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  ةمجل یساختار یارزياب 
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 چکیده
علمری هراي هاي علمی نقش بارزي در گسترش دانش و ارتقراي كيفری پرژوهشارزیابی و تحلي  انتقادي مقاله

هاي پژوهشی نقرد شروند. هاي علمی براساس رویاردهاي ارزیابی مقالهدارد؛ از همين رو، ضرورت دارد نشریه
هراي تر مره در پرژوهش»هراي مجلرة این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش تحلي  محتواي كمی، مقاله

ارزیرابی مقالره بررسری كنرد. بنرابراین، برا  براساس رویاررد سراختاري را 67تا  1از شمارب  «زبان و ادبيات عربی
مقاله از این مجله براساس پربسامدترین موضوعات انتخراب و تحلير  شرد.  16استفاده از پرسشنامه طراحی شده 

هراي از نظرر معيارهراي ارزیرابی سراختاري برخری اشراال 6868و  6860هاي سال دهد مقالهها نشان میبررسی
سرعت بيشتري پيدا  6861شود، این روند در سال روند رو به رشدي دیده می 6864ساختاري دارند، اما از سال 

هاي پژوهشری و در پری آن افرزایش و افزایش تعرداد مجلره 6860پژوهشی شدن مجله در سال  -كند. علمیمی
توليدات علمی، توسعه تحصيالت تاميلی، پررن  شدن امتيازهاي پژوهشی در  ذب اعضراي هيرات علمری، 

هاي این حركرت رو بره  لروي دانشجوي نمونه، ارتقاي اعضاي هيات علمی و دریافت پژوهانه از علت انتخاب
دهرد مرواردي  رون ذكرر روش پرژوهش و هردف در  ايرده، پيشرينه هاي پژوهش نشان میمجله است. یافته

روزآمردي  هاي پژوهش وپژوهش، روش پژوهش و پایبندي به آن، مبانی نظري پژوهش، نوآوري، تحلي  یافته
پژوهشی هماهن  نيست. علت تطابق نداشرتن برخری  -منابع با معيارهاي تفصيلی تعریف شده براي مقالة علمی

ها و روشن نبرودن فایرده ها در مقالهپژوهشی به نبود روش یاسان در ارائه آن -هاي مقالة علمیها با معياربخش
ن پژوهش  ار وب مفهرومی برراي ارزیرابی سراختاري گردد. ایمیها براي نویسندگان برهركدام از این بخش

 پژوهشی در زبان و ادبيات عربی پيشنهاد داده است. -هاي علمیمقاله

 ۀمجلن ،یساختار رویکرد ،یعرب زبان ۀترجم ،یپژوهش هایمقاله یارزیاب واژگان کلیدی:

 .عربی ادبیات و زبان در ترجمه هایپژوهش

                                                                                                                                        
 E-mail: hkyanee@yahoo.com )نویسنده مسئول( 
 E-mail: lila.raeisi@gmail.com 
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 مقدمه

  مساله بیان. 1

ة تر مرة زمينر در تخصصریة مجل اولين «هاي تر مه در زبان و ادبيات عربیشپژوه»ة مجل 
 اسرت آن برر حاضر پژوهش شود.می منتشر یئطباطبا عالمه دانشگاه در كه است عربی زبان
 مجلره ایرن هرايمقالره تحلير  و نقد بررسی، به مقاله ساختاري ارزیابی معيارهايبراساس  تا

 انتخراب مجلره ایرن 67 تا 1ب شمار از مقاله 16 تعداد حاضرة مقال در اساس همين بر بپردازد.
 شرده تخصصری شماره این از هامقاله كه است آن مجله 1ب شمار از پژوهش آغاز دلي  .شد
 است. ترنزدیک مجله عنوان به هامقاله موضوع و
 

 . ضرورت پژوهش 2
 در مرؤثر گامی كشور یپژوهش -علمی هايمقاله استنادي یا و محتوایی و ساختاري ارزیابی
 انجرام، بنرابراین اسرت. هراآن از وريبهرره و دانرشة  رخ در علمی هايپژوهش دادن قرار

 آثرار ایرن نقد و ارزیابی بلاه، نيست مؤثر تنهایی به علمی هايمجله در آن  اپ و پژوهش
 كند.می فراوانی كمک  رخه این به دادن سرعت به

پژوهشی در رشته زبران و ادبيرات عربری در دهرة  -ي علمیهارشد كمی انتشار مقاله دبا و و
این در حالی است كه مقاله بایرد ارتبرا  منطقری و »اخير به ارزیابی مقاله تو ه كافی نشده است، 

عملی سه سویه بين نویسنده، متن و خواننده برقرار كند. بنابراین نویسندگان هنگرام نگرارش مرتن 
ر بگيرنرد، بلاره بایرد خرود را بره  راي خواننرده فرضری نباید فقط تفاررات خودشران را در نظر

شناسری بگذارند. پيامد این نظریه پرداختن به وقایع ارتباطی و عوامر  شرناختی، ا تمراعی و روان
هرا مرتن ها است كه حال  آن لزوم بررسی و پيمودن فرآیندهایی است كه طری آندر توليد متن
ها را كره یاری از مراحر  فرآینرد توليرد تار مقالهشود. این نظریه، ضرورت بررسی ساختوليد می

 (.040: 6867نمازي، ) «كندمتن است، ایجاب می
 هرايتوليرد و دارد و رود كشرور در مقطرع سه در عربی زبان متر می رشته كه آنجا از
 اهميرت بره تو ره برا و رسدمی  اپ به كشور علمی هايمجله در تر مه متخصصان علمی
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 هرايپژوهش ارزیابی ضرورت امر، این به تو ه بر باودستی اسناد يدتأك و  امعه در تر مه
 و زبران در تر مره هرايپرژوهش» تخصصریة مجلر ویرژهبره كشور هايمجله در شده  اپ
 در  رز) ایرانری پژوهشری-علمری هاينشریه در نقد كه  اآن از است. روشن «عربی ادبيات
 هرايمقاله ارزیابی رویاردهاي بر تايه اب تا است وزم پس ندارد،  ایگاهی داوري(فرآیند 
  شوند. ارزیابی هامقاله پژوهشی،

 

 هدف پژوهش. 3
 ایرن. اسرت مجلرهب شرد انتخراب هرايمقالره سراختاري هرايمؤلفره ارزیابی، مقاله این هدف

 سراختاري ارزیرابی معيارهاي با شده انتخاب هايمقاله مطابقت ميزان تا دارد تالش پژوهش
 بررسرری از پررس اسررت آن پرری در. همچنررين كنررد بررسرری را پژوهشرری -علمرری هررايمقالرره
 مطلروب وضرعيت به رسيدن براي پيشنهادهایی و راهاارها ها،مقاله هايكاستی و هاویژگی
   .كند ارائه
 

 های پژوهشسؤال. 4
  است: زیر هايپرسش به پاس  پی دربيان شده، این پژوهش  اهداف به رسيدن براي 
  هرايمقالره سراختاري ارزیرابی هرايشراخص براسراس شرده انتخراب هرايمقالره وضعيت -

 مطلروب وضرعيت بره رسريدن برراي پيشنهادها و راهاارها و است؟  گونهپژوهشی  -علمی
  يست؟

 هرايشرماره در پرسشرنامه در شرده مطررح معيارهرايبراسراس  مجله این فرودهاي و فراز -
 است؟  گونه موردپژوهانه

 
  پژوهشۀ پیشین. 5

 اسرت هراییموضروع  مله از عربی وادبيات زبانة عرلپژوهشی  -علمی هايمقاله بیارزیا
 بروده عربری ادبيرات و زبران پژوهشرگران برخری تو ه مورد 6861 سال تا 6837 سال از كه
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 عربری ادبيرات و زبرانپژوهشی  -علمی هايمقاله نقد با مرتبطة پيشين پژوهش، این در است.
  شد: یافتبه شرح زیر  پژوهشی ركمد 60 و  وو ست 6861 سال تا

 و زبران ایرانری انجمرنة مجلر از اولب شرمار 68 تحلير  بره (6837) هماراران و ميرزایی
 ادبيرات معالرر، ادبيرات شناسری،زبان و زبان آموزش مقاله این در پردازد.می عربی ادبيات
 معرفری شرماره 68 در شده  اپ هايمقاله موضوعات ینترمهم عنوانبه ادبی نقد و تطبيقی
 رسرا،ب  ايرد عنروان، علمری، مقراوت به استناد در نقص و ود قبي  از مواردي است. شده
  است. شده بيان مجله این در ضعف نقا  عنوانبه نوشتار زبان و طرح قاب  علمیة مسأل

