
 

 

Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Monthly Journal, Vol. 22, No. 8, Autumn 2022, 133-156 

Doi: 10.30465/CRTLS.2022.39705.2489 

Structural Evaluation of the Articles 
in "Arabic Literature" Journal 

Case Study of Abstracts and Articles from 1388 to 1398 
Hosein Kiani* 

Shahla Jafari** 

Abstract 

Abstract and introduction are the most important parts of the articles among 

structural components. So, this study aims to consider abstracts and introductions 

from 71 articles in "Arabic Literature" journal from 1388-1389 by planned 

questionnaire on the base of structural evaluation of lectures. The procedure is the 

analysis of the synthetic content. Research findings show that in aim, statement of 

the problem, and keywords correspond with structural standards of scientific-

studious articles, and from 1388 to 1398, they have structural weakness in history, 

procedure and question. Although, lectures from 1392 and after that have increased 

in these three indexes remarkably, but in frequency and the other components, they 

have not increased considerably. Since there are defects until 1398 in these indexes 

because of structural dispersion and lack of a specific pattern. Therefore, it's not 

possible to mention in which year articles have considered these components. This 

research after evaluating these two components has offered a conceptual pattern of 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگييعلوم انسان يها متون و برنامه يانتقاد ةنام پژوهش
  156 -  135، 1401 آبان، 8، شمارة 22سال ـ پژوهشي)،  ينامة علمي (مقالة علم ماه

  دانشگاه تهران »ادب عربي« ةهاي مجل ارزيابي ساختاري مقاله
  1398تا  1388ها از سال  ها و مقدمه موردي چكيده ةمطالع

  *حسين كياني
  **جعفريشهال 

  چكيده
ها، چكيده و مقدمه مهمترين بخش مقاله است كه خواننده هاي ساختاري مقالهاز ميان مؤلفه

گيرد. اين پژوهش بر آن اسـت تـا بـا اسـتفاده از     بر اساس آنها تصميم به خواندن مقاله مي
را در » ادب عربـي «قالـه مجلـه   م 71هـاي  هـا و مقدمـه  نامه طراحي شـده، چكيـده   پرسش

به روش تحليل محتواي تركيبي و بر اساس رويكـرد سـاختاري    1398تا  1388زماني   بازه
هـاي  هـا در شـاخص  هاي پژوهش بيانگر آن است كه مقالـه بررسي كند. يافته ارزيابي مقاله

پژوهشــي  - هــاي علمــيهــدف، بيــان مســأله و كليــدواژه بــا معيارهــاي ســاختاري مقالــه
هاي پيشـينه، روش و سـؤال پـژوهش، ضـعف     ؤلفهدر م 91تا  88دارند و از سال   مطابقت

بـه رشـدي   رونـد رو ، به بعد در اين سه شاخص 92ها از سال ساختاري دارند. گرچه مقاله
ها اين رشد چندان قابل توجه نيسـت؛  اند؛ اما از نظر بسامد و در مقايسه با ساير مؤلفه داشته

 كندگي سـاختاري و به دليل پراهاي ياد شده در شاخص 98ها همچنان  تا سال زيرا كاستي

توان با قاطعيت به سالي اشاره كـرد كـه   نبود الگوي مشخص، مشهود است؛ آنچنان كه نمي
ها پرداخته باشند. در پايان اين پژوهش، الگـوي مفهـومي   ها به طور كامل به اين مؤلفهمقاله
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پيشـنهاد داده  پژوهشـي زبـان و ادبيـات عربـي      - هاي علمـي ساختار چكيده و مقدمه مقاله
  است.   شده
، دانشـگاه تهـران، مجلـه    ارزيابي ساختاري، چكيـده نويسـي، مقدمـه نويسـي     ها: دواژهيكل

  .عربي  ادب
  
  . مقدمه1

  لهئبيان مس 1.1
ها فرآيندي اصولي جهت پيشبرد و توسعه دانش است كه به سنجش ارزيابي ساختاري مقاله

پـردازد.  منسجم و با اصول مشخص مي ها در چارچوبيعيني و هدفمند عناصر اصلي مقاله
ها و غناي سـطح كيفـي آنهـا، ارتقـاي     اين امر سبب ايجاد توازن در پوشش ساختاري مقاله

سـازي نگـارش   آگاهي علمي پژوهشگران در عرصه پژوهشي و در نهايت منجر به فرهنگ
لب محتـوايي  ها بيانگر قاگردد. از آنجا كه ساختار مقالهساختارمند بروندادهاي پژوهشي مي

هاي اصولي ها و رعايت نكردن ضابطهتوجهي نسبت به ساختار دقيق مقالهباشد و بيآنها مي
هـاي  وجه تمـايز مقالـه  «شود؛ همچنين آنها منجر به عدم ارائه درست محتواي مورد نياز مي

هـا در پيـروي كـردن آنهـا از سـاختار و چـارچوب       پژوهشي نسبت به ديگر مقالـه  - علمي
  ). Gastel,2016: 176» (باشدمي  خاص

براي دسـتيابي بـه سـاختاري روشـمند در نگـارش مقالـه، ايـن پـژوهش بـا طراحـي           
هـاي  با سرشناسـه  هاي ارزيابي رويكرد ساختاري نگارش مقالهاي بر اساس مؤلفه پرسشنامه

دانشگاه تهران را در چكيـده و  » ادب عربي«يپژوهشي مجله - مقاله مجله علمي 71فرعي، 
ارچوبي ههاي آنها، چمه مورد سنجش و ارزيابي قرار داده تا ضمن بيان امتيازها و كاستيمقد

  هاي الزم در نگارش علمي اين دو عنصر ساختاري ارائه دهد. منسجم از ساختار و گام
چكيده و مقدمه مهمترين بخش مقاله است كه خواننده بر اساس آنها تصميم به خواندن 

هاي اصـلي مقالـه و دربردارنـده    دهنده بخشبه اينكه چكيده پوشش گيرد. با توجهمقاله مي
كنـد،  پيام اصلي آن است و نقش مهمي در افزايش سرعت دسترسي به اطالعـات ايفـا مـي   

چكيــده ســاختاريافته اهميــت  هــا بــر اســاس معيارهــا و اصــولبنــابراين ارزيــابي چكيــده
عي فضاسـازي بـراي ورود بـه    دارد. مقدمه نيز بيانگر خط مشي پژوهش و بـه نـو    بسياري
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». دارد برد و يا از خواندن آن بازميخواننده را به سوي متن مقاله مي«گستره پژوهش است و 
  )16: 1392(بابازاده اقدم و همكاران، 

ي قابـل مالحظـه      پژوهشـي در دهـه   - هاي علميانتشار مقاله اي هـاي اخيـر رشـد كمـ
قالـب انتقـال دسـتاوردهاي علمـي      ترينها اساسيگونه مقالهاست؛ اما از آنجا كه اين  داشته

ها نيز جهـت ورود بـه   آيند، بنابراين به موازات افزايش كمي، ارزيابي كيفي مقالهشمار مي به
رســد. زيــرا مباحــث كــاربردي و اســتفاده بهينــه از دانــش علمــي ضــروري بــه نظــر مــي

اي راهبردي و ناظر به كاربرد، ثمرهنگر به مقوله توليد علم و دانش بدون برنامه كمي  نگرش«
هـاي حقيقـي توليـد علـم دربـر      جز هدر دادن منابع مالي و انساني و سـطحي شـدن معيار  

هـاي دانشـگاهي   ) ارزيابي متون علمـي و مقالـه  206: 1393(راز و رضي، ». داشت  نخواهد
شـود  هاي مباحث تخصصي و ارتقاي مسائلي ميسبب شناسايي نقاط قوت، اصالح كاستي

