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Practical Writing Guide Literature Review

Nahid Shahveisi 1   

Abstract
Literature  review  is  one  of  the  main  processes  in  various  researches  and  fields 
which addressing it requires attention and knowledge of the theoretical foundations 
and how to write literature review. In order to write and collect resources, researchers 
need  to  put  literature  review   on  their  top  priority.Therefore,  the  description  and 
explanation  of  theoretical  foundations  of  literature  review,   resources  research, 
collection from databases, writing a flawed literature review  and providing a clear 
picture of different types of it for researchers  are  the  main purpose of this research 
This study has been done by documentary method and different Persian and Latin 
sources and databases.The results showed, despite the importance and position of 
literature reviews in research and a lot of studies have been done about it around 
the world, researchers still have problems with the nature of the literature review 
and  how  to  review  and  write  it.  This  issue  has  not  been  properly  addressed  for 
practical  guidance  to  researchers  on  how  to  write   literature  review.  Studies  also 
show some researchers are not familiar enough with the literature review, how to 
compile them, and most of the research is focused on the theoretical foundations 
of literature review.
Keywords  :Literature  review,  practical  guide  of  Literature  review,  theoretical 
foundations of Literature review,  how to write Literature review.
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مقاله ترویجی

Doi:10.22034/popsci.2022.297554.1114

راهنمای نگارش عملی پیشینه پژوهش
ناهید شاه ویسی1 

          تاریخ دریافت:8 مرداد 1۴۰۰                                                                                     تاریخ پذیرش: 19 آبان 1۴۰۰

         چکیده
پیشینه پژوهش یکی از فرآیندهای اصلی در پژوهش ها و حوزه های مختلف است و پرداختن به آن مستلزم توجه و 
آگاهی از مبانی نظری و چگونگی نگارش پیشینه ی پژوهش است. پژوهشگران برای نگارش و گردآوری منابع الزم 
است که بحث پیشینه پژوهش را سرلوحه کار خود قرار دهند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش توصیف و تشریح 
مبانی نظری پیشینه ی پژوهش و چگونگی جستجو و گردآوری منابع از پایگاه ها و همچنین نوشتن پیشینه پژوهش 
این مطالعه  برای پژوهشگران است.  انواع مختلف بررسی پیشینه ی پژوهش  از  ارائه ی تصویری روشن  کم نقص و 
با روش اسنادی و از منابع و پایگاه های مختلف فارسی و التین برای انجام این پژوهش استفاده شده است. نتایج 
نشان می دهد با وجود اهمیت و جایگاهی که پیشینه ی پژوهش در پژوهش ها دارد و مطالعات زیادی هم در دنیا در 
مورد آن انجام شده است، اما همچنان پژوهشگران در زمینه ی اینکه پیشینه ی پژوهش چیست و چگونه می توانند 
به بررسی و چگونگی نوشتن  و پیاده سازی منابع بپردازند، با مشکالتی مواجه اند. در واقع این موضوع  آن طور که 
شاید و باید این موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است که بتواند به صورت عملی پژوهشگران را در مورد 
نحوهی نوشتن پیشینه ی پژوهش راهنمایی کند. همچنین مطالعات بیانگر این مسئله است که برخی از پژوهشگران با 
پیشینه ی پژوهش و چگونگی تدوین آنها آشنایی کافی ندارند و تأکید بیشتر پژوهش های انجام شده بر مبانی نظری 

و تئوری پیشینه ی پژوهش است.
کلیدواژ’گان:پیشینهپژوهش،راهنمایعملیپیشینهپژوهش،مبانینظریپیشینهپژوهش،چگونگی

نگارشپیشینهپژوهش

1. کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران.
 nahidshahveisi@gmail.com   
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مقدمه و بیان  مسئله 
پیشینه پژوهش از اصلی ترین مباحث در پژوهش ها است، به گونه ای که پژوهشگران برای انجام 
پژوهش های خود نیازمند آن هستند که به مباحث و منابع گذشته رجوع کنند، و براساس یافته ها 
و مطالعات دیگران به انجام پژوهش جدیدی بپردازند. از این رو، پژوهشگران بعد از این که ایده ي 
پژوهشی خود را به صورت مقدماتی مشخص کردند، در گام بعدي به سراغ منابع مختلف مربوط به 
موضوع خود می روند، تا بتوانند از طریق نشان دادن جایگاه و اهمیت موضوع مورد نظر در بستر ادبیات 
مربوط به حوزه ي پژوهشی خود و حوزه هاي مشابه، منطقی براي انجام پژوهش خود فراهم کنند 