شمارب  68 در عربی ادبيات و زبانب حوز هايمقاله ارزیابی به (6833) بخشی و نياطاهري
 بره تحقيرق هرايیافتره پردازنرد.می 6831 تا 6830 سال از انسانی علوم پژوهشی-میعلة مجل
 نبود، پژوهش این در است. داشته اشاره هاآن كيفيت و هامقاله موضوعی تنوع لعودي سير
 ایرن در مشرهور نویسرندگان برخری دائرم حضرور عربی، ادبيات و زبان تخصصیهاي مجله
 اسرتناد مهم موضوع به تو هیبی ها،مقاله  اپ محدود اربسي ظرفيت و شدن قطبی ها،مجله
 و زبرانب حروز در علمری مقراوت رشرد موانع ینترمهم از و... نگاريتخصص عدم مقاله، به

   است. شده معرفی عربی ادبيات
 در كره اسرت كشرور عربری ادبيرات و زبران عرلره پژوهشگران پركارترین از عساري

 ارزیررابیة زمينرر درپژوهشرری  -علمرری مقالرره  هررار 6860 و 6866، 6868، 6836 هررايسررال
 و سراختاري رویاررد دو برا ایشان اند.درآورده نگارش به كشورپژوهشی  -علمی هايمقاله

 سره در آمرارية  امعر انرد.پرداختره عربی ادبيات و زبان هايمجله هايمقاله نقد به استنادي
ة مقالر در و كشرور عربری ادبيرات و برانز معتبر هايمجله هايمقاله ساختاري، ارزیابیة مقال

 ارزیرابیمرورد  هرايمقالره در است. كشور عربی ادبيات و زبان ایرانی انجمنة مجل استنادي
 «داخلری هرايعنروان و فرعری مباحرث» ،«عنروان و موضوع انتخاب» هايشاخص، ساختاري
 و داخلری نرديبعنوان یا و فرعی مباحث نبود مبهم، و طوونی هايعنوان است. شده بررسی

 عناوین مقاله، موضوع با داخلی عناوین نداشتن تناسب اي،كليشه تاراري، داخلی عناوین یا
 و تحقيرقهاي موضروع برودن تاراري و مباحث تأخير و تقدیم از ناشی آشفتگی اوليه، زائد

 پرژوهش مرورد هايمقاله هايكاستی ینترمهم از تحقيق روش الول در نویسندگان ضعف
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 علمرری معيارهرراي نشرردن رعایررت (6866) ایشرران اسررتنادي مقالرره در اسررت. دهشرر معرفرری
 حرد از بيشة تاي ها،مقاله از بسياري در متنوع منابع به استناد كيفيت و ضرورت درخصود

  ملره از خرار ی هرايزبران بره منرابع وكمبرود تنوّع فقدان منابع، كمی دوم، دست منابع بر
  است. شده معرفی پژوهانه مورد هايمقاله هايكاستی

ة مجلر هرايمقالره نویسرندگیهم روابط و استنادي تحلي  به (6860) همااران و احمدي
 ميرزان برودن پرایين به هایافته پردازد.می 08 تا 6ب شمار از عربی ادبيات و زبان ایرانی انجمن
 پرایين و بكترا بره استنادها بيشترین آن، هايمقاله به ندادن ار اع علتبه مجله تأثير ضریب
 پرژوهش با پژوهش این نتای  دارد. اشاره نویسندگان علمی روابط و همااري ضریب بودن

 دارد. همخوانی (6866) عساري
 در ترأليفی هرم مختلرف هرايشراخص بررسی به (6868) همااران و  مازكتی نژادعلی

-مری نشران ی نتا پردازد.می 0868 تا 0860 سال در عربی ادبيات و زبان ایرانی انجمنة مجل

 هماراري در ضرعف اسرت. شرده انجرام نویسنده دو مشاركت با هامقاله درلد 18 كه دهد
 دیگررر از دانشرگاهی برين گروهری هماراري و اخيررر سرال دو در نویسرندگان برين گروهری

 پركرارترین هرا،شرماره و هرامقالره در اسرتناددهی ميرزان مقالره این در است. مقالههاي یافته
   است. شده بررسی سندگاننوی و هادانشگاه
ب مجلرة شرمار 69 از مقالره 616 سرنجیعلمة مطالع به (6869) همااران و متقیمقدم امير

 86) هرامقالره نوشرتاري زبران ،مقالره این در پردازد.می ساله  هاردورب  یک در «مبين لسان»
 بررسری هراآن مشراركت ميزان و مدرك نویسندگان، تعداد و  نسيت عربی(، زبان به مورد
  اند.بوده استادیاري مدرك با و دانشگاهیهم هماار، نویسنده، دو با مرد غالباً كه است شده
پژوهشری را از سرال  -مجلرة علمری 68( در حوزب ادبيرات معالرر عربری، 6869) نظري
هرا، بررسی كرده اسرت. در ایرن پرژوهش سرهم مجرالت در نشرر مقالره 6868تا  6838

بيشتر مررد( ) درلد با دو نویسنده(،  نسيت 10) نویسندگینویسندگان فعال حوزه، هم
هرا، موضروع غالبراً مردرك دكترري(، مرادب پرژوهش) و مدارك دانشگاهی نویسندگان

انرد، ميرزان تو ره بره ادبيرات ها مورد مطالعه قرار گرفترهها، ادبایی كه در پژوهشمقاله
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هرا و ضرعف مطالعرات ههاي تاری  ادبيات معالر عربی در پرردازش دادكشورها و دهه
 اي مدنظر قرار گرفته است. بينارشته
 ادبيرات و زبران انتخرابیِة مقال 3 در مقاله اللی ا زاي بررسی به (6869) نظري و كيانی

 بسرياري در هرامقاله ةمقدم اند.پرداخته شناسیسبک موضوع با 6868 تا 6836 سال از عربی
 هرافرضيه یا و هاسؤال در بيشتر كاستی این. ارندند را نویسیمقدمه هايمعيار و الول موارد

 مرواد آوري مرع روش پژوهش، روش نوع نبودن مشخص شود.می یافت پژوهشة پيشين و
 پایران در اسرت. هرامقالره پرژوهش روش اساسی ایرادهاي از هاداده تحلي  روش و پژوهش
 پرژوهش، نظرري مبرانی هبر هرامقالره گونرهایرن نویسندگان كه است شده داده پيشنهاد مقاله

 كنند. تو ه بيشتر پژوهش روش به پایبنديو  محورتحلي  رویارد
 پردازنرد.مری عربری ةمجل  هار مضمونی بررسی به (6861) همااران و  هرمی كهندل

 و نویسندگان مشاركت ميزان هماار، پژوهشی مراكز نویسندگان، پرتوليدترین مقاله این در
 هرامجلره در منرابع از اسرتفاده ميرزان و اسرتنادي منابع مجالت، یموضوعات تنوع ها،دانشگاه

« وآدابهها ةالعربيهه ةللغه ةااليرانيه ةالعلميه ةالجمعيه» ةمجلر، مقاله این در است. شده بررسی
  دارد.پژوهشی  -علمی مقاوت ميزان در را تأثير ضریب بيشترین

 
 پژوهش ۀبندی پیشینجمع. 5-1

 بردون مقالره دو پژوهشری، مردرك 60 ميران از دهدمی نشان دهش انجام هايپژوهش تحلي 
 و 6837 همااران، و ميرزایی) اندپرداخته هامقاله كلی نقد به پژوهش  هت كردن مشخص
 و فرعری مباحرث عنروان، و موضوع انتخاب بررسی به مقاله سه (،6833 بخشی، و نياطاهري
 برا مقالره یرک و (6864 و 6868، 6836 عسراري،) پرداختره هرامقالره در داخلی هايعنوان
. همچنين (6869 ونظري،كيانی) است پرداخته اسلوبيه هايمقاله ارزیابی به ساختاري رویار
؛ 6868عسراري،) انردپرداختره هرامقالره ارزیرابی بره اسرتنادي رویار با دیگر پژوهش شش

 و متقرریمقرردم اميررر؛ 6868 همارراران، و  مررازكتی نررژادعلرری؛ 6860 همارراران، و احمرردي
 ميان از، دیگر بيان به. (6861 همااران، و  هرمی كهندل و 6869 نظري،؛ 6869 همااران،
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 پرداختره هرامقالره ارزیرابی به استنادي رویاردبراساس  پژوهش 1 گرفته، انجام پژوهش 60
 مرورد را پژوهشی هاينوشته اثربخشی كه است هاییمعيار بر هاپژوهش این تمركز كه است