هاي راهبردي جهت افزايش ترين برنامهكه نيازمند نوآوري هستند. در اين راستا يكي از مهم
  هاست.ها و اثربخشي آنها، سنجش ساختار مقالهكيفيت مقاله

  
  هدف پژوهش 2.1

در بـازه زمـاني   » ادب عربـي «جلـه  هـاي م هدف از اين مقاله ارزيابي چكيده و مقدمه مقاله
مولفه در مقاله هاي علمي پژوهشي ارائه الگوي مفهومي اين دو  و 1398تا 1388ساله)   (ده

اهـداف  «عرصه زبان و ادبيات عربي است. اين پژوهش بر آن است جهت تحقق بخشي از 
كه بر بكارگيري دستاوردهاي علمي و دستيابي به توسعه علوم نوين 1404انداز برنامه چشم

شور و ايجاد ساختارها و فرآيندها براي رشد هاي نسبي كها و نيازو مفيد متناسب با اولويت
) الگـوي  12: 1389(نقشه جامع علمـي كشـور،   » ورزدهاي علمي تأكيد ميسريع در حوزه

  منسجم ساختاري پيشنهاد شود.
  

  هاي پژوهش پرسش 3.1
بـر اسـاس    1398تـا  1388هاي مجله در بـازه زمـاني   و مقدمه مقالهچكيده  وضعيت. 1

  اري چگونه است؟معيارهاي ارزيابي ساخت
  . راهكارها و پيشنهادها جهت رسيدن به وضعيت مطلوب چيست؟2
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  پيشينه 4.1
هـا  هاي برخـي از نشـريه  هايي را كه در گستره زبان و ادبيات عربي به ارزيابي مقالهپژوهش

  توان به دو گروه تقسيم كرد.اند، مياهتمام ورزيده
 انـد يـا  از اجزاء مقاله را بررسي كرده هايي كه يك يا چند مقولهالف)گروه اول: پژوهش

  اند.اساس موضوع، چندين مقاله را سنجيدهبر
هــاي يــك مجلــه هــايي اســت كــه بــه نقــد و ارزيــابي مقالــهب)گــروه دوم: پــژوهش

  اند.پرداخته  خاص

  گروه اول 1.4.1
هـاي علمـي،   هـاي سـاختاري مقالـه   ) در مقاله خويش دو مـورد از مؤلفـه  1389عسكري (
بان و ادبيات عربي كشور را ارزيابي و تحليل كرده است؛ وي در بررسي موضوع پژوهشي ز

ها را از جمله ها، تكراري بودن موضوع و طوالني و مبهم بودن عنوانپژوهش و عنوان مقاله
داند و علت اين هاي معتبر زبان و ادبيات عربي ميهاي چاپ شده در مجلههاي مقالهكاستي

  هي نويسندگان از اصول روش تحقيق به شمار آورده است.امر را غفلت يا ناآگا
گفتـه، مباحـث   ) با رويكردي مشـابه پـژوهش پـيش   1390عسكري در پژوهشي ديگر (

مقاله علمي پژوهشي مجله معتبر زبان و ادبيات عربي  80هاي داخلي بيش از فرعي و عنوان
بندي داخلـي، عنـاوين   ندهد كه نداشتن عنوارا بررسي كرده است . نتايج پژوهش نشان مي
  باشد.ها ميمبهم و تكراري از جمله ايرادهاي اساسي مقاله

ي ايشان در بررسـي انتخـاب   گفتههاي پيش) با پژوهش1392پژوهش ديگر عسكري (
پوشاني دارد و تفـاوت آن بـا ايـن پـژوهش در انتخـاب      موضوع و تنظيم عناوين فرعي هم

هاي تطبيقـي چـاپ شـده در مشـهورترين     زه مقالهاي كه حوي آماري است؛ به گونهجامعه
پژوهش گيرد. وي ضمن ارائه برخي از معيارهاي روشهاي پژوهشي كشور را دربرميمجله

هاي موجود را نداشتن نگاه تطبيقي در مرحلـه انتخـاب   ترين كاستيدر ادبيات تطبيقي، مهم
  موضوع و تنظيم عناوين فرعي معرفي كرده است.

علمي پژوهشي در موضوع  مقاله 8) تحليل انتقادي اجزاي اصلي 1395(كياني و نظري 
انـد و بـا روش تحليـل    را محور كار خويش قرار داده 1393تا  1389سبك شناسي از سال 

هـاي  محتواي كمي و كيفي و از طريق پرسشنامه به بررسي معيارهاي ارزيابي ساختار مقالـه 
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هـا در مقدمـه   آن است كه بيشـترين كاسـتي مقالـه    اند. نتايج پژوهش بيانگرمذكور پرداخته
آوري مـواد  يافته كه مربوط به سؤال يا فرضيه، پيشينه و روش پـژوهش، روش جمـع    نمود

  هاست.پژوهش و تحليل داده

  گروه دوم 2.4.1
زبـان و  مجلـه انجمـن ايرانـي     10تـا   1هـاي شـماره   ) مقالـه 1387ميرزائي و همكارانش (

نارسـا، نبـود مسـأله علمـي و     كردنـد و عنـوان نامناسـب، چكيـده      عربي را بررسي  ادبيات
  اند.ها به شمار آوردههاي علمي را از جمله ايرادهاي مقالهندادن به مقالهاستناد

هـاي حـوزه زبـان و    ) بـه ارزيـابي كمـي و كيفـي مقالـه     1388طاهري نيـا و بخشـي (  
انـد.  پرداخته1386تا  1382ي عربي در ده مجله پژوهشي علوم انساني در فاصله زمان  ادبيات

هـاي  ها را نداشتن عنوان علمي مناسب، چكيده مبهم، واژهترين كاستي مقالهنگارندگان مهم
  اند.كليدي نامناسب، نبود مسأله پژوهش و ضعف پيشينه نويسي معرفي كرده

مقاله چاپ شده حوزه ادبيات معاصـر در مجلـه ادب عربـي     6) ساختار 1397نامداري(
هاي علمي، پژوهشي مورد نقد و سنجش قرار تهران را بر اساس استانداردهاي مقاله دانشگاه

داده است. وي استناد به منابع معتبر، انطباق محتواي اثر با عنوان و رويكرد انتقادي و تحليل 
ها و كلي بودن عنوان، ضعف كليدواژه، نداشتن روش و هـدف  محور را از نقاط قوت مقاله

هاي اين مجلـه  مند) را از نقاط ضعف مقالهو نبود مقدمه اصولي (ضابطهپژوهش در چكيده 
  دانسته است.