)غالمی و صفری زاده میناب، 1399(.
را  منابع  که   هنگامی  است،  آن  پژوهش  هنگام  در  پژوهشگران  از  بسیاری  اساسی  نیازهای  از 
گردآوری می کنند، نمی توانند آنها را به صورت اصولی در نوشته های خود تدوین و پیاده سازی کنندو
حتی با پیشینه پژوهش آشنایی کافی ندارند و اگر هم اطالعاتی در این زمینه دارند، بسیار اندک است 
و در برخی مواقع آموزش هایی که استادان در این زمینه به دانشجویان می دهند، آگاهی آنها را  برای 
آنکه چگونه یک پیشینه ی پژوهش کم نقص بنویسند، افزایش نمی دهد.  )cisco, 2014( معتقد است، 
آموزشهایی که به دانشجویان در زمینه ی پیشینه های پژوهش داده می شود، آگاهی های آنها را افزایش 

نمی دهد و استادان راهنما نیز به این موضوع توجهی نشان نمی دهند.
بررسی منابع و مطالعات گذشته حاکی از آن است که مقاالت، کتاب ها و طرح های پژوهشی زیادی 
در مورد پیشینه ی پژوهش به رشته ی تحریر در آمده است، ولی هر کدام از این منابع اطالعاتی با 
کمبودهایی مواجه اند و به صورت دقیق و جامع همه ی مطالب مربوط به پیشینه ی پژوهش را بازگو 
نکرده   اند و نتوانسته اند به صورت عملی راهنمای مناسبی برای پژوهشگران باشد. اگر توجه ویژه ای به 
بحث چگونگی نوشتن پیشینه ی پژوهش نشود، در آینده شاهد مطالب علمی بی کیفیت خواهیم بود، 

که نه تنها از لحاظ ساختار بلکه از لحاظ محتوایی نیز بار علمی چندان مناسبی ندارند.
این پژوهش می تواند راهنمای عملی مناسبی برای پژوهشگران در هنگام نگارش پیشینه پژوهش 
باشد، چراکه با توجه به این که بسیاری از پژوهشگران در هنگام بررسی و پیاده سازی منابع با مشکالتی 
مواجه اند و با توجه به انواع پیشینه ی پژوهشی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، می تواند 
پژوهشگران را در انتخاب بهتر انواع پیشینه ی پژوهش در کارهای پژوهشی یاری رساند، تا پژوهشگران 

کمتر دچار خطا و اشتباه شوند.
با توجه به اهمیت پیشینه ی پژوهش و نقشی که در پژوهش ها دارد و همچنین ناآشنایی پژوهشگران 
با پیشینه پژوهش و عدم نگارش پیشینه های مناسب طبق نظر صاحب نظران، از این رو، هدف مطالعه 
حاضر، ارائه ی رهنمودهایی عملی در جهت چگونگی نگارش پیشینه  پژوهش و نحوه ی گردآوری منابع 
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مرتبط برای پژوهشگران است. همچنین توجه به مبانی نظری پیشینه پژوهش در این مطالعه، می  تواند 
جایگاه واالی تحقیقات گذشته را بیش از پیش برای محققان نمایان سازد.