 گرفتره قررار تحلير  مرورد پژوهشگران استنادي رفتار، رویارد این در دهد.می قرار ارزیابی
 رویاردهراي بره اشاره بدون هامقاله دیگر ،هاسلوبي نقد مقاله و استنادي هايمقاله بجز است.
، تحقيرق روش هرايكتراب برر تايره برا و شخصریة تجربربراساس  و پژوهشیة مقال ارزیابی
 با حاضر پژوهش اند.نگرفته بهره پرسشنامه ابزار از خود تحلي  و دنق در و اندكرده پژوهش
 در تر مره هرايپرژوهشة مجلر هايمقاله نویسندگان،توسط  شده تهيهة پرسشنام از استفاده
 است. كرده بررسی را عربی ادبيات و زبان

 عربری ادبيرات و زبان هايمقاله ارزیابی كه دارد اشاره ناته این به پژوهش پيشينه تحلي 
 ادامره هنروز كاستی این و است نبوده حوزه این پژوهشگران تو ه مورد محتوایی رویارد با

 ازهمچنرين  بپردازنرد. پژوهشری هرايمقالره محتروایی نقد به پژوهشگران تا است نياز و دارد
 پژوهشرگران شردن تررفعرال بره آن دلير  و دارنرد استنادي رویارد، نقدها بيشتر 6868 سال
 و زبران پژوهشرگران هرايپژوهش بيشتر گردد.برمی (isc) اسالم  هان علوم ياستناد مركز
 از را حاضرر تحقيرق آنچه است. مركز این پژوهشگران از متأثر رویارد، این با عربی ادبيات
 برا و گرفتره بهرره پرسشرنامه تهيه براي پژوهشة پيشين از كه است این، كندمی متمایز پيشينه
 تحلي  و آوري مع، پرسشنامه طریق از را خود پژوهشی هايادهد ساختاري، ارزیابی هدف
   است. كرده

 

  پژوهش روش. 6

 یرک» محتروا تحلير  است. گرفته لورت كمی محتواي تحلي  روشبراساس  پژوهش این
 نهرایی هردف برا و اسرت ارتباطرات محترواي كمّی و منظم عينی، توليف براي منظم روش
وتحلي  تجزیره روش ایرن در (.01 :6868 آتشرانی، و رسرولی) «رودمی كار به هاداده تفسير
 معيارهراي ایناره بره تو ره برا شرود.می انجرام درلدها و فراوانی ارقام، آمار، پایه بر هاداده
 هاداده ابتدا پژوهش، نتای  به بخشيدن عينيت براي و هستند كيفی، پرسشنامه در شده مطرح

 اكسرر  افررزارنررم و تولرريفی آمرار از اسررتفاده برا سررپس و آوري مرع پرسشررنامه، طریرق از



 2991 پاییز و زمستان، 12 شمارة، 9 سال ؛های ترجمه در زبان و ادبیّات عربیپژوهش        191

 

(Excel) پژوهشری-علمری هرايمقالره آمراري، ة امعر است. شده تبدی  كمی هايداده به 
 از مقالره 16 تعرداد گرزینش اسرت. یافتره انتشرار 6861 سرال پایان تا 6860 سال از كه است
 در مجلره ایرن اسرت. دهشر انجرام هراشماره تمام بررسی و نشریه این سایت به مرا عه طریق
 از پرس اسرت. رسريده  راپ بره شرماره دو در سراونه آن از پرس و شماره 4 در 6860 سال

 مرورد زمرانیب براز در مجلره هرايمقالره غالرب رویارردشرد  روشن مجله، هايمقاله بررسی
 86 آمرار برا «یرابیمعادل» ،درلد 46 آمار با «تر مه بررسی و دنق» هايموضوع در پژوهش
 سره ایرن، بنرابراین است.درلد  08 آمار با «آن بر مؤثر عوام  و تر مه معيارهاي» ودرلد 
 گرفت. قرار پژوهشب ماد عنوان به هامقاله انتخاب محور، موضوع

 دلير  بره امرا، گرفرت لرورت كلری هرم و سالبراساس  هم، زمينه هر در آماري نتای ة ارائ
 اسرت. شرده بسرنده كلری نمودارهاية ائار به تنها، مجله ضوابطبراساس  مقاله حجم رعایت
   است. فراوانی بيشترینبراساس  نيز درلدها بيان و مقاله ا زاي نوشتن ترتيب

 

 پژوهش ابزار. 7
 سراختاري ارزیرابی در گانره7 هرايشراخصبراسراس  كره اسرت ايپرسشرنامه پژوهش ابزار
 منرابع( و ترای ن الرلی،ة بدنر پرژوهش، روش مقدمره،  ايرده، عنروان،) پژوهشی هايمقاله

 اسرت. محتروا اعتبرار روشبراسراس  پرژوهش ابرزار روایری اعتبرار تعيين است. شده طراحی

 محترواي بره نراظر مزبرور ابزار كه است آن مبين گيري،اندازه ابزار یک براي محتوا روایی»
 اسررت. متارری داوري برره محترروا روایرری ... دارد انطبرراب آن بررا و اسررت نظررر مررورد موضرروع

 نظرر هراپرسرش برودن نافرذ و بودن وارد روي نحوي، به كه كسی هر و هاپرسشب كنندتهيه
 اسراس بر این .(699-691 :6868 رضویه،) «پردازدمی داوري نوعی به حقيقت در دهد،می

 علروم پژوهشرگاه نقرد هرايفررمبراسراس  وة پرژوهش پيشين بررسی از پس مقاله نویسندگان
 و كشورپژوهشی  -علمی هايمجله داوري هايفرم بررسی نيز و فرهنگی مطالعات و انسانی
 سراختاري ارزیابی بر تأكيد با ايپرسشنامه نویسی،مقاله و تحقيق روش هايكتاب به مرا عه
 رشرته در تحقيق روش متخصص استادان از نفر 1 اختيار در و كردند تهيه پژوهشی هايمقاله
 شناسریدانرش و اطالعرات علرم و بيتیتر علوم انگليسی، زبان آموزش عربی، ادبيات و زبان
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 پرسشرنامه آنران، طررف از تأیيرد و استادان این ایرادهاي كردن برطرف از پس و دادند قرار
 ایرادهراي تصرحي. از پس و ئهاار انسانی، علوم كتب و متون بررسی شوراي عربی گروه در

  شد. معرفی عربی اتادبي و زبان هايمجله هايمقاله نقد براي پرسشنامه آن، تأیيد و شورا
 ةمقدمره، روش پرژوهش، بدنر عنروان،  ايرده، پرژوهش، و  وو سرت از پس بنابراین

 بررسری برراي شد. داده قرار پرسشنامهب دهندتشاي  ساختارية مؤلف 7 ،اللی، نتای  و منابع
 هر ارزیابی براي و طراحیی های دول، هامقاله ا زاي از یک هر دادن قرار محور با هامقاله
و  شرد تعيين هاییخانه، مقالههاي شاخص از هركدام براي شد. تعریف هاییشاخص قسمت

 منرو یرک شرا  بره كه است «ندارد» و «ناقص دارد» ،«كام  دارد»ة گزین سه شام  خانه هر
 ایرن علرت شرود، انتخراب «نراقص دارد»ة گزینر كهدرلرورتی است. انتخاب قاب  بازشونده
 شود.می بيان ارزیابی قسمت در نقص
 اسرت. شردهطراحی انتخرابی  نرد لرورتبه هاگزینره هرا،مقالهة نتيج بررسی  دول در
 نترای  با پژوهشة نتيجة مقایس و مقاله هايتحلي  آوري مع مقاله، سؤال به پاس  هايگزینه
 هراگزینره هرا،مقالره منرابع بررسری  ردول در شرد. داده قررار پرسشرنامه در هاپژوهش سایر
 شرده طراحری بازشونده هايمنو قالب در كه است 98 تا 6 اعداد شام  فرمشپي لورتبه

 افرزارنرم كمرک برا شردهاستخراج هرايداده شرد، تامير  هانامهپرسش ایناه از پس است.
 شد. طراحی هانمودار قالب در و گرفت قرار آماري بررسی و تحلي  مورد اكس 
 بره قدیم از مجلهب شمار و  اپ تاری براساس  ابتدا هامقاله ها،داده آوري مع روش در
 سال در ششمب شمار از مقاله اولين به 6/1/6860، مثال عنوانبه است. شده كدگذاري  دید
 مورد Excel افزارنرم كمک با و آوري مع پرسشنامه طبق هاداده سپس، دارد اشاره 6860
 است. گرفته قرار تحلي 

  