نقـد ادب  «هـاي مجلـه   هاي سـاختاري مقالـه  ) به ارزيابي مؤلفه1398كياني و جعفري (
با روش تحليل محتواي تركيبـي پرداختنـد و بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه سـاختار         » عربي
هـاي  ؤال، پيشينه و روش پژوهش با معيارهاي مقالهپژوهشي در قسمت س- هاي علمي مقاله
تـوجهي بـه معيارهـاي    پژوهشي مطابقت ندارد. نگارندگان دليل اين كاسـتي را بـي   - علمي

- هـاي علمـي  ساختاري در آموزشهاي دانشگاهي و نيز نبود الگوي جامع سـاختاري مقالـه  
  اند.پژوهشي دانسته

هــاي ترجمــه در زبــان و پــژوهش«مقالــه مجلــه  61) تعــداد 1398كيــاني و رئيســي (
را به روش تحليل محتواي كمي و بر اساس رويكرد ساختاري بررسي كردند. » عربي  ادبيات

نتائج پژوهش بيانگر آن است كه ذكر هدف و روش پژوهش در چكيده و مقدمـه، پيشـينه   
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هـاي  شـده مقالـه  پژوهش، مباني نظري، نوآوري و روزآمـدي منـابع بـا معيارهـاي تعريـف     
وهشي هماهنگ نيست. نويسندگان دليل اين امر را در نبـود روش يكسـان جهـت ارائـه     پژ

  اند.، پژوهشي دانستههاي علميمعيارهاي نگارش مقاله

  پژوهش ةتحليل پيشين 3.4.1
دهـد كـه صـرفنظر از پـژوهش كيـاني و نظـري       هاي گروه اول نشان مينگاهي به پژوهش

و كيفــي و از طريــق پرسشــنامه روش كمــي هــا را بــه ) كــه اجــزاي اصــلي مقالــه1395(
ها را با جامعه آماري وسيع و به ها عناوين اصلي يا فرعي مقالهاند، بقيه پژوهشكرده  تحليل

هـا  اند و نگارندگان در تحليل و ارزيابي مقالـه صورت متن پژوهانه و توصيفي بررسي كرده
  الگوي منسجم و رويكرد خاصي را مد نظر نداشته اند.

توان نتيجه گرفت كه به جز پژوهش كياني و هاي گروه دوم  ميور پيشينه پژوهشاز مر
) بيشتر نويسندگان به تحليل كمي و جنبه شكلي و گزارش آماري پرداختـه  1398جعفري (

اند؛ همچنين ابزار گردآوري ها را به منزله جامعه آماري انتخاب كردهو تعداد اندكي از مقاله
هـا  تي مشخص نشده است. اما به طور كلي از آنجا كـه ايـن پـژوهش   هاي آنان به درسداده

  آيند، اهميت دارند. ها به شمار ميسرآغازي جهت ارزيابي و نقد مقاله
پژوهش حاضر جهت رفع خأل پژوهشي پيشينه تحقيق گروه اول (كيـاني و نظـري) در   

اسـتي مقالـه هـا در    مورد مقدمه و گروه دوم در زمينه چكيده نارسا (نبود چكيده رسـا) و ك 
هاي پيشينه، سؤال و روش پژوهش انجام شده است؛ بنابراين از لحاظ ارزيابي يك شاخص

هاي مجلـه، بـه   هاي گروه اول و از نظر بررسي مقالهيا چند مقوله از اجزاء مقاله به پژوهش
) از 1398هاي گروه دوم شباهت دارد؛ اما صرفنظر از پـژوهش قبلـي نويسـندگان (   پژوهش

ها و جامعه آماري با آنها متفاوت است؛ ر روش پژوهش، رويكرد معيارهاي ارزيابي مقالهنظ
هاي موضـوعي متفـاوت و از دو جنبـه    مقاله مجله ادب عربي را در حوزه71اي كه به گونه

چكيده و مقدمه، به روش تحليل محتواي تركيبي مورد ارزيابي ساختاري قرار داده اسـت و  
  ومي ساختار اين دو مؤلفه را ارائه نموده است.در نهايت الگوي مفه
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  روش پژوهش 5.1
محقق اقـدام بـه   «روش پژوهش حاضر بر مبناي هدف، تحليل محتواست كه در اين روش 

بندي اطالعات، گيري، گردآوري اطالعات، تنظيم و طبقهشناخت مسأله و تعريف آن، نمونه
) بـر مبنـاي پيشـينه    77و 76: 1391نيـا،  (حـافظ ». نمايـد گيري مـي تجزيه و تحليل و نتيجه

از دانــش موجــود در «آن جهــت كــه  اي اســت؛ كــاربردي ازتوســعه -پــژوهش، كــاربردي
اي به دليل آنكه به دنبال ارائـه  )  و توسعه11: 1393(تواليي، » بردمسأله علمي بهره مي  حل

ــه   ــده پژوهــي مقال ــومي و توســعه دانــش ســاختار آين ــايالگــوي مفه ــان  ه و حــوزه زب
اي اسـت و  كتابخانـه  - ها مبتني بر روش اسـنادي است. از نظر گردآوري داده  عربي  ادبيات
ها بر اسـاس روش تركيبـي (كمـي    ترين ابزار آن پرسشنامه است. از لحاظ تحليل دادهعمده

بنـدي  هـاي علـوم انسـاني تحـت عنـوان زاويـه      كيفي) انجام شده است كـه در پـژوهش    و
هـاي تحليلـي يـا    تلفيـق دو يـا تعـداد بيشـتري از روش    «ز شود و عبارت است امي  مطرح

) Kimchi,1990: 364» (هارويكردهاي پژوهشي در يك پژوهش واحد به منظور تحليل يافته
هـاي علمـي، پژوهشـي صـورت     همچنين اين پژوهش با رويكرد ارزيابي سـاختاري مقالـه  

سـاختار مـورد ارزيـابي    وجه بـه  مقاله پژوهشي با ت« است كه بر اساس اين رويكرد   گرفته
» منـد پيـروي كـرده اسـت يـا خيـر      گيرد تا مشخص شود مقاله از معيارهاي قاعـده مي  قرار

  )1398(فتاحي،
هـا از طريـق پرسشـنامه بررسـي، سـپس      در اين پژوهش ابتدا وضعيت ساختاري مقاله

آنجا كه  هاي كمي تبديل شدند؛ اما ازافزار اكسل به دادهاطالعات به دست آمده با كمك نرم
توان به تحليل جامع و عميـق دسـت يافـت؛ بنـابراين جهـت      با روش كمي به درستي نمي
ها و نيـز افـزايش اطمينـان بـه اطالعـات      ها، سنجش ماهيت دادهبررسي دقيق ساختار مقاله

سنتز روش «رسد؛ زيرا آماري، استفاده از روش تحليل محتواي كيفي نيز ضروري به نظر مي
اي خاص، عميق تـر و  د تا دانش حاصل از مطالعات كمي در مورد پديدهشوكيفي سبب مي

) الزم به ذكر اسـت تحليـل داده هـاي    Aguirre & Bolton,2014: 280».(تر حاصل شودجامع
  آماري به دو شيوه خرد (داخلي) و كالن (ساالنه) انجام شده است.

مجلــه  پژوهشــي چــاپ شــده در- لمــيمقالــه ع 71حاضــر شــامل ارزيــابي  پــژوهش
باشـد. ايـن   مـي  1398(سال آغاز به كار مجله) تا 1388در بازه زماني سالهاي » عربي  ادب«

 1389شود؛ گرچه در سـال  نامه دو فصلنامه است كه ساالنه در دو شماره منتشر مي پژوهش
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شـماره منتشـر شـده اسـت.      4در  1391انجام نشده است؛ اما سال  بارگذاري و چاپ مقاله
گفته اين است كه تا زمان انتخاب جامعه آماري و حجم نمونه ه زماني پيشعلت انتخاب باز

منتشر شده بود و احتسـاب   1399و نگارش مقاله كنوني فقط يك دوره  از مقاله هاي سال 
ها را به هاي اين دوره، آشفتگي حجم نمونه و (بي نظمي)در ترتيب  سيستماتيك مقالهمقاله

شد تا نتائج پژوهش به درستي قابل تعميم نوبه خود سبب مي دنبال داشت كه اين امر نيز به
  بر جامعه آماري نباشد. 