روش شناسی 
پژوهش حاضر با روش اسنادی انجام شده است. در این روش، پژوهشگر داده های پژوهش را 
از بین منابع و اسناد گردآوری می کند )صادقی فسایی و عرفان منش، 1394: 63(.  برای دستیابی 
به متون موردنیاز این پژوهش، از پایگاه های اطالعاتی معتبر فارسی و التین از جمله: مگیران، 
نورمگز، سیویلیکا، پرتال علوم انسانی، جهاد دانشگاهی )sid) و در منابع التین نیز، پایگاه های 
بازیابی  برای  اریک  و  )پایان نامه(  پروکوئست  اسکالر،  امرالد، گوگل  دایرکت،  اطالعاتی ساینس 
کلیدواژه های  با  جستجو  ابتدا  اطالعاتی  پایگاه های  در  جستجو  برای  گرفت.  قرار  مدنظر  منابع 
پیشینه ی پژوهش، مرور ادبیات، ادبیـات تحقیق در پایگاه های فـارسی و برای پایگاه های التین 
از کلیدواژه هـای literature review, review of literature, research background  استفاده شد و 
سپس تعداد 47 منبع )مقاله، پایان نامه و کتاب( بازیابی شد که با توجه به هدف مقاله حاضر 20 منبع 

مورد بررسی قرار گرفت. 

مبانی نظری و  پیشینه ی پژوهش
پیشینه ی پژوهش از تاریخچه طوالنی برخوردار است و می توان بیان کرد از زمانی که پژوهش به وجود 
آمد، پیشینه ی پژوهش نیز به همراه آن مورد توجه قرار گرفت. برخی از پژوهشگران تاریخ دقیقی برای 
پیشینه های پژوهش در نظر گرفته اند، از جمله )Callahan, 2014( معتقد  است، پیشینه ی پژوهش از قرن 
20 به بعد مطرح شده است. کلمه ی پیشینه ی پژوهش در کتاب های فرهنگ لغت و در پایان نامه ها و 
مقاالت رشته های مختلف گاه با نام سابقه ی پژوهش، گذشته ی پژوهش، مرور ادبیات، بررسی متون، 
 review of یا literature review ادبیات تحقیق و پیشینه ی پژوهش و در متون التین از آن با عنوان
background literature,  research یاد شده است. در منابع مختلف تعاریف زیادی از پیشینه های پژوهش 

شده است که به مهمترین آنها در زیر پرداخته شده است.
پیشینه ی پژوهش یک سند مکتوب و یک روش سازمان یافته است، به گونه ای که منابع را به صورت 
منطقی مورد استدالل قرار می دهد، و درک جامعی از وضعیت فعلی دانش درباره ی موضوع مورد مطالعه 
.)Machi & Mcevoy, 2016: 28- 29( بیان می کند؛ همچنین پاسخ قانع کننده ای به سؤاالت پژوهش می دهد
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گارارد1  در تعریفی که از پیشینه ی پژوهش ارائه کرده است، پیشینه ها را یک تحلیلی علمی می داند، که 
 هدف آن از بررسی مطالعات صورت گرفته را، تعیین کیفیت روش های علمی، تجزیه  و تحلیل سؤاالت و 
Gar-  پاسخ های ارائه شده توسط نویسندگان و در نهایت خالصه این نتایج و یافته ها بیان کرده است )

.)rard, 2011: 5

پیشینه ی پژوهش یک بررسی تحلیلی و انتقادی است که طی آن پژوهشگر، منابع موجود در زمینه 
پژوهش را شناسایی می کند و براساس یک الگوی مشخص و منظم آنها را مورد تجزیه  و تحلیل قرار 

می دهد )پریرخ و فتاحی، 1390: 19(.
می توان بیان کرد، پیشینه ی پژوهش به بررسی و جمع آوری منابع و مطالعات صورت گرفته در موضوع 
مورد مطالعه گفته می شود، که طی آن پژوهشگر بعد از جمع آوری منابع، آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار 
می دهد و مرتبط ترین پژوهش ها را در بخش های مختلف پژوهش خود مورد استفاده قرار می دهد و از ابتدا 
 تا انتهای کار پژوهشی به عنوان یک نقشه دقیق پژوهشگر را در فرایند پژوهش راهنمایی می کند و اجازه 
نمی دهد که به بیراهه کشیده شود. پیشینه ی پژوهش اگر به صورت انتقادی نوشته شود، می تواند 

کاستی ها و نقاط قوت پژوهش ها را برای پژوهشگران نمایان سازد.