 پژوهشی هایمقاله ساختاری ارزیابی .8
 نشران انرد،پرداختره ایرران درپژوهشی  -علمی هايمقاله ارزیابی به كه هاییپژوهش بررسی
 ارزیرابی بره محتروایی و اسرتنادي سراختاري، رویارد سه هاپژوهش از دسته این كه دهدمی
 ساختاري هايمعيار درخصود علمی مباحث و ود با اند.داشتهپژوهشی  -علمی هايمقاله
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 هرا،مقاله سنجش هايمعيار و ابزارها بهتریندرباره  هنوز ،پژوهشی -علمی هايقالهم ارزیابی
 علمرری هررايرشررته ماهيررت برره امررر ایررن دليرر و  (6863 فترراحی،) نرردارد و ررود نظررر اتفرراب
 تعریف معيارهايبراساس  و علمی رشته هر ویژگیبراساس  است وزم، بنابراین گردد.برمی
   داد. ارائه ساختاري ارزیابی براي هاییمالك تخصصی رشته هر در شده

 دهردمی نشان، اندپرداخته علمی هايپژوهش ساختاري ارزیابی به كه هاییمقاله بررسی
 سعادتی،) است و... پزشای، شناسیدانش و اطالعات علم ،حسابداري حوزه در هاآن بيشتر
 ارزیابی براي هامقاله نای در شده معرفی ساختار (.6868 نوكاریزي، و 6867 نمازي،؛ 6861

 68 از كمترر شاید  راكه ؛نبود مناسب عربی ادبيات و زبانة رشت در شده  اپ هايپژوهش
  اند.كرده انتخاب را شيوه این عربی ادبيات و زبان يهاپژوهش درلد
 تروانمری اخيرر هايدهه در عربی ادبيات و زبانب حوز در شده  اپ هايمقاله بررسی با

  دیرد مطالعرات بره بره تو ره برا آن بهبرود براي و استخراج را هامقاله اريساخت  ار وب
 داوري هرايفررم و پرژوهش ةپيشرين در  وو سرت از پرس پرژوهش ایرن داد. ارائه نهادپيش
 و تحقيرق روش هرايپرژوهش بره مرا عره نيرز و نقرد هرايفرم وپژوهشی  -علمی هايمجله

 از رشرته ایرن هايمقاله آنبراساس  تا كرد متنظي ايپرسشنامه، متخصص استادان با مشورت
 شود. ارزیابی ساختاري نظر
 
 پژوهش هاییافته. 2
 عنوان. 2-1

هایی اسرت كره در  رذب خواننرده و ترغيرب او بره عنوان تحقيق  زء اولين قسمت
و اختصرار، داراي مت يرهراي الرلی پرژوهش بروده  خواندن مؤثر است. عنروان بایرد

خود دارا باشد؛ به همرين دلير  انتخراب لرحي. و دقيرق آن وضوح و  ذابيت را در 
براسراس سره شراخص  مت در پرسشرنامهسرق هاي دشوار مقاله اسرت. ایرنیای از بخش

 محوري، ایجاز و وضوح بررسی شد. مسأله
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 از پرس و اول مرتبه دردرلد  66 آمار با عنوان شاخص در وضوح دهدمی نشان هایافته
 وضروح سرال نظر از گيرد.می قراردرلد  11 محوريمسأله ولد در 73 ایجاز ترتيب به آن
 بره بيشتر 6861 و 6869 سال ایجاز و 6861 و 6869 سال محوريمسأله ،6861 و 6860 سال
 6868 سرال در عنروان هرايكاسرتی ینتررمهم از ایجاز و محوريمسأله است. شده تو ه آن
  .((6) نمودار) است
 ترأثير مقالره ایجراز و محروريمسرأله وضروح، برر عنراوین برخی بودن كلی مجله این در
 پرژوهش الرلی مت يرهراي تمرام بيرانگر امرا، است  ذاب عنوان هم مواردي است. گذاشته
؛  راكره اسرت هرامقالره ازدرلرد   84 برودن محرور مساله تأم  قاب  و مهم موضوع نيست.

 محور  پژوهشی و (64 :6866 رضی،) «رودمی شماربه علمی پژوهش هر اللی ركن مسأله»
 :6868 همارار، و راز) «دهد قرار خود مخاطب فراروي را ايتازهة دریچ» تواندمی كه است
، باشرد نرسريده خرود پژوهشة زمين در مشخص سؤالی به پژوهشگر وقتی تا، بنابراین ؛.(637
 سرخن كره شودمی یادآور البته باشد. پژوهش مسأله گویاي كه برگزیند را عنوانی تواندنمی
 راكره  نيسرت؛ محرور موضروع هرايپرژوهش اهميتریبری برر دلير  محروريمسأله از گفتن

 است. برخوردار ايویژه  ایگاه از انسانی علوم هايرشته در محورموضوع هايپژوهش
 

 ها(: ارزیابی عنوان مقاله1) نمودار

 
 های پژوهشمنبع: یافته
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  چکیده. 2-2
 و روش مسرأله، بيران معيرار  هاربراساس  پرسشنامه در كه است مقاله قسمت دومين  ايده
 اسرت مقالره از كوتراه و  امع ايخالله،  ايده شود.می ارزیابی كليدواژه و نتيجه هدف،
  كند.می بيان را آن نتای  ینترمهم و كرده مشخص را پژوهش  گونگی و  رایی كه

 برهدرلرد   31 و پرژوهشة سرألم به هامقالهب  ايددرلد   33 دهدمی نشان( 0) نمودار
 نظرمبراسراس  هراآن ترتيرب و هاكليدواژه انتخاب آن از پس اند.كرده اشاره پژوهش نتای 
-می قراردرلد   49 آمار با روش ودرلد  17 هدف ،درلد  70 هاواژه بين مو ود منطقی

 6864 و 6868 هايسال در ترتيب به پژوهشة نتيج به اشاره و مسأله تبيين شاخص دو گيرد.
 6864 هايسال در كليدواژه انتخاب است. آمده كام  طور به 6861 و 6869 هايسال در و
 معيراربراسراس  هراكليردواژه برخری انتخراب 6861 سرال در امرا، برود اشاال بدون 6869 و

 از هراآن نراقص بيران یرا و پرژوهش هدف و روش به ناردن اشاره نبود. هاكليدواژه انتخاب
   است. تربر سته 6864 سال در كه است هامقاله يهاكاستی  مله

 هرايمقالره برخری است. عنوان  ار وب در مقاله اللی اطالعات حاوي خوبب  ايد
 از  ايرده ا زاي بين شالی توازن عدم هستند. ویژگی این فاقد نتای  و مسأله بيان در مجله
 از هراكليردواژه برين یمنطق نظم نبودن مشخص و مقاله نوآوري نبودن بر سته خطو ، نظر

  شود. تو ه آن به مجله در است وزم كه است مواردي
 

 ها(: ارزیابی چکیده مقاله2) نمودار

 
 های پژوهشمنبع: یافته
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 مقدمه. 2-3
 هردف، موضروع، تبيين معيار پن براساس  پرسشنامه در كه است مقاله قسمت سومين مقدمه

 یرا مقالره خوانردن برراي خواننده  ذب در دمهمق شود.می ارزیابی سؤال و پيشينه ضرورت،
 از كلری  رار وبیبنرابراین، بایرد  اسرت؛ اهميرت حرائز بسيار كار این از او كردن منصرف
-مری شماربه مقاله ك  خواندن براي راهة نقش حام در» و دهد ارائه خواننده به متن محتواي

  (.61 :6860 هماار، و اقدام بابازاده) «آید
 ودرلرد  33 برا موضروع تبيرينة مقولر در هرامقالرهة مقدمر كره دهدمی ننشا( 8) نمودار

 و كمتررین ترتيرب بره هرامقولره دیگرر بره نسربت موفقيرت، ميزان درلد 94 با نویسیپيشينه
 ودرلررد  77 در هرردف بيرران ،درلررد 30 در سرؤال ذكررر اسررت. داشررته را كاسررتی بيشرترین
 تبيرين در 6864 سرال در نویسرندگان اسرت. آمرده هامقاله ازدرلد  14 در تحقيق ضرورت
 و تحقيرق ضررورت بيان نویسی،پيشينهة مقول سه در 6869 سال اند.هبود موفق كامالً موضوع
 هردف بيران در نيرز 6861 سرال اسرت. بروده تررموفرق هاسال دیگر با مقایسه در سؤال طرح

   است. داشته بهتري عملارد
-حاشريه و اطنراب مقدمره، هرايشراخص ذكرر در نظمیبی مقدمه،هاي كاستی  مله از

 كره اسرت آن درسرت نویسریپيشرينه اسرت. زیراد اقتباس و موضوع تبيين در ویژهبه پردازي
 دقرت باشرد. اسرتوار موضوع بر او تسلط و نویسنده كام  و  امع اطالعاتة پای بر مطالعات