عدد است؛ اما از آنجا كه امكان ارزيابي اين حجم از 284هاي اين مجله شمار كلي مقاله
مقاله به  71هايي به دنبال داشت، با استفاده از فرمول كوكران در نهايت مقاله ها، محدوديت

آمـاري   هـا در سراسـر جامعـه   ونه انتخاب شد و به دليل اينكه حجم نمونـه عنوان حجم نم
ها با استفاده از روش سيستماتيك انتخـاب شـدند.   ) به طور منظم پراكنده باشد، مقاله284(

)؛ 150: 1391(حافظ نيـا،  » كندفاصله عددي نمونه را به طور ثابت مشخص مي«اين روش 
به دست آمد؛ يعني  4ها بر تعداد نمونه، عدد ثابت قالهبدين صورت كه از تقسيم تعداد كل م

  است. 4هاي انتخابي در هر شماره، عدد فاصله بين مقاله

  ابزار پژوهش 1.5.1
  پذيرفته است، بدين صورت كه ابتدااين پژوهش با روش تركيبي انجام 

آوري ها)بـه جمـع  جهت مشخص شدن وضعيت ساختاري مقاله ها (بـا مطالعـه مقالـه   
اطالعات كيفي پرداخته شد، سپس مرحله دوم (با كمك پرسشـنامه) داده هـاي كمـي،    

هاي كمـي، تفسـير و تحليـل    دادهجمع آوري و تجزيه و تحليل شدند، آنگاه  بر مبناي 
  )؛Ridenour&Newman:32 : 2008اطالعات كيفي انجام شد (ر.ك

، پرسشنامه عمـده تـرين ابـزار    بنابراين در بخش كيفي، مطالعه اسنادي و در بخش كمي
  باشد. پژوهش حاضر مي

هاي پژوهشي در دو مؤلفـه  هاي ارزيابي ساختاري مقالهپرسشنامه مذكور شامل شاخص
هايي دارند. براي هر يك باشد كه هر كدام از اين دو مؤلفه، زيرمجموعهچكيده و مقدمه مي

ي تعريــف شــده، هــاهــايي بــر اســاس شــاخصهــاي چكيــده و مقدمــه خانــهاز قســمت
است كـه بـه صـورت فهرسـت     » ندارد«و » دارد«گرديد. هر خانه شامل دو گزينه   مشخص

  بازشونده قابليت انتخاب دارد.
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ابزار پژوهش جهت تضمين دقت علمي پژوهش بايستي از روايي الزم برخوردار باشد. 
شود؛ ميرايج ترين روش اعتبار روايي ابزار پژوهش بر اساس روش اعتبار محتوا مشخص 

» باشـد روايي محتوايي بيـانگر ارتبـاط ابـزار پـژوهش بـا سـاختار مـورد مطالعـه مـي         «زيرا 
)Fitzpatrick,1983:7(      بنابراين تهيه كنندگان پرسشنامه پـس از طراحـي سـاختار آن جهـت

پرسشـنامه   اثربخشي و گسترش محتواي موضوعي موردنظر تـالش كردنـد. بـدين ترتيـب    
زبـان و ادبيـات عربـي، آمـوزش      دان روش تحقيـق در رشـته  اختيار شـش نفـر از اسـتا   در

شناسي قرار گرفت و پـس از تأييـد از   انگليسي، علوم تربيتي و علم اطالعات و دانش  زبان
طرف آنان در گروه عربي شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني ارائه و پس از تصحيح 

  ايرادهاي شورا جهت ارزيابي ساختاري مقاله معرفي شد.
ها انجام شد كه شامل سال نشر مقاله و ها از طريق كدگذاري مقالهآوري دادهروش جمع
اي اشـاره دارد كـه در مجلـه    ) بـه مقالـه  1/1398باشد؛ بـه عنـوان نمونـه (   شماره مجله مي

هـا بـه وسـيله مطالعـه دقيـق      چاپ شده است. گـردآوري داده  1398) و در سال 1(  شماره
افزار اكسل هاي استخراج شده با كمك نرمانجام شد. سپس داده ها و تكميل پرسشنامه مقاله

هـاي  هاي كيفي بـه وسـيله داده  تحليل آماري و در قالب نمودارها ارائه گرديد. در ادامه داده
شـود و نتـائج   كمي تحليل شدند. زيرا در پژوهش كمي از زبان علمي بيطرفانه استفاده مـي 

هاي ارزشي پژوهشگر بـه دور اسـت؛   كه از قضاوت شودپژوهش در قالب اعدادي بيان مي
هاي كمي و اطالعات كيفي درك و شـناخت بهتـري از مسـأله تحقيـق     بنابراين تركيب داده

   ) Asmit, 2003  138:؛ Bloch,2014: 108 دهد. (مي  ارائه
  
  هاي پژوهش . يافته2

  چكيده 1.2
اي كـه  الـه اسـت؛ بـه گونـه    چكيده مقاله بازتاب مطالب اساسي و جايگزين مـتن كامـل مق  

چكيده نويسي شامل يـك رشـته عمليـات    «سازد. نياز ميخواننده را از پويش كامل متن بي
اي است كه طي آن ساختار و  محتواي مدارك تحليل و سپس با حفظ عمق معنا، به زنجيره

ترين هدف آن تجديـد سـاختار اطالعـات در مقيـاس     شود و مهمتر تبيين ميصورتي كوتاه
) با توجه به نقش چكيده در افزايش سـرعت و دقـت   28: 1388(نوروزي، » كوچك است

ها بر اساس معيارها و بازيابي اطالعات و بهبودكارآيي نمايه سازي مقاله ها، ارزيابي چكيده
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چكيـده بايـد متناسـب بـا     «اصول چكيده ساختاريافته اهميت بسياري دارد. بـدين ترتيـب   
». مطالعــه مــتن كمــك كنــدگيــري بــراي واننــده در تصــميمســاختار مقالــه باشــد و بــه خ

  )69: 1388  (منصوريان،
چكيـده در   هـاي بررسـي شـده   بيان مسأله، هدف، روش، نتيجه و كليدواژه از شاخص

در  هـا ها بيانگر آن است كـه بيشـترين كاسـتي مقالـه    مقاله  پرسشنامه است. ارزيابي چكيده
؛ آنچنـان كـه روش پـژوهش در هـيچ يـك از      در روش پژوهش است 91تا 88زماني   بازه

 92 توجهي به مؤلفه بيان مسأله در سـال هاي اين محدوده زماني ذكر نشده است؛ بيچكيده
به بعد در  95آشكار است. در مقابل سال  94و اشاره نكردن به نتيجه پژوهش در سال  93و 

پراكنـدگي سـاختاري    اند؛ گرچـه ها عمل كردهذكر نتيجه و روش پژوهش بهتر از بقيه سال
ها شود. رعايت نشدن ترتيب منطقي كليدواژه) همچنان ديده مي98روش پژوهش (تا سال 

  نمود بيشتري يافته است. 94و پس از آن سال  88در سال 
هاي ارزيابي ساختاري چكيـده، شـاخص   ) بيانگر آن است كه از بين شاخص1نمودار (

% در  72% و شاخص كليـدواژه بـا    80، نتيجه با % 94%) ، بيان مسأله با  100هدف بيشتر (
هـا  %) كمتر از ساير شاخص 40هاي بعدي قرار دارند. شاخص روش پژوهش با آمار (رتبه

توانـد بـه داليـل    مورد توجه نويسندگان بوده است. اين كاستي نسبت به روش پژوهش مي
تفسيري بيشتر موضوع مختلفي باشد؛ از جمله اينكه نويسندگان به سبب ماهيت توصيفي يا 

كنند؛ آنچنـان  اي و غيرضروري تلقي ميها، ذكر روش پژوهش را به مثابه امري كليشهمقاله
هـا بـه سـطح توصـيفي و انتقـال      دهد كه بيشـتر مقالـه  هاي مجله نشان ميكه بررسي مقاله

برداري به اي و از طريق فيشنهها با ابزار كتابخااند و نگارندگان مقالهاطالعات محدود شده
هـا برجسـته نيسـت و چـه بسـا      انـد و تحليـل در مقالـه   آوري مواد پژوهش پرداختـه جمع