مراحل بررسی پیشینه ی پژوهش
پیشینه ی پژوهش از زمانی که پژوهشگر قصد دارد، موضوعی را انتخاب کند، تا زمانی که به آخرین 
مرحله یعنی همان نتیجه گیری در پژوهش خود می رسد، همراه پژوهشگر خواهد بود. اگر در هر مرحله 
پژوهشگر نسبت به تحقیقات گذشته کم توجهی کند، این امر می تواند باعث هدر رفتن زمان، هزینه و 
تالشی که برای انجام پژوهش کرده است شود، پس پژوهشگر باید نسبت به مراحل بررسی پیشینه ی 
پژوهش آگاه باشد، تا بتواند بیشترین بهره را از پژوهش های گذشته ببرد. در زیر به مراحل بررسی 

پیشینه ی پژوهش پرداخته شده است:
•  انتخاب موضوع با استفاده از بررسی منابع برای جلوگیری از تکراری بودن موضوع؛	
• مشخص کردن واژگان کلیدی مرتبط با مسئله پژوهش؛	
• جستجوی دقیق منابع اطالعاتی؛	
• گزینش منابع مرتبط؛	
• تجزیه  و تحلیل و نقد منابع؛	
• تهیه کتاب شناسی؛	
• ترکیب آثار و منابع مورد بررسی در یک دیگر؛	
• نوشتن و تدوین پیشینه های پژوهش )Efron & Ravid, 2019: 14؛ خاکی، 1378: 170(.	

1. Garrard 
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پژوهشگر  بودن موضوع:  تکراری  از  برای جلوگیری  منابع  بررسی  از  استفاده  با  انتخاب موضوع 
بایستی در ابتدا و قبل از انتخاب موضوع برای جلوگیری از تکراری بودن موضوع و انتخاب موضوعی 
جدید و بکر، به بررسی منابع اطالعاتی بپردازد، چرا که پژوهشگر با بررسی منابع و مطالعه ی آنها 
ناخودآگاه بر علم و بار اطالعاتی اش اضافه می شود و همچنین موجب آگاهی پژوهشگر خواهد شد که 
در  کدام حیطه ها نیاز به پژوهش بیشتر است و او باید در ادامه ی کار دیگران چه موضوعی را انتخاب 

کند که هم جدید و نو باشد و هم تکراری نباشد.
مشخص کردن واژگان کلیدی مرتبط با مسئله پژوهش: بعد از انتخاب موضوع پژوهشگر میبایست، 
کلیدواژه های اصلی پژوهش خود را مشخص کند و براساس کلیدواژه های اصلی پژوهش به سراغ 

جستجوی منابع برود.
جستجوی دقیق منابع اطالعاتی: پژوهشگر در این مرحله باید در همه ی پایگاه اطالعاتی فارسی و 
التین مربوط به موضوع مورد پژوهش به صورت جامع و دقیق جستجو کند، تا بتواند منابع اطالعاتی 
موردنیاز خود را پیدا کند. برخی از مهم ترین پایگاه های فارسی که می توان به آن اشاره کرد، عبارتند از: 
ایرانداک، پرتال علوم انسانی، نورمگز، جهاد دانشگاهی )sid(، علم نت، مگیران، سیویلیکا که البته به 
غیر از این موارد پژوهشگر می تواند با مراجعه به پایگاه اطالعاتی کتابخانه های دانشگاهی و بسیاری 
از سایت های دیگر نیز اطالعات مفیدی را به دست آورد. همچنین برخی از مهم ترین پایگاه های 
پروکوئست  امرالد،  اریک، اسکوپوس،  اسکالر،  از: ساینس دایرکت، گوگل  اطالعاتی التین عبارتند 
)پایان نامه(، ایلرنیکا، IEEE،John Wiley, Taylor and Francis, World Scientific, Word cat, یا 

فهرست کتابخانه های معتبر دنیا مثل کتابخانه کنگره آمریکا و کتابخانه بریتانیا است.
گزینش منابع مرتبط: بعد از جمع آوری منابع  در این مرحله، پژوهشگر باید مرتبط ترین منابع را از بین 
منابع گردآوری شده انتخاب کند، چرا که اگر ربط موضوعی مورد کم توجهی واقع شود، به شناساندن 
موضوع مورد مطالعه به دیگران کمکی نخواهد کرد، پس پژوهشگران می بایست این موضوع را مورد 