 «افزایردمری ه ر قبلری مطالعرات بره مطالعره» ایرن دریابرد نویسرنده شودمی باعث امر این در
 ایرن از غفلرتة نتيج نویسیپيشينه در هاپژوهشة مقایس در ضعف (؛46 :6831 آخوندزاده،)

 بره قربالً» ،«اسرت متعدد هاينمونهبراساس  و ترتازه ما نگاه» قبي : از  مالتی است. موضوع
  زئری یا و مثال ذكر كار نوآوري»و « است نشده اشاره الال یا و كمتر بحث مورد موضوع

 و تمایز و ه بيان براي نویسندگان كه است مواردي از« است موضوع به نگریستن تردقيق و
 هرايپرژوهش ارزیرابی» آناره از غافر  اسرت؛ شرده متوسر  هاآن به خود پژوهش نوآوري
  (.8 :6836 وفایی،) «است تحقيق بخش تریناساسی و ینترمهم پيشين

 لرری.، واضر.، روشرن، و شرود مطررح پرژوهشة مسرألبراساس  باید تحقيق هايسؤال
 (.01 :6868 پرورعزت،) كند كمک مشا  یا و مسأله ح  به و باشد برانگيز الش و  دید
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 هراسرؤال نادرست طرح اما ،شده ذكر سؤال هامقاله ازدرلد  30 در آناه با پژوهش این در
 از حراكی كره «آیرا» برا سرؤال شرروع یا و انااري استفهام لورتبه سؤال گزینش  مله از

 هرايسرؤال پرژوهش، هردف با ها سؤال برخی نبودن هماهن  است،  واب بودن مشخص
  يسررت؟ تأكيررد هررايروش قبيرر : از پيشررين هررايپررژوهش بررا مشررابه و تاررراري ضررعيف،
 هراكاسرتی  ملره از و... اسرت؟  قردر مرتن بره مترر م وفراداري ميزان  يست؟ یابیمعادل

 رود.می شماربه

 
 هابی مقدمه مقاله(: ارزیا3) نمودار

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 
 پژوهش روش. 2-4

هراي ذكرر  زء مقاله است. در بررسی روش پرژوهش شراخص  هارمينروش پژوهش 
هرا آوري مرواد پرژوهش و روش تحلير  دادهروش پژوهش، مواد پژوهش، روش  مع

ی بررسری موضروعاي اسرت كره برراي وش پژوهش شيوهرمدنظر قرار داده شده است. 
(؛ ایرن روش 674: 0860الربيعره، ) شرودخاد  هت تحقق هردفی مشرخص دنبرال مری

گویرد  ره روشری را بایرد به مرا مری»شود؛ زیرا مسأله براساس مسأله پژوهش تعيين می
 (. 606: 6836فرامرز قراملای، ) «كار بردبه
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 بره 6864 سرال از و شرده ذكرر هامقالهدرلد  33 در پژوهش مواد ،(4) نمودار براساس
 انرد.كررده اشاره پژوهش روش به هامقاله ازدرلد  98 حدود است. شده رعایت كامالً بعد
-برود ترموفق 6861 سال در نویسندگان و یافته كاهش انتشار روند با هاكاستی زمينه این در

درلرد  63 در هراداده تحلير  روش ودرلرد  04 در پرژوهش مرواد آوري مع روش اند.ه
 6861 و 6864 سرال دوم شراخص در و 6861 سرال اول شراخص در است. شده بيان هامقاله
 مربرو  مقولره دو ایرن در كاستی بيشترین است. داشته بهتري عملارد هاسال دیگر به نسبت
  است. 6869 سال به

ها بجز  ند مورد اندك، روش تحقيق، توليفی تحليلری و یرا تحليلری در تمام سال
ترر اسرت. هرا پررنر د بعرد تولريفی در ایرن پرژوهشتوليفی بيان شده است؛ هر  ن

ها درلد مقاله  78تواند دلي  آن باشد كه در بيش از ها خود میتوليفی بودن پژوهش
هررا اشرراره نشررده اسررت. البترره آوري مررواد پررژوهش و روش تحليرر  دادهبرره روش  مررع

موضروع  توان این مورد را هم كامالً یک ضعف به حسراب آورد؛ زیررا ایرن دو برهنمی
هرراي آمرراري بره ایررن مرروارد بيشررتر عنرروان مثررال، پرژوهشتحقيرق هررم بسررتگی دارد. بره

اي اسرت؛ از همرين آوري مواد پرژوهش كتابخانرهاند. در این كارها روش  معپرداخته
كند و یرا نسربت بره آن ها را كمتر احساس میرو، نویسنده لزوم ذكر روش تحلي  داده

به بعد رفته رفته بهتر شده است شراید  6864ش از سال تو ه است. ایناه روش پژوهبی
ها نظم و انسجام ارتبا  با روند موضوعی مقاله نباشد؛ زیرا از این سال به بعد موضوعبی

هرا در ترر شرده اسرت. اسرتفاده از نظریرهبيشتري پيدا كرده و محدودب پژوهش مشخص
 ها، نقش مهمی در این پيشرفت داشته است. تحلي  مقاله

 نترای  در دقت اند.وابسته هم به تحقيق در هدف و مسأله روش، كه است آن دیگرة اتن
 پرژوهش روش دارد، ایرراد آن علمریة مسرأل و هردف كه هاییمقاله بيشتر در دهدمی نشان

  یافت. تواننمی نيز مناسبی
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 (: ارزیابی روش پژوهش4) نمودار

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 
 اصلیۀ بدن. 2-5
 نظرري مبرانیبراسراس  پرسشرنامه در كره اسرت مقالره قسرمت مرينپنج تحقيرق اللیب رپيا

 و نروآوري هرا،نمونره ارائره مطالب، منطقی انسجام و نظم ها،عنوان نظم و گویایی پژوهش،
   شود.می بررسی پژوهش روش به پایبندي

، انسرجام درلرد  73درلرد، گویرایی و نظرم عنراوین  60هرا ( ارائه نمونه9) براساس نمودار
درلرد و مبرانی   96درلرد، نروآوري   18درلد، پایبندي به روش پژوهش   13منطقی مطالب 
ها به ترتيب در مبانی نظرري درلد مورد تو ه نویسندگان بوده است. كاستی  47نظري پژوهش 

پژوهش، نوآوري و پایبندي به روش پژوهش است. در مبرانی نظرري پرژوهش و نروآوري سرال 
ترا آخررین  6860ها عم  كرده است. پایبندي به روش پرژوهش از سرال دیگر سالبهتر از  6869

 هاي قب  شده است.بهتر از سال 6861شماره، روند لعودي داشته و در سال 
 نظرري مبرانی تحقيرق، روش متو ره حاضرر پرژوهش در ایرادهرا بيشرترین كه مسأله این
 در ضرعف مؤیرد توانردمری خرود ،است نویسیپيشينه و روش به پایبندي نوآوري، پژوهش،

  باشد. هامقاله محور بودن تاراري و هاگيرينتيجه در سریع قضاوت موضوع، دقيق فهم
ارزیابی نوآوري در این پژوهش براساس ساختار شالی پژوهش، رویاررد سراختاري نویسرنده 

، رعایرت نظرم و در ارائه پيشينه پژوهش، مدنظر قرار دادن محدودب عنوان، شريوب ارائرة بيران مطالرب
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هراي خروب و كراربردي و... لرورت گرفتره اسرت. بندي درست و دقيق عناوین، ارائة نمونهتقسيم
عنوان مثال، گاهی مقاله از نظر ساختار شالی  دید نيست، اما نویسنده برا یرک بررسری مرروري، به

محروري مررتبط ساز پژوهشی  دید براي خواننده است. نروآوري برا مسرألهخود در بيان نتای  زمينه
دهنرد و نروآوري نيرز ارم ران همرين محروري انجرام مریپژوهش را معمووً براساس مسرأله»است و 
 (.  97و  96: 6833عبدي و فرامرز قرملای، ) «محوري استمسأله

 را هامقالهة نتيج موضوع این اند؛تأیيدكننده اغلب هاپژوهش نظري مبانی در نویسندگان
 اسرت، شرده نقرد نظریرهبراسراس  هراتر مه كه هاییپژوهش در ت.اس داده قرار تأثير تحت
 معرفری از پرس كره لرورتبردین است؛ هم شبيه هامقاله -محتوایی حتی و- شالی ساختار
 اشاره نوآوري، تنها هامقاله این در. اندپرداخته هاتر مه ارزیابی به نمونه  ند ارائه با تر مه

 بره تو ره برا البتره كه خوردمی  شمبه مقاوت برخی در كه است  دید هاينمونه برخی به
 هرايسؤال ها،پژوهش نوع این در رسد.می نظربه طبيعی امري هاموردپژوهانه بودن متفاوت
  اند.شده طراحی هدف یک با و مشابه پژوهش

 در ضرعف بعرد، و قبر  هرايپراراگراف و موضوع با ارتبا بی گاهی و زیاد هاياقتباس
 بره مرواردي در نيز بدیهی موارد به پرداختن و گوییزیاده شده، ارائه هايحثمب آوري مع
   است. كرده روهروب مشا  با مقاله انسجام و نظم
 

 (: ارزیابی بدنه اصلی مقاله5) نمودار

 
 های پژوهشمنبع: یافته         
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  نتایج. 2-6
 در كره اسرت مقالره قسمت شمينش تحقيق، هايیافته ترینبر ستهب دربردارند عنوانبه نتيجه

 پرژوهش هرايسرؤال به پاس  پژوهشة نتيج -6 شود:می ارزیابی سؤال سه طرح با پرسشنامه
ة نتيجر -8 و است؟ مقاله در مو ود هايتحلي  آوري معبراساس  پژوهشة نتيج -0 است؟
  است؟ پرداخته پژوهش هايیافته تحلي  و نقد به پژوهش
 در شرا  سره ایرن كرهشرد  روشرن عربری ادبيات و زبان زهحوهاي مقاله بررسی از پس
 دلي  این و شد داده قرار پرسشنامه در شا  سه این اساس همين بر و بود رای  هامقالهة نتيج
 هرر از تلفيقی است ممان بلاه باشد، داشته شا  سه این از یای باید مقاله كه نيست این بر
  باشد. شا  سه

 بره پاسر  هرا،مقالره ازدرلرد  73 در پرژوهش نتيجره كره است آن از حاكی( 1) نمودار
براسراس  هرامقالرهدرلد  63 است. بر سته زمينه این در 69 سال كه است تحقيق هايسؤال
 تحلير  و نقد پژوهش هايیافتهبراساس  باقيماندهدرلد  4 و پژوهش هايتحلي  آوري مع
 پرژوهش هرايیافتره آن در كره است آن نویسینتيجه شا  بهترین ایناه به تو ه با اند.شده
 ،شرود بر سرته آن در مقالره نروآورية  نبر و شرود مقایسه پژوهش پيشينه با و تحلي  و نقد

 فررم در و شود پرداخته پژوهش هايیافته تحلي  و نقد به نتيجه در كه است آن بهتر بنابراین
  .شود بر سته موضوع این داوري
 است: ستهبر  هامقاله این نتای  در ناته  ند

 هاسؤال به هم نویسنده و شودمی دیده پرسشنامه در معيار سه هر هامقاله از كمی تعداد در -
 پرژوهش هرايیافتره گراهی و اسرت پرداخته مقاله هايتحلي  آوري مع به هم و داده پاس 
 است. رن  كم خيلی قسمت این البته كه است شده تحلي 

 نشرده اشراره هراآن بره پژوهش نتيجه در اما، است سيدهر خوبی نتای  به مقاله مواردي در -
 است.

 و نردارد  ندانی تفاوت، است آمده پيشين مشابه هايمقاله در آنچه با هامقاله نتای  برخی -
 ایرن اسرت. شده نوشته دیگرة مقال از تقليد به مقاله گویی است؛ موردپژوهانه در تفاوت تنها
 نتيجره در اسرت. بيشتر، اندشده نوشته نظریهبراساس  كه اییهمقاله و اخير هايسال در مسأله



 111 حسین کیانی و لیال رئیسی/  «یعرب اتیادب و زبان در ترجمه هایپژوهش» ةمجل یساختار یارزیاب 

 

   شود. بر سته آن نوآوري  نبه وشود  مقایسه پيشينه با پژوهش نتيجه است وزم

 ایرن نترای  زیررا؛  سرت بهرره آمراري هرايروش از توانمی مجله این هايمقاله بيشتر در -
 بيشرتر نتای  در نویسندگان رویارد كه است حالی در این است. ترعلمی و ترمطمئن هامقاله

 سازد.می ترشبيه اللی بدنه از ايخالله به را نتای  برخی موضوع همين است؛ توليفی
 

 ها(: ارزیابی نتایج مقاله6) نمودار

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 
 منابع. 2-7

 با بودن رتبطم منابع، تعداد شود.می بررسی پرسشنامه در كه است مقاله قسمت آخرین منابع
-مری قررار تو ره مرورد هامقاله ارزیابی در هاآن روزآمدي و علمی ارزش تحقيق، موضوع

 در متعردد كترب بره مرا عره ميرزان و مطالعره وسعت بيانگر ها،آن تنوّع و منابع تعداد گيرد؛
 (.618 :6866 عساري،) است موضوعة زمين
 انرد.كررده اسرتفاده منبرع 6143 دادتعر پژوهش این در نویسندگان( 7) نمودار به تو ه با
 شرده اسرتفاده منبع كمترین 6868 سال در و بيشترین 6864 سال در كه دهدمی نشان بررسی
 بره 6861 سرال در و داشرته افرزایش بعرد بره 6864 سرال از مقالره بره استناد از استقبال است.

 از اطالعاتی پایگاه و هنامپایان از استفاده در 6861 سال همچنين است. رسيده ميزان بيشترین
 هرانامرهپایران از نشردن اسرتفاده دویر   ملره از اسرت. داشرته بهتري عملارد قب  هايسال
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  هرت مناسرب سرامانه نبرود بره مشرا  ایرن كره باشرد هراآن بره سرخت دسترسری تواندمی
  گردد.برمی رسانیاطالع

  مله از قبلی هايپژوهش هايیافته به نسبتة مورد بررسی مجل كه دهدمی نشان هایافته
 دلير  بره امرر ایرن اسرت. بوده ترموفق هامقاله به استناددهی در (6860) همااران و احمدي
 نرو، و روزآمرد اطالعاتة ارائ مطالب، تنوع كم، حجم» قبي  از كتاب به نسبت مقاله مزایاي
 (9 :6860 هماراران، و اللهری امران) «علمری داوري لافی از گذر و بودن آنالین و رایگان
 آن از پرس و بروده هراسرال بقيره از ترموفق 6864 سال در نيز منابع روزآمدي است. مطلوب
   است. داشته نزولی سير

 
 (: ارزیابی منابع7) نمودار

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 

  گیرینتیجه
 ادبيرات و زبان در تر مه هايپژوهش»ة مجل هايمقاله ساختار بررسی هدف به پژوهش این
 هرايمقاله نگارش براي یاسان و  امع ساختار نبود اللی، مشا  واقع در شد. انجام «ربیع

پژوهشری  -علمری هرايمقاله ارزیابی براي آیا شد مطرح سؤال این و استپژوهشی  -علمی
 هرايمقالره سراختاري معيارهراي برا ميزان  ه تا شده  اپ هايمقاله دارد؟ و ود معيارهایی
  هررايمقالره سرراختاري ارزیرابی تبيرين از پررس، بنرابراین اسرت؟ هماهنرر پژوهشری  -علمری
نتيجره  الرلی،ة بدن روش، مقدمه،  ايده، عنوان،) مؤلفه 7 با ايپرسشنامه ،پژوهشی -علمی
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 هرامقاله كنونی وضعيت تا شد تحلي  مجله هايمقاله آن، روایی تأیيد از پس و تهيه منابع(و 
 آن هرايكاسرتی شردن برطررف برراي سرپس و بر سرته آن هرايویژگری و شرود استخراج

ة مجلر از انتخرابیة مقالر 16 بررسری بره حاضرر پرژوهش، بنرابراین شود. اندیشه راهاارهایی
 است: آمده دست به زیر نتای  و پرداخته عربی ادبيات و زبان در تر مه هايپژوهش

 رزیرابیا معيارهراي نظرر از 6868و  6860سرال  هرايمقالره كره دهردمری نشران هرابررسی -
 از امرا دارند. ساختاري هاياشاال برخی 6861و  6869، 6864هاي سال به نسبت ساختاري

 سررعت 6861و  6869 سرال در رونرد ایرن شرود.مری دیرده رشردي بره رو روند 6864 سال
 هرايسال و شماره یک 6868 سال كه دهدمی نشان مجله انتشار تاری  كند.می پيدا بيشتري
 مجلره 6860 دوم شرماره یعنری؛ 7 شماره از و است رسيده  اپ به ارهشم 3، 6860و  6866
  اعتبررار گرررفتن از قبرر  كرره هرراییمقالرره اسررت واضرر. پررر اسررت. شرردهپژوهشرری  -علمرری
 و باشرند نداشرته سراختاري هرايشراخص برخی، است شده  اپ مجله درپژوهشی  -علمی
 باشرد هاییمقاله و ود دلي  هب شاید كندمی پيدا ادامه وضعيت این 6868 سال در  را ایناه
 در خرود  راي كردن پيدا از پس مجله اند.گرفته پذیرش و اندكرده طی را داوري روند كه
 اسرت. كررده پيردا رشردي به رو روند بعد به 6864 سال درپژوهشی  -علمی هايمجله ميان
 در و ركشرو در افرزارينرم  نبش به تو ه نيست. رشد این دلي  تنها شدنپژوهشی  -علمی
 علمی اطالعات به آزاد دسترسی كشور،پژوهشی  -علمی هايمجله شدن الاترونيای نتيجه
 شردن تخصصری وپژوهشی  -علمی هايمجله افزایش علمی، هايپایگاه اندازيراه طریق از
 نتيجره در علمری توليردات افرزایش. همچنرين نيسرت ترأثير بی رشد به رو روند این در هاآن

 مقالره  راپ شردن ا باري ها،آن انتشار و علمی توليدات افزایش بر وركش مسؤوون تأكيد
 دسترسری و مجرازي هايشباه توسعه ها،دانشگاه برخی در تاميلی تحصيالت هايدوره در

 و... واتسراپ تلگررام، ایند، لينک بوك، فيس طریق از  هان سراسر در متخصصان به آسان
 هيات  ذب ونمونه  دانشجوي و نمونه استاد انتخاب در پژوهشی امتيازهاي شدن پررن  و

 دویلری ینتررمهم از ممترازین طریرق از دانشجو پذیرش در نيز و دكتري دانشجوي و علمی
 دقرت برا كشرور هايمجله سردبيران و برسد مجله به فراوانی هايمقاله تا شد سبب كه است
 بپردازند. مجله انتشار به بيشتري نظر
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 مطلروبی وضرعيت هرامقالره عنروان دردرلرد   73 ایجراز و درلد 66 وضوح شاخص دو -
 دارنرد. را ویژگری ایرن هرامقالرهدرلرد   11 كره اسرت محوري مسأله دیگر شاخص دارند.
-مسرأله در و 6861 و 6869 سال ایجاز در ،6860 و 6861 سال وضوح در هاسال ترینموفق

 كره اسرت علرومی ملره  از تر مره ایناره بره تو ره برا است. 6861 و 6869 سال محوري،
 باشرد خوبی نتيجه تواندنمی آمار این شودمی روهروب آن در زیادي هايمجهول با پژوهشگر

 داده پيشرنهاد پرژوهش نتيجه بر بنا باشند. محورمسأله بيشتر تر مه هايمقاله رودمی انتظار و
 و پرهيرز اضرافی واژگران از و باشرد مقالره محتروي كننردهمرنعاس مقالره عنوان كه شودمی

   شود. انتخاب داوري پيش بدون و مختصر نوآورانه،  امع، روشن، عنوانی
 بره اشراره و پرژوهش مسرأله تبيرين در هرامقالرهب  ايرد كره داد نشران پرژوهش هرايیافته -

 6864و  6868 سرال در نویسرندگان برخوردارند. خوبی وضعيت از پژوهش نتای  ینترمهم
 وضرعيت بررسری انرد.بوده موفق كامالً نتيجه بيان در 6861 و 6869 سال در و مسأله بيان در

 اشراره روش برهدرلرد  49 و هردف بره هرا ايرده ازدرلد  17 كه دهدمی نشان ها ايده
 سرال در موضروع ایرن در ضرعف اسرت. هراسال ترینموفق 6861 سال امر این در اند.كرده
   است. تربر سته 6864

 نيسرت. نویسریواژه كليرد معيراربراسراس  هرامقالره ازلرد در 03 در هاواژه كليد انتخاب -
 خواننرده دسترسی هاواژه كليد  ون، است داشته افزایش 6861 سال در زمينه این در ضعف

 عنوانبه. گيرد لورت وزم دقت هاآن انتخاب در است مطلوب، كندمی ترسریع مقاله به را
 كليردواژه عنروان بره تر مره یرا و ابیارزیر عبرارت، بررسری، ماننرد كلمراتی انتخراب، مثال

  كند.می محدود مقاله به را مخاطب دسترسی

 عردم ميرزاندرلرد  41 با نویسیپيشينه در ودرلد  60 با موضوع تبيين در هامقالهة مقدم - 
 اسرت. داشرته را كاسرتی بيشرترین و كمترین ترتيب به دیگر هايشاخص به نسبت موفقيت،

ة مقولر سره در 6869 سرال. انردهبود موفق كامالً موضوع تبيين در 6864 سال در نویسندگان
 اسرت. تررموفرق هراسال دیگر با مقایسه در سؤال طرح و تحقيق ضرورت بيان نویسی،پيشينه
 هرايمقدمه اساسی اشاال، بنابراین است. داشته بهتري عملارد هدف بيان در نيز 6861 سال
 پيونرد و اسرت آمرده وارفهرسرت و تولريفی اغلرب هاپيشينه است. نویسیپيشينه در هامقاله
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 اسرت. نشرده گيررينتيجره پرژوهشة پيشرين از و نشده ترسيم پژوهش پيشينه با مقاله موضوع
 رابطره دقيرق تبيرين نيرز و فعلری پرژوهش با هاآن ارتبا  و پيشين هايپژوهش هايیافته ذكر

  مالتری برا اغلرب ویسرندگانن كره است مواردي  مله از پيشينه با انجام دست در پژوهش
 ادا را مطلرب حرق قبلری هرايپرژوهش» هاي مله، مثال عنوانبه اند.گذشته آن كنار از مبهم
 ،«اسرت نشرده كرار مرا موضروعة حيطر در» ،«اندنپرداخته ما موردنظر موضوع به» ،«اندنارده

 «پرردازدمری  دیردي موضوع به و است متفاوت كامالً مقاله این» ،«نيستند  امع هاپژوهش»
-مری زیرسرؤال نيز را مقاله نوآوري بلاه، كندنمی كمای مخاطب سازياقناع به تنها نه و...

 مقالره، اهداف پيشبرد در آن گرفتن خدمت به و تحقيقة پيشين شودمی پيشنهاد، بنابراین برد.
 بره نيراز كره مرواردي كرردن مشخص قبلی، دستاوردهاي بيان ها،آن با فعلی پژوهشة مقایس
 ترا گيرد قرار مدنظر بيشتر تحقيق ابهامات و ها الشبراساس  سؤال طرح دارد، بيشتر تحقيق
 تحلير  و باشد داشته حضور متن در نویسنده همچنينشود.  القا خواننده به پژوهش نوآوري

   دهد. ارائه كندمی بيان كه مطالبی از را خود نظر و
 پرژوهش این از قب  كشور در شده  اپ يهامقاله نقد حوزه در شده انجام هايپژوهش

 در اشراال ایرن دارند. اساسی اشاال پژوهش روش در هامقاله كه داشتند تأكيد ناته این بر
 اشراره پرژوهش روش بره هرامقالره ازدرلرد   47؛  راكره اسرت رن  پر نيز هاپژوهش این

 برودن تولريفی اسرت. تحليلری تولريفی روش شرده، مطررح هرايروش انردك اند.نارده
 برخری پرژوهش روش نامناسرب انتخراب برر دليلری تواندمی خود تحلي  بدون هايپژوهش
 كيرانی تحقيق اند.هبود ترموفق تحقيق روش در 6861 سال در نویسندگان البته باشد. هامقاله
 پرژوهش مرواد آوري مرع روش در اسرت. تحقيرق این هايیافته مؤید نيز (6869) نظري و

 عملاررد هراسال دیگر به نسبت 6861 و 6864 سال نيز هاداده تحلي  وشر در و 6861 سال
 گفرت تروانمری برود. 6869 سرال به مربو  مقوله دو این در كاستی بيشترین داشت. بهتري
 دقيقری سرؤال و هردف كره هراییمقالره انرد.وابسرته هرم بره تحقيق در هدف و مسأله روش،
   نبودند. آن پایبند تحقيق در بود شده اشاره اگر یا و بودند نارده اشاره روش به یا نداشتند

 روش و نویسریپيشينه تحقيق، سؤال  ايده، در كاستی به مقاله این پژوهشة پيشين بيشتر
 نترای  برا (6833) بخشری و نيراطراهري پرژوهش نتای  مثال عنوانبه اند.كرده اشاره پژوهش
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 كره یابردمری اهميرت  راآن لبمط این ذكر است. مشترك (6864) همااران و پوريباوان
 قررار تو ره مرورد كراربردي لرورتبره گيرردمری لرورت هرامجله نقد در كه هاییتحقيق
 برر 6833 سرال در نمونره عنروانبه كه هاییاشاالنباید  بودمی  نين اگر؛  راكه گيرندنمی

، اسرت شرده وارد مقراوت برر 6861 یا و 6864 سال در كه هاییاشاال با شده وارد مقاوت
  باشد. یای
 گویایی و (درلد 3) هانمونهة ارائ به مربو  ترتيب به ایرادها كمترین مقاله اللیة بدن در -
 46 نروآوري ودرلرد  98 آمرار برا پرژوهش نظرري مبانی است. (درلد 00) عناوین نظم و

 در موفقيرت داشرتند. را هراكاسرتی بيشرتریندرلرد  48 پرژوهش روش به پایبندي ودرلد 
 حرال اسرت داشرته لرعودي رونرد  راپ افزایش با پژوهش روش به پایبندي مانند مواردي
   است. نداشته ايمالحظه قاب  پيشرفت پژوهش نظري مبانی در آناه

 ارتقراي در گفترهپريش مروارد در هرامقالره تقویرت كه است آن است اهميت حائز آنچه
 اغلرب پرژوهش نظرري مبرانی در نویسرنده است. مؤثر نشریه هايمقاله به استناددهی و مجله

 بره شرده نگاشرته شرده مطررحة نظریر تأیيد  هت در مقاله گویی است، موضوع گرتوليف
 مروردة نظریر نویسرنده كره آیردمی پيش ندرت بهبنابراین،  است؛ خود موضوع تثبيت دنبال

  كشد.  الش یا بحث به را رقيب نظریه یا مقاله در استفاده

 در نتيجره كره اسرت آن بيرانگر نتيجره در تحقيق هايسؤال هب گوییپاس درلد   73 آمار -
 دسرتاوردهاية مقایسر اسرت. تحقيرق در شرده مطرح هايسؤال به گوییپاس  غالباً هاتحقيق
 و  دیرد هرايافرقب دهنردارائره هاقوت و هاضعف نقا  بيان و پژوهشة پيشين با مقاله  دید
 بره را پرژوهش هرايترازه توانردمری خود مرا این است. پژوهش هر بودن محورتحلي  بيانگر

   كند. القا مخاطب
 هماراران و احمدي قبي  از مشابه هايپژوهش دیگر همچون مجله این در ار اع بيشترین -
 آمرار پرژوهش پيشرينه برا مقایسره در مقالره 088 از اسرتفاده حرال این با است كتاب (6860)

 داشرته رشرد 6861 سرال در مقالره و اطالعراتی هايپایگاه نامه،پایان از استفاده است. خوبی
 تو ره مرورد پيش از بيشباید  روزآمد و نو اطالعات ةارائ  مله از متعدد دوی  به كه است

  گيرد. قرار نویسندگان
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 در زیرر مفهرومی  روب  رار برهپژوهشی  -علمی هايمقاله بررسی از پس پژوهش این
 است: رسيده مقاله ساختار

 مبانی -4، ضرورت( و فرضيه یا سؤال هدف، مسأله، بيان) مقدمه -8، ه ايد -0، عنوان -6
 و بحررث-7، پررژوهشهاي یافترره-1، پررژوهش روش -9، پررژوهشة پيشررين مرررور و نظررري
 .  منابع -6و  پيشنهادها -3، گيرينتيجه

 سبب عربی ادبيات و زبان هايپژوهش در ویژهبه پژوهشی هر در استاندارد ساختار ارائه
 در  روییلررفه مقاله، موضوع با ارتبا بی و اضافی مباحث حذف ها،مقاله كيفيت افزایش
 برا مخاطرب آسران ارتبرا  و ارزیابی در داور دقت افزایش ها،مقاله یادستی نویسنده، وقت
 .شودمی مقاله

 عربری ادبيات و زبانپژوهشی  -علمی هايمقاله در مو ود ساختار با ساختار این تفاوت
 و پرژوهش هرايیافتره بر تمركز نيز و مقدمه عنالر از پژوهش روش و پيشينه  داسازي در

 البتره نيسرت. بر سرته عربری ادبيرات و زبران هايمقاله در كه است پيشنهادها و هاآن تحلي 
 اسررت. حاضررر پررژوهش از خررارج كرره دارد و ررود دویلرری ت ييرررات ایررن از هركرردام بررراي

 دهند. ارائه مستق  پژوهشی در را مفهومی  ار وب این تا دارند نظر در مقاله نویسندگان
 

 هامحدودیت
 براي كافی منابع آن اولين بود؛ روروبه هاییمحدودیت با هاپژوهش سایر مانند پژوهش این
 سراختاري ارزیرابی معيارهراي معرفری در و نداشت و ود ساختاري ارزیابی معيارهاي تبيين
 و یادسرت سراختار نبود به محدودیت دومين ت.نداش و ود نظر اتفاب پژوهشی، هايمقاله

 آن برر را پژوهشگران امر این كه گرددبرمی كشورپژوهشی  -علمی هايمقاله در استاندارد
 بره محردودیت سرومين دهنرد. انجام را پژوهش آنبراساس  و تعریف را ساختاري تا داشت
 تحلير  گرردد.برمی مهپرسشنا در آن درج و اطالعات استخراج در پرسشنامه بودن گيرزمان
 محتروا تحلير  روش ذاتری هرايمحدودیت و پرسشنامه براساس هامقاله ساختاري ارزیابی و
 نظر دقت و كافی وقت لرف با پژوهشگران باشدكه گذاشته تأثير هایافته برخی بر تواندمی

 پرسشررنامه ا ررراي در كرره دیگررري ناترره دادنررد. كرراهش را آن منفرری تررأثير ميررزان فررراوان
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 تفصرريلی معيارهراي نداشرت اماران كره برود ایرن سراخت موا ره مشرا  برا را یسرندگاننو
 مقالره در اسرت، شرده انجام آنبراساس  هاتحلي  كه پرسشنامه در شده تعریف هايشاخص
   شود. آورده

 
 پیشنهادها

 ارزیرابی و كيفيرت بره اخيرر ةده در كشورپژوهشی  -علمی هايمقاله كمی رشد و ود با -
 مجله شودمی پيشنهاد است. پژوهشی خأل یک خود موضوع این و است نشده و هت هامقاله
 و محتروایی سراختاري، معيارهرايبراسراس  هرامقالره ارزیرابی بره شرماره  هار انتشار از بعد

 برراي نگرارش راهنمراي و داوري هرايفررم تنظريم در هاپژوهش نتای  از و بپردازد استنادي
 شود. استفاده نویسندگان،

  رون مرواردي به هامقاله داوري در كه تأكيدكند ناداور به مجله سردبير شودمی شنهادپي -
 و پرژوهش، هايیافته تحلي  پژوهش، پيشينه تحلي   ايده، در هدف و پژوهش روش ذكر

   كنند. كافی تو ه منابع روزآمدي
 كيفيت بیارزیا با مرتبط هايپژوهش كه دهدمی نشان حاضر مقاله پژوهشپيشينة  بررسی -

 ادبيرات و زبرانة عرل در شودمی پيشنهاد است. ساختاري و استنادي ارزیابی در بيشتر مقاله
 شود. پرداخته نيز هامقاله محتوایی ارزیابی به عربی
 سراختاري از عربری وادبيرات زبان هايمجله كهشد  روشن پژوهش این پرسشنامه تهيه در -

 گرونی گونرا هرايدیردگاه كره اسرت درسرت نرد.گيرنمری بهرره خود هايمقاله براي واحد
 برا نتروان ترا شرده سربب همين و دارد و ودپژوهشی  -علمی هايمقاله ساختار درخصود

 پژوهری،آینردهبراسراس  ترا اسرت وزم ايرشرته هر در اما، داد نظر خصود این در قطعيت
 شرالی ختارسرا دقيرق بررسری، بنرابراین شود. تعریف رشته آن براي مناسبی پژوهشی برنامه
  باشد. رشته این براي خوبی آغازگر تواندمی عربی ادبيات و زبان هايمقاله
 در وكننرد  بررسری را پرژوهش ایرن مفهومی  ار وب هامجله سردبيران شودمی پيشنهاد -

 سرخن خصرود ایرن در سرردبيران شروراي سراونه هراي لسه و تحریریه هيأت هاي لسه
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 عربری ادبيرات و زبران پژهشری علمری هايمقاله براي واحد ساختاري درنهایت تا شود گفته
 شود. ارائه
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