بينند. همچنين كمبود متون درسـي  ها نيازي به ذكر روش پژوهش نمينويسندگان اين مقاله
دانشگاهي در زمينه روش تحقيـق رشـته ادبيـات پاسـخگوي بسـياري از نيازهـاي علمـي        

هاي روش تحقيق در ادبيات، اغلب با اشاره به مؤلفان كتاب«آنچنان كه پژوهشگران نيست. 
انـد؛ بـه همـين جهـت     شناسـي شـده  هاي ادبي، وارد بحث مرجعاي بودن پژوهشكتابخانه

) شـايد  130: 1386(رضـي،  ». آورندنويسندگان نيز از روش تحقيق خود سخن به ميان نمي
حتي در سالهاي اخير را » ادب عربي«اي مجله هبتوان پراكندگي نبود روش پژوهش در مقاله
هـاي موضـوع   دهد كـه بيشـتر مقالـه   نشان مي تأييد كننده اين امر دانست.  همچنين آمارها
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هاي مجله كه % از مقاله 23اند. آنگونه كه تنها محور، كمتر به ذكر روش پژوهش، پايبند بوده
اند؛ بنابراين مسأله وهش اشاره كردهبه دنبال پاسخگويي به مسأله خاصي هستند، به روش پژ

» گويد چه روشي را بايد به كار گرفتمسأله به ما مي«اند؛ زيرا و روش تحقيق به هم وابسته
)؛ بخشي ديگر از داليل ضعف روش پژوهش به پيشينه تحقيق 129: 1381(فرامرز قراملكي،

ها بـه  ه هيچ كدام از پيشينههاي مجله بيانگر آن است كمقاله شود؛ دقت در پيشينهمربوط مي
صورت تحليلي نوشته نشده و به روش پژوهش نيز اشـاره نشـده اسـت؛ بنـابراين آگـاهي      

باشد كه ايـن  ها و نوشتارهاي قبلي بسيار اندك ميپژوهش مقاله نويسندگان نسبت به روش
كتـوب  هـاي م تجربـه «ها تأثيرگذار باشـد؛ زيـرا   تواند بر ذكر روش پژوهش در مقالهامر مي

ها و مجراهـايي آزمـوده شـده و    كند كه براي حل مسأله مشابه، چه روشپيشين روشن مي
هاي قبلي باعث )؛ بنابراين تحليل و نقد پژوهش9: 1378(حري،» تر بوده است كدام كامياب

هـا در زمينـه   شود و پژوهشگر از خالل آن به تمايز پـژوهش گسترش افق ديد  نويسنده مي
ري جهـت گـزينش روش صـحيح پـژوهش     گيـ له محـوري و تصـميم  روش تحقيق و مسأ

   .يابدمي  دست
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  مقدمه 2.2
باشد و هدف اصلي از چرايي و چگونگي انجـام  انداز پژوهش ميمقدمه ترسيم كننده چشم

يـاز را در اختيـار خواننـدگان    نكنـد؛ همچنـين معلومـات پـيش    كار پژوهشـي را بيـان مـي   
اجمــالي دربــاره محتــواي مــتن خواننــدگان بــا مطالعــه مقدمــه، نظــري «دهــد.  مــي  قــرار

اي خوب، دقيـق، مـوجز و شـيوا آغـاز گـردد تـا       آورند؛ پس متن بايد با مقدمه مي  دست به
  ) 89: 1390(ميرزائي، ». خواننده به خواندن كل نوشته ترغيب شود

هـاي ارزيـابي   تبيين موضوع ، هدف، پيشينه، سؤال و روش پژوهش از جمله شـاخص 
 91تا 88ها در بازه زماني ها در پرسشنامه معرفي شده است. كاستي اساسي مقالهمقدمه مقاله

اي كـه روش پـژوهش و   هاي پژوهش نمايان شده است به گونـه در روش، پيشينه و سؤال
گفتـه نيـز   ارائه نشده است؛ دو مؤلفه پيش 90و  88هاي پيشينه در هيچ يك از مقاله ها سال

هـاي  % مقالـه  82و 90هـاي سـال  % مقالـه  88ذكر نشده اسـت.   91هاي سال % مقاله 73 در
گفتـه در رتبـه بعـدي    در مقوله پـيش 94و  88خالي از سؤال پژوهش هستند؛ سال  91  سال
هـاي  به بعد نسبت بـه سـؤال   95ها از سال گيرند. در مقابل تمركز نويسندگان مقالهمي  قرار

ها توجه شده است. به روش پژوهش بيشتر از ديگر سال 93 پژوهش بيشتر شده است. سال
  ها به نگارش پيشينه توصيفي پرداخته اند.به بعد نيز برخي از مقاله 92از سال 
%  100هاي ارزيابي مقدمه، شاخص هدف بـا آمـار   دهد از بين شاخصها نشان مييافته

گيرد؛ البته از % قرار مي 96 پربسامدترين بخش مقدمه است. پس از آن تبيين موضوع با آمار
سـاز پـژوهش شـده،    هـا بـه موضـوعي كـه زمينـه     % مقالـه  5بين اين آمار، نويسـندگان در  

انـد. ايـن   اند؛ به عبارت ديگر به جاي موضوع به تبيين ماده پـژوهش پرداختـه  نداشته  توجه
  حالي است كهدر

ات يـا توضـيح   نويسـنده در پـي اثبـ   دستور كلي در نوشتن مقدمه اين است كه آنچـه  
گويند بياورد و بـه تناسـب موضـوع    اي كه به آن جمله كليدي مياست را در جمله  آن

: 1373پـور،  . (چادگانيتاريخ موضوع و اهميت موضوع باشد بايد شامل مطالبي درباره
46(  

بـا   ها، بيشـترين كاسـتي مقالـه هـا بـه ترتيـب در روش پـژوهش       از بين ديگر شاخص
% نمايان شده است. در تبيـين ايـن آمـار     60%  و پيشينه با  52با ، سؤال پژوهش %43  آمار
گفت كاستي مقاله ها در سؤال و روش پژوهش به سبب غفلت نويسندگان نسـبت   توان مي
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بـه نگـارش مـروري و موضـوعي      ي صـحيح نگـارش پيشـينه يـا بسـنده كـردن      به شـيوه 
انـد؛ در حـالي كـه    ه نپرداختـه هاست. به بيان ديگر نويسندگان به تحليل و نقد پيشـين  پيشينه

سازد، وجـود سـاختاري مناسـب و رويكـردي     چه مرور نوشتارها را منسجم و مفيد مي آن«
) چه بسا علت ايـن امـر از سـاختار راهنمـاي     78: 1377(فتاحي، » انتقادي و تحليلي است

گيـرد. بـر ايـن اسـاس     نگارش مجله در مورد نوشتن پيشينه به صورت مختصر نشأت مـي 
پيشينه فرآيندي تعاملي است كه «انتقادي اهميت بسياري دارد؛ زيرا  - پيشينه تحليلي نگارش

هاي پـژوهش در ارتبـاط اسـت؛ بنـابراين بايسـتي بـا       با مسأله، روش و حتي ساير  قسمت
) پژوهشـگر بـا   Lepine& Wilcox-king,2010: 506». (ارزيابي انتقادي، استداللي همراه باشد

را كشـف و بـا توجـه بـه آن سـؤال      سـأله يـا خألهـاي پژوهشـي     تحليل و نقد پيشـينه، م 
» تـوان سـؤالهاي پـژوهش را مطـرح كـرد     هاي پيشين ميبا توجه به پژوهش«كند؛  مي  طرح