توجه جدی قرار دهند.
تجزیه  و تحلیل و نقد منابع: در این مرحله الزم نیست، منابعی که برای بررسی انتخاب شده اند، کامل 
مورد مطالعه قرار گیرند، بلکه بهتر است که چکیده ی آنها مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه پس از مطالعه 
چکیده و در صورت نیاز مطالعه کل منبع، پژوهشگر باید آنها را به شیوه ای هوشمندانه مورد بررسی قرار 
دهد، تا به سرعت به اطالعاتی که مورد نیازش است، دسترسی پیدا کند )فتاحی و پریرخ، 1390: 40(. 
پژوهشگر در این مرحله با مطالعه دقیق منابع، آنها را مورد تحلیل و نقد قرار دهد و به کاستی ها و محاسن 

سایر پژوهش ها توجه کند. 
تهیه کتاب شناسی: پژوهشگر بعد از این که هر مطلبی را می نویسد، و آن را مورد نقد قرار می دهد، 
بالفاصله باید اطالعات کتابشناختی منبع و همچنین استناد به منبع مورد استفاده را ذکر کند، چرا که اگر 
بعداً این کار انجام شود، ممکن است، اشتباهی رخ دهد و همچنین پیدا کردن منابع و مطالبی که از آن 
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گرفته شده است،گاهی بسیار سخت می شود، که این کار باعث دوباره کاری و اتالف وقت پژوهشگر 
خواهد شد.

ترکیب آثار و منابع مورد بررسی در یک دیگر: پژوهشگر می بایست منابعی را که مورد تحلیل قرار داده 
است، نتایج، یافته ها و دستاوردهای سایر پژوهشگران را در هم ادغام کند، این کار خود باعث خلق متن و 
دانش جدیدی می شود که بسیار ارزشمند است و بیانگر این موضوع خواهد بود که پژوهشگر به موضوع 

مورد پژوهش خود اشراف دارد.
نوشتن و تدوین پیشینه های پژوهش: در این مرحله پژوهشگر می بایست، به تدوین پیشینه های پژوهش 
خود اقدام کند، و دستاوردها و مهم ترین نکات و مطالب، از جمله موضوع مورد مطالعه پژوهش، توضیحی 
در مورد خود پژوهش که به چه موضوعی پرداخته، و به مهم ترین مباحثی که در آن پژوهش آورده شده،  

و همچنین روش شناسی و نتایج پژوهش را نیز مورد توجه قرار دهد.
بررسیپیشینهیپژوهشدرپژوهشهابهعنوانیکنیازمبرمبرایپژوهشگراندرهنگام
انجامپژوهشاست)Rowley & Slack, 2004(.بررسیپیشینهیپژوهشرادرمواردزیر

مهموضروریمیدانند:
• ایجاددرکمفاهیمنظریوواژهشناسیموضوع؛	
• تسهیلدرساختکتابشناسییالیستمنابعاطالعاتی؛	
• پیشنهادروشهایتحقیقمفیدبرایانجامپژوهش؛	
• جستجوویافتنمنابعاطالعاتی؛	
• شناساییمکانوزمانموردنظربرایانجامپژوهش؛	
• ارزیابیمنابعاطالعاتی؛	
• تجزیهوتحلیلنتایج؛	
• ایجادچارچوبهایمفهومیونقشهبرداریازذهن؛	
• 	.)Rowley & Slack, 2004(نوشتنیکپیشینهیپژوهشمناسبد

هر چند رولی و اسالک تنها در موارد باال بررسی پیشینه ی پژوهش را ضروری می دانند، اما نیاز 
پژوهشگران به پیشینه ی پژوهش فقط به موارد محدودی منتهی نمی شود، بلکه این پیشینه ی پژوهش 

است که از انتخاب موضوع تا پایان مرحله ی پژوهش، گام به گام پژوهشگر را راهنمایی می کند.
خاکی )1378( در کتاب خود بایدها و نبایدها و اهمیت و ضرورت پیشینه ی پژوهش را  در شش 

مورد بیان کرده است، که عبارتند از:
1. محدود کردن و صورت بندی جدید مسئله پژوهش 

مطالعه منابع به پژوهشگر کمک می کند، که بیان مقدماتی مسئله را به صورت مفصل، جامع و 
عملی مورد بررسی قرار دهد. در پژوهش بهتر است، پژوهشگر موضوع محدودی را انتخاب کند و آن 
را به طور کامل مورد بررسی قرار دهد، نه این که مسئله ای بسیار گسترده و کلی را شروع کند و آن را 

به صورتی ضعیف و ناقص به اتمام برساند.
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2. پیدا کردن روش های جدید
در جریان مطالعه منابع، پژوهشگر نباید تنها اطالع حاصل کند که چه کارهایی انجام شده است، بلکه 
باید از مسائل پژوهشی نادیده گرفته شده نیز آگاه شود؛ چنین دیدگاه هایی در بیشتر موارد در موضوع هایی 
 یافت می شوند که پژوهش  کمتری در مورد آنها انجام شده است، اما گاهی اوقات در زمینه هایی هم که 
پژوهش های زیادی انجام شده  است، پژوهشگر ممکن است، به برداشتی بی نظیر و خالق دست یابد 

که ارزش نگاه دوباره به مسئله را ایجاد کند.
3. اجتناب از به کار بردن روش های بی نتیجه 

پژوهشگر در مطالعه باید به آن دسته از روش هایی که در پژوهش مفید و مؤثر واقع نشده است 
توجه و آنها را شناسایی کند. هنگام مطالعه منابع، پژوهشگر غالباً با چندین پژوهش مشابه  که کم وبیش 
روش های یکسانی در آنها به کار برده شده، و همه آنها در کسب نتایج مؤثر و معنادار ناتوان بوده اند، 
مواجه می شود، لذا تکرار یک مسئله پژوهش خود می تواند، دلیل توجیه کننده ای باشد که یافته های 

قبلی بی نتیجه بوده اند، و این نکته ممکن است از ناکارآمدی روش ها ناشی شده باشد.
۴. ایجاد بینش نسبت به روش ها 

مطالعه منابع می تواند درباره روش های اجرا، انواع وسایل اندازه گیری، آزمودنی ها و شیوه های به کار 
برده شده توسط پژوهشگران گذشته، اطالعات کافی زیادی به پژوهشگر بدهد.

5. پرهیز از تکرار کارهای انجام شده 
انجامهرپژوهش،مستلزمصرفهزینهوزماناست.هرپژوهشیزمانیارزشمنداست
کهبتوانددرپرتودستاوردهاونتایجیکهدیگرانبهدستآوردهاند،راهجدیدیراشناسایی
کند؛درغیراینصورتکاربیهودهایصورتگرفتهاست،لذابررسیپیشینهیپژوهش»این

خطرراکاهشمیدهدکهچرخدوبارهاختراعشود«.
6. آگاهی بر درجه مهم بودن مسئله 

بررسیتالشهایصورتگرفته،پیرامونیکمسئله،درجهاهمیتآنمسئلهرابهنحوی
ازدستاوردهایدیگران،بهنحویموجبخواهدشد،پژوهشگر بیانمیکند؛لذاآگاهی
اطمیناننسبیپیداکند،کهمسئلهپژوهشازاهمیتبرخورداربودهوازسویپژوهشگران

موردتوجهقرارگرفتهاست)خاکی،1378:171-175(.

اصول بررسی پیشینه  پژوهش
)Daimon & Halloway, 2002(درارتباطبابررسیپیشینههایپژوهشاصولیرامطرح

کردهاستکهعبارتنداز:
1-  پیشینه ی پژوهش باید به گونه ای جامع و مانع باشد. در ارتباط با پیشینه ها باید منابعی را گردآوری 
کنید که با پژوهش شما مرتبط باشد؛ منابع را به صورت انتقادی مورد ارزیابی قرار دهید و مرتبط ترین ها را 
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گزارش کنید. بنابراین پیشینه ی پژوهش باید معرف و بیانگر موضوع مورد پژوهش باشد.
2-  بررسی پیشینه ی پژوهش باید روزآمد باشد. منابع مربوط به پیشینه ی پژوهش باید به روز باشند، 
چراکه وظیفه ی پژوهشگر در موضوع مورد پژوهش آن است، که از آخرین مطالعات صورت گرفته، آگاهی 

کافی را داشته باشد
3- پیشینه ی پژوهش باید شامل کار کالسیک باشد. با توجه به متون کالسیک که از تفکر جاری 
پشتیبانی می کنند، می توانید مطالعه خود را در زمینه تاریخی قرار دهید. بدین صورت که مفاهیم و اندیشه ها 
را بر پایه نظریات مختلف بنا کنید، یا اینکه نشان دهید پژوهش های صورت گرفته چگونه با موضوع شما 

ارتباط مستقیم دارد.
4- بررسی پیشینه ی پژوهش باید نظام دار باشد. بررسی پیشینه پژوهش در کلیه ی مراحل پژوهش 

باید مبتنی بر روش، هدف و سؤاالت پژوهش باشد.
5- بررسی پیشینه ی پژوهش باید به صورت مداوم باشد. جستجوی مداوم پیشینه های پژوهش حتی 
بعد از گردآوری و تجزیه وتحلیل آنها باید ادامه داشته باشد، و بررسی منابع حتی گاه تا پایان پژوهش 
ادامه دارد. گاه ممکن است، در حین انجام پژوهش منبعی پیدا شود که نتیجه پژوهش را تغییر دهد، 
یا برحسب اتفاق ممکن است، در پایان کار پژوهشگر متوجه شود که پژوهشگر دیگری همان طرح را 
انجام داده است، در این صورت باید نشان دهید که پژوهش در دست اقدام چگونه از آن متمایز است، 

و سعی کند آن پژوهش را بیطرفانه مورد انتقاد قرار دهد )نقل در: هومن، 1385: 48- 47(.

خصوصیت پیشینه پژوهش
افشار )1383( دو خصوصیت مهم را برای پیشینه های پژوهش بیان می کند:

1- کشف: در هنگام بررسی پیشینه های پژوهش، پژوهشگر گاه ممکن است، موضوع و پدیده 
ناشناخته را کشف کند که ضرورت تازگی پژوهش از آن نشأت می گیرد.

2- نظم: آنچه که در نهایت به صورت یافته در اختیار مخاطبان قرار می گیرد، از نظم خاصی پیروی 
می کند و هرکسی آن را می خواند دریابد که نتایج و یافته ها چگونه به دست آمده است.

انواع پیشینه ی پژوهش
پژوهشگران با شناخت دقیق از انواع پیشینه های پژوهش می توانند بسته به نوع پژوهشی که انجام 
می دهند، بهترین مرور و بررسی را برای پژوهش خود انتخاب کنند. پریرخ و فتاحی )1390( در کتاب 
مرور نوشتارها و پیشینه ی پژوهش دسته بندی از انواع  بررسی پیشینه های پژوهش انجام داده اند، که 

به شرح زیراست:
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پیشینه ی پژوهش با رویکرد توصیفی1 
در این نوع، برای شناسایی و توصیف موضوع موردنظر پژوهش استفاده می شود. در این حالت، پس 
از یک مقدمه کوتاه، هر یک از منابع براساس یک روش مشخص )مثاًل به ترتیب زمانی، یعنی سال 
انتشار( توصیف می شوند. در رویکرد توصیفی، پژوهشگر  به بررسی موضوع، روش پژوهش و یافته های 

پژوهش می پردازد.

پیشینه ی پژوهش با رویکرد تحلیلی2 
این پیشینه ی پژوهش با دیدگاهی عملی و دقیق تری به بررسی منابع می پردازد. هدف این رویکرد 
شناسایی دقیق تر پژوهش های در دست اقدام است. در این پیشینه ی پژوهش عالوه بر بررسی موضوع، 
روش پژوهش و یافته ها، پژوهشگر با جزئیات دقیق تری )مثاًل هدف، جامعه پژوهش، حجم نمونه، 
روش پژوهش و آزمون های آماری( و نیز ارتباط آن با سایر آثار پژوهشی در دست اقدام، به نقد و تحلیل 

پیشینه های پژوهش می پردازد.

پیشینه ی پژوهش با رویکرد انتقادی3 
در این رویکرد عالوه بر مواردی که در رویکرد تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد، به نقاط قوت 
و ضعف هر یک از آثار بررسی شده از نظر روش پژوهش، جامