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 های پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوانی توصیفی تحلیلی مقالهکارنامه

 

ادبیات کودک  ی پژوهشنامهدر مجله هانقد و ترجمه، تالیف هایمقاله تحلیلی و توصیفی بررسیپژوهش حاضر به 

ها و کلید ای از مقالههای پژوهشنامه، چکیدهپردازد. پژوهشگر در بخش توصیفی ضمن معرفی مقالهو نوجوان می

مقاله مانند هماهنگی های هر کیفیت اجزا و بخش ارزشیابی –دهد. در بخش انتقادی ها  ارائه میی آنهاواژه

گیری و ی شواهد و نتیجهیابی به هدف، ارائهها، انسجام مطالب، دستعنوان با محتوا، مقدمه، بدنه، نظم عنوان

ها به دو بخش  ادبی و غیر ادبی  ها نشان داد که عنوانمقاله کند. نتایج بررسی عنوانی نگارش را بررسی میشیوه

شوند. سازی مختصر نویسنده و بیان هدف شروع میای از داستان، زمینهها با خالصهشوند. مقدمه مقالهتقسیم می

ای هستند. نویسندگان حول یک محور مرکزی یا موضوع سخن ها گویا و به ندرت نامنظم و سلیقهبندیعنوان

با نگاهی تحلیلی و  های غیر نقد نویسندگانشود. در مجموع مقالهاند و  پراکندگی در مطالب کمتر دیده میگفته

به اند. نویسندگان نقد اکثراً به نقد داستان گرایش داشتههای اند و در مقالهاستداللی به بحث و تحلیل پرداخته

اند. اهداف مقاله به دو بخش ضمنی و هایی ملموس و عینی ارائه کردههای خود نمونهکردن گفتهمنظور مستدل

ها اغلب در پاراگراف پایانی گیری مقالهاند. نتیجهبه اهداف خود دست یافته شود و نویسندگانآشکار تقسیم می

ها دارای سبک علمی هاست. مقالهبندی یافتهو کمتر دارای جمعمقاله و در قالب دیدگاه کلی نویسنده بیان شده 

ها و ودک، نویسندگان آنهای کتوجهی به نقد داستانی نگارش مناسبی برخوردارند. همچنین، کماست و از شیوه

ها، کمبود نقد شعر در مقایسه با نقد داستان وگرایش اکثر منتقدان به نقد ساختار و بیان عناصر تصویرگری کتاب

 طلبد.هایی است که توجه بیشتر نویسندگان را میداستان از جمله کمبود
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