ــي،  ــأ  92: 1384(بليك ــه مس ــه ب ــا توج ــين ب ــق  ) همچن ــژوهش، روش تحقي ــؤال پ له و س
در أله، سـؤال و روش پـژوهش   شود؛ بـدين ترتيـب پيشـينه پـژوهش بـا مسـ      مي  مشخص
شـود و  است؛ به عبارت ديگر با تحليل و نقد پيشـينه، مسـأله پـژوهش آشـكار مـي       ارتباط

سازد و سرانجام روش پژوهش هاي تحقيق را مطرح ميپژوهشگر با توجه به مسأله، پرسش
  گزيند.مناسبي را برمي

% مقاله ها ذكر شده است كـه از ايـن آمـار،     43همانطور كه بيان شد روش پژوهش در 
 - تحليلي گزارش شده است. علت غلبـه روش توصـيفي   - % آنها توصيفي 28غالب روش 

گردد كه بيشتر بر توصيف هاي ادبي برميها به ماهيت پژوهشتحليلي نسبت به ديگر روش
شناسـي  توجهي برخي نويسندگان نسبت به روشاند؛ همچنين غفلت يا كميا تفسير بنا شده

تحليلـي را بـه    - ات سبب شده تـا روش توصـيفي  پژوهش يا فلسفه روش پژوهش در ادبي
نگـري شـوند؛   دچار نوعي حصرگرايي و تك بعـدي «عنوان بنيان مسلم و بديهي بپذيرند و 

(فرامـرز  ». تـوان كـار كـرد   هـاي ديگـري نيـز مـي    صورتي كه در يك موضـوع بـا روش  در
ـ آينده«) بنابراين توجه به اين نكته كه 130و  129: 1381قراملكي، هـا بـيش از   هپژوهي مقال

) و نيز به 23: 1392(زالي، » شناختي استكه مبحثي محتوايي باشد، ناظر بر مسائل روش آن
هاي علمـي و  تحليلي و كاربرد  آن در بيشتر پژوهش –گرا بودن روش توصيفي دليل مطلق

هـاي زبـاني و ادبـي، لـزوم شـناخت و بكـارگيري       همچنين تمايز روش پژوهش در حوزه
روش تحقيق در زبان و ادبيات به دو حـوزه زبـاني و   «يق ضروري است. شناسي تحقروش
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شود و با توجه به اينكه هر دو حوزه به چندين سطح قابل تجزيه اسـت  بندي ميادبي طبقه
  ) 73تا : (گرجي و رضي، بي». طلبدبنابراين هر مقوله روش خاص خود را مي

هاي سنتي و نبـود  واند به غلبه روشتاز طرفي كمرنگ بودن نقد و تحليل پيشينه نيز مي
نـوآوري در پـژوهش ارتبـاط مسـتقيمي بـا      «نوآوري در روش پژوهش منجر شـود؛ زيـرا   

تحقيقات پيشينيان دارد؛ به همين سبب پژوهشگر بايد قبـل از هرچيـز بـه بررسـي پيشـينه      
: 1393ي، (رض». تحقيق بپردازد و ارزيابي كاملي از فعاليت مرتبط با مسأله تحقيق ارائه دهد

6 (  
تـوان جـزء   هـا، توصـيفي و تحليلـي اسـت را نمـي     اينكه روش پژوهش غالـب مقالـه  

ها و رويكردهاي جديـد  ها، روشها دانست، اما با توجه به گسترش نظريههاي مقاله كاستي
روش پژوهش بسته «پژوهشي، نياز پژوهشگران به دانش و اطالعات روزآمد و اين نكته كه 

) لـزوم  42: 1389(يوسفي، » باشدموضوع تحقيق، داراي انواع متعدد ميبه نوع و چگونگي 
  هاي جديد پژوهش امري انكارناپذير است.توجه به روش
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  گيري . نتيجه3
پژوهشي رشته زبان و  - و يكساني جهت نگارش مقاله ها علمي نظر به اينكه ساختار جامع

هـاي  ترتيب پژوهش حاضر به منظور ارزيابي ساختار مقالهادبيات عربي وجود ندارد؛ بدين 
ي چكيده و مقدمه انجام شد. بنابراين پـس از تهيـه و تأييـد    در دو مؤلفه» ادب عربي«مجله 

هاي مجله پرداخته شد و مشخص شد كه بـين  و تكميل آن به تحليل مقاله روايي پرسشنامه
% را بـه   100ود دارد؛ آنچنان كه آمار هدف در قسمت چكيده و مقدمه، رابطه معناداري وج

انـد. پـس از آن تبيـين    ها به هدف پژوهش پرداختـه خود اختصاص داده است و تمام مقاله
% مورد توجه نويسندگان بـوده اسـت. ايـن امـر      96% و مقدمه  94مسأله در چكيده با آمار 

هـاي موضـوع   جنبـه هاي مجله نسـبت بـه ابعـاد و    حكايت از آن دارد كه نويسندگان مقاله
ها ذكر شده، امـا ترتيـب   اند. گرچه كليدواژه در تمام مقالهپژوهش احاطه علمي كافي داشته

هاي آنها رعايت نشده بود؛ همچنين برخي از كلمات آنها به خوبي گويـاي  منطقي بين واژه
محتواي مقاله نبودند. علت اين امر ناشي ازغفلـت بيشـتر نويسـندگان نسـبت بـه سـاختار       

ب بـا توجـه بـه عنـوان مقالـه و      هـاي كليـدي را اغلـ   هاست و اينكه واژهمند كليدواژه امنظ
ن بخـش از پـژوهش بـا پـژوهش     كننـد. يافتـه ايـ   توجه محتواي اصلي انتخـاب مـي    بدون

توجهي نويسندگان نسبت ) در مورد بي1398) و پژوهش كياني و جعفري (1397(  نامداري
ها به ترتيب در هاي مقالهوشاني دارد. بيشترين كاستيهاي كليدي همپبه ترتيب منطقي واژه

هـاي  روش پژوهش قسمت چكيده و مقدمه، سؤال پژوهش و پيشينه نمود يافته است. يافته
)؛ كياني و نظـري  1388هاي طاهري نيا و بخشي (اين بخش از تحقيق تأييد كننده پژوهش 

و پيشينه با پژوهش كيـاني و   باشد و در مورد روش) مي1398) و كياني و جعفري (1395(
  ) همسو است. 1398رئيسي (

هاي مجله ادب عربي حكايت از آن دارد كه پژوهشـگران جهـت   بررسي وضعيت مقاله
كنند. حال گزينش و تبيين روش پژوهش خويش از اسلوب و استاندارد خاصي پيروي نمي

هـا و كيفيـت   تهشود، تحليل يافكه روش پژوهش سبب سازماندهي محتواي پژوهش مي آن
بـرد. همچنـين روش تحقيـق    نيز متأثر از نوع روشي است كه پژوهشگر بـه كـار مـي    نتائج

شناسي شناسي كمي و كيفي و فن استفاده شده دارد؛ به عبارت ديگر روشبستگي به روش
ي و كيفـي و يـا تركيبـي متفـاوت اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه           تحقيق با توجه به تحقيق كمـ

گيري، پايايي و روايـي  يا تركيبي نيازمند جامعه آماري، نوع و شيوه نمونههاي كمي  پژوهش
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باشد. گفتني است كه انتخاب نـوع روش پـژوهش عـالوه بـر ميـزان      ابزار پژوهش و ...مي
شناسي پژوهش، به ماهيت موضـوع و مسـأله تحقيـق نيـز     آشنايي نويسنده نسبت به روش

آيـد؛ بنـابراين علـت اساسـي     ها به دست مـي بستگي دارد و مسأله پژوهش از مرور نوشتار
هـا  توجهي نويسندگان به روش پژوهش ريشه در نگارش غيراصولي پيشينه دارد. بررسي بي

هـا  % مقالـه  10باشند؛ اما از بين ايـن آمـار،   ها داراي پيشينه مي% مقاله 60نشان داد اگر چه 
% ديگر  10محدود شده است؛  هباشند و به يك كتاب يا مقالداراي پيشينه بسيار مختصر مي

اند، بلكه به ذكر فهرستي كوتاه در مورد ماده پژوهش نيز در مورد موضوع مقاله تدوين نشده
ها پيشينه فهرستي و بـدون توجـه بـه    % مقاله 40اند. با در نظر گرفتن اين آمار فقط پرداخته

ها بـه صـورت سـاختارمند    مقالهاند؛ بدين ترتيب پيشينه تقويم زماني و موضوعي ارائه داده
نوشـتارها سـاختار واحـدي را     ها در مـرور % مقاله 98اند؛ آن گونه كه بيش از نوشته نشده

  اند.  نكرده  دنبال
هـايي كـه در حـوزه زبـان و ادبيـات عربـي بـه ارزيـابي         مرور نوشتارها و مطالعه مقاله

اسي مربوط به نبـود سـاختار   دهد كه اشكال اساند نشان ميها همت گماشتهساختاري مقاله
پژوهشي زبان و ادبيات عربي اسـت؛   - جامع و الگوي يكسان جهت نگارش مقاله ها علمي

كننـد. ايـن   ها به راهنماي نگارش مقاله بسنده ميبه همين دليل نويسندگان در نگارش مقاله
نمـاي  با ساختار راه» ادب عربي«هاي مجله در حالي است كه ضعف ساختاري پيشينه مقاله

نگارش ايـن مجلـه ارتبـاط معنـاداري دارد؛ چـرا كـه سـردبير مجلـه در قسـمت راهنمـا،           
ه در راهنمـاي نگـارش مجلـه    كنـد. آنچنـان كـ   هاي جزئي نگارش را بيان مـي دستورالعمل

به نگارش پيشينه به صورت مختصر اشاره شده است. در صورتي كه تحليل و » عربي  ادب«
خوردار است. نگارش پيشينه اصولي و ساختارمند و تحليل نقد پيشينه از اهميت بسياري بر

هاي پژوهش شود. پرسشو نقد آنها منجر به كشف خأل پژوهش يا همان مسأله تحقيق مي
هـاي  گيـرد و پژوهشـگر بـا اسـتفاده از مسـأله و سـؤال      نيز از مسأله تحقيق سرچشمه مـي 

يربنايي نگارش پيشـينه  كند؛ توجه به نقش زپژوهشي، روش پژوهش خاصي را انتخاب مي
ساختارمند در پيدايش مسأله، سؤال و روش پژوهش و همچنين اثـر بخشـي آن بـر نتـائج     

پژوهشـي را   - هـاي علمـي  پژوهش، ضرورت تهيه ساختار مناسـب جهـت تـدوين مقالـه    
  كند.مي  ايجاب
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بر اساس نكاتي كه در اهميت نگارش پيشينه و روش پژوهش بيان شد و نيز با توجه به 
هاي ساختاري مقاله (چكيده، مقدمـه و...)  كه پيشينه و روش پژوهش همانند ديگر مؤلفه اين

انـد كـه پـرداختن و اهميـت دادن بـه آنهـا و       هاي فرعي تشكيل شدهاز عناصر و سرشناسه
پژوهشـي ضـروري اسـت؛     - هـاي علمـي  نگارش روشمند  اين دو مؤلفه در ساختار مقاله

شـود؛  قاله ها در رشته زبان و ادبيـات عربـي پيشـنهاد مـي    بنابراين الگوي مفهومي اينگونه م
گفتني است در اين الگو، عالوه بر مواردي كه ذكر شد، از آنجـا كـه تبيـين ايـن دو مقولـه      

ــه دليــل محــدوديت فضــاي م  ــه صــورت گــذرا و مختصــر  (پيشــينه و روش) ب ــه، ب قدم
  شود.تأكيد ميگيرد، بر لزوم تفكيك اين دو عنصر ساختاري مهم و كليدي   مي  صورت

  
  پيشنهادها 1.3
حاضــر بــه آنهــا اشــاره شــد،  هــايي كــه در مقالــهجهــت برطــرف كــردن كاســتي ـ

هـا  شود در بخش راهنماي نويسندگان مجله، توجـه بـه نگـارش پيشـينه     مي  پيشنهاد
  اساس تقويم زماني يا موضوعي و نيز تحليل و نقد آنها برجسته تر شود. بر

هـا و رويكردهـاي جديـد پژوهشـي، نيـاز      روشهـا،  با توجـه بـه گسـترش نظريـه     ـ
هـاي جديـد   پژوهشگران به دانش و اطالعات روزآمد پيشنهاد مـي شـود بـه روش   

  پژوهش توجه شود.
توجهي به ارزيابي ساختاري پژوهشي و كم - هاي علميبا توجه به افزايش كمي مقاله ـ

انتقـال  شود جهـت روزآمـد كـردن دانـش تخصصـي و      يا محتوايي آنها، پيشنهاد مي
  در دستور كار قرار گيرد. هاي مجلهمند آنها، سنجش ادواري مقاله هدف

ها، افزايش دقـت داوران در  از آنجا كه ارائه ساختار استاندارد سبب رشد كيفي مقاله ـ
شود؛ همچنين با توجه به اينكـه  جويي در وقت نويسندگان ميارزيابي مقاله و صرفه

، ارائـه الگوهـاي   وه بر نشـر نتـائج پـژوهش   پژوهشي عال - هاي علميرسالت مجله
شـود مجلـه   باشد؛ بنـابراين پيشـنهاد مـي   صحيح جهت استفاده ساير پژوهشگران مي

ساختار مشخصي براي مقاله ها داشته باشد و در صفحه راهنمـاي نويسـندگان، ايـن    
ان ساختار تبيين شود. الگوي پيشنهادي اين مقاله مي تواند پس از نقد و تحليل به عنو

  الگوي ساختاري مقاله ها مورد استفاده قرار گيرد. 
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  الگوي مفهومي ساختار چكيده و مقدمه
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چكيده مقاله ابزاري جهت 
ها و دستيابي به نتايج پژوهش

رساني از موضوعات آگاهي
علمي و تخصصي روزآمد به 

باشد. چكيده پژوهشگران مي
بايد درست، دقيق، مستقل از 
متن، موجز، غير قضاوتي، 

روان و منسجم باشد. همچنين 
بايد اهداف اصلي، ابعاد 

هاي به كار پژوهش، روش
  رفته و نتايج نهايي را بيان كند.

ليل  مسأله پژوهش به درستي بيان شود.  1
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  هدف پژوهش به روشني ارائه شود.  2

  روش پژوهش به اختصار ذكر شود.  3

يافته ها و نتائج به صورت خالصه بيان   4
  شود.

كليدواژه در مقاله نقش نمايه 
را دارد و نماي كلي مقاله را 

كند. در ذهن تداعي مي
هاي كليدي يك ميانگين واژه
هفت كلمه است.  مقاله، پنج تا

كليدواژه بايستي تركيبي از 
واژگان اعم و اخص كه 

ترين رابطه بيشترين و نزديك
معنايي را با محتواي مقاله 

  دارد، انتخاب شود.
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2  

واژه هاي اصلي و كانوني 
فرعي و يا عناوين  كه با 

محتواي مقاله نيز در 
ارتباط باشد نه اينكه 

صرفا برگرفته از عنوان 
  باشد.

هاي ترتيب منطقي واژه  3
  كليدي

دمه  2
مق

  

در اين بخش بايد مسأله و 
ساز موضوعي كه زمينه

پژوهش شده است، همراه با 
حدود، ابعاد و جوانب آن به 
روشني و به اختصار تبيين 

ساختار مقدمه شود. همچنين 
شامل بيان منطق منجر به انجام 
پژوهش، مرور متون علمي در 
ارتباط با پژوهش و بيان هدف 

  باشد.مطالعه مي

  بيان مسأله و تبيين موضوع پژوهش  1
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(سوالهايي كه ذكر سؤالهاي پژوهش   2
  پاسخ منطقي داشته باشد)

  هدف و ضرورت پژوهش بيان شود.  3
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شينه  3
پي

  

تواند چارچوبي پيشينه مي
براي اجراي تحقيق فراهم 

آورد. در نگارش پيشينه تنها 
ارائه فهرستي از منابع مرتبط 

كافي نيست، بلكه بايد به شيوه 
اي باشد كه خواننده در جريان 

ها قرار پژوهشهاي ساير يافته
گيرد. استنتاج كلي پژوهشگر 

ها نيز ضروري در مرور پيشينه
است. آنچه مرور نوشتارها را 

سازد وجود منسجم و مفيد مي
ساختاري مناسب و رويكردي 

انتقادي، تحليلي است. 
همچنين پژوهشگر بايستي 

نوشتارهاي پيشين را با 
پژوهش در دست انجام خود 

ه و مقايسه كرده و وجوه تشاب
  تمايز را مشخص سازد.

1  
پيوند موضوع مقاله با سابقه پژوهشي 

آن به روشني بيان شود و ساختار آن بر 
تقويم زماني يا « اساس نظم خاصي 
ران  ذكر شود.» موضوعي
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  هاي پيشين بيان شود.نتائج پژوهش  2

  هاي قبلي نقد و تحليل گردد.پژوهش  3

هاي  تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش  4
  پيشين  ارائه شود.

4 
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اجراي هر طرح پژوهشي 
مستلزم به كارگيري يك 

شناسي مناسب است كه روش
پژوهشگر را به اجراي طرح و 
هدف مورد نظر و پاسخگويي 

هاي پژوهش قادر به پرسش
شيوه سازد. روش  و مي

پژوهش بسته به نوع چگونگي 
كند. موضوع با هم فرق مي

روش مطلق گرا اما رويكرد و 
شيوه مختص يك حوزه 

خاص است.ابزار پژوهش و 
ها نيز روش تحليل داده

متناسب با نوع تحقيق و روش 
  شود.پژوهش برگزيده مي

1  
روش و رويكرد پژوهش، تناسب آن 
با هدف و مسأله پژوهش و داليل 

ن (  روش بيان شود. انتخاب
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آوري مواد پژوهش روش يا ابزار جمع  2
  يا ميداني ذكر گردد.اي(كتابخانه

  روش تحليل داده ها ارائه شود.  3

  
  نامه كتاب
 تـا  چكيـده  از علمي مقاله نگارش راهنماي« ،)1393( اكرم اسدي، سهي؛ قادري علي مريم؛ اسدي،

 .كتابدار نشر: تهران  ،»نتيجه
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)، نقدي بر شـيوه مقدمـه نويسـي مقـاالت رشـته      1392بابازاده اقدم، عسگر؛ خاني كلقاي، حسين (
ادبيات فارسي( نمونه موردي مجله ادبيات فارسي دانشگاه آزاد خوي)، پژوهشنامه انتقادي متون 

 .15- 28، صص 2، شماره 13ي علوم انساني، سال هاو برنامه

 هاي اجتماعي، ترجمه حسن چاوشيان، تهران: نشر ني.)، طراحي پژوهش1384بليكي، نورمن (

ــا تأك«)، 1393تــواليي، روح اهللا ( ، »يــد بــر فنــاوري و اطالعــاتجــزوه روش تحقيــق پيشــرفته ب
 دانشگاه شهيد بهشتي.  تهران:

، »هاي فارسينامهها و پايانمعيارهاي ارزيابي چكيده مقاله«)، 1396ده (پور، پيمان؛ عصاره، فريجليل
 .80- 93، صص 4تخصصي ادكا، شماره - نشريه علمي

هـاي  نامـه نگـارش علمـي (فنـون تهيـه مقـاالت علمـي و پايـان       «)، 1373چادگاني پور، مصطفي (
 ، اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي.»تحصيلي)

 ، تهران: سمت.18، چاپ»اي بر روش تحقيق در علوم انسانيقدمهم«)، 1391نيا، محمدرضا (حافظ

 هاي كشور.، تهران، هيأت امناي كتابخانه»أيين نگارش علمي«)، 1378حري، عباس (

)، نگارش مقاله: گزارش و ساير انتشـارات علمـي از انتخـاب    1386حياتي، زهير؛ عليجاني، رحيم (
 سپاري، شيراز: نشر چاپار.موضوع تا چاپ

 ، ترجمه مجيدرضا دالوري، تهران: هرمس.»هاي كاربردي تحقيقروش«)، 1390داوسون، كاترين(

مـرتبط بـا ادبيـات در    پژوهشـي  - بررسي و نقد مقاالت علمـي «)، 1393راز، عبداهللا؛ رضي، احمد (
 .185- 222، صص32، فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره»شمسي1380  دهه

 .130- 142، صص 1، گوهر گويا، شماره »ش تحقيقات ادبي در ايرانرو«)، 1386رضي، احمد (

شناسـي، چـاپ اول،   هـاي تحقيـق در ادبيـات و مرجـع    هـا و مهـارت  )، روش1393رضي، احمد (
 انتشارات فاطمي.  تهران،

 ، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي.»شناسي پژوهش كيفي در مديريتروش«)، 1392زالي، نادر (

، »هـاي تحقيـق در علـوم رفتـاري    روش«)، 1379بازرگان، عباس؛ حجـازي، زهـره (  سرمد، زهره؛ 
 سوم، تهران: نشر آگاه.  چاپ

سنجش توليدات علمي گروه زبان و ادبيات عربـي در  «)،1388نيا، علي باقر و مريم بخشي (طاهري
 .103- 128، صص13، مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، شماره »ايران

نقدي بر انتخاب موضوع و عنوان مقاله در مجالت علمي پژوهشي زبـان  «)، 1389(عسكري، صادق
 .97- 118، صص2و ادبيات عربي، مجله زبان و ادبيات عربي، شماره

هاي داخلي مقاالت علمي پژوهشي زبان نقدي بر مباحث فرعي و عنوان«)، 1390( عسكري، صادق
 .95- 129، صص 18عربي، شماره و ادبيات عربي، مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات
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، »هـاي تطبيقـي  انتخاب موضوع و تنظـيم مباحـث داخلـي در پـژوهش    «)، 1392( عسكري، صادق
 .137- 161، صص9، شماره 3نامه ادبيات تطبيقي، سالكاوش

)، رهنمودهايي براي نگـارش مـرور نوشـتارها و پيشـينه     1377فتاحي، رحمت اهللا؛ پريرخ، مهري (
پژوهشـي علـوم انسـاني     - لمـي لوم انسـاني و اجتمـاعي، فصـلنامه ع   هاي عپژوهش در حوزه

 .62- 82، صص 28، شماره 8الزهرا، سال   دانشگاه

». هـا پژوهشي:رويكردها، معيارها و چالش –داوري مقاله هاي علمي ). «1398فتاحي، رحمت اهللا (
-http://libmsp.sbmu.ac.ir/uploads/2 :27/4/1398برگرفته شده از پايگاه اطالعاتي زير در تاريخ 
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