the aid of descriptive statistics and Excel software. The 

questionnaire used mainly focused on the seven main sections of title, 

abstract, introduction, method, body, results, and references. Analyzing 46 

articles on story published in the journal of Iranian Association of Arabic 

Language and Literature revealed that titles were indicative of the 

characteristics of the subject, and complied with the features of a good 

article title.  Abstracts had three main sections of stating the problem, 

conclusion, and key words. Provision of examples and the correspondence of 

content with title was a good feature of the articles’ body section. However, 

overlooking the proper conventions of writing research introduction, not 

adhering to a certain methodology, weak theoretical frameworks, mainly 

referencing to books, and reliance on secondary and trivial sources, were the 

major weaknesses of these articles; avoiding which would help 

approximating the quality of articles to the new standard format of writing a 

research paper.  

 

Key words: story criticism, article criticism, Journal of Iranian Association 

of Arabic Language and Literature. 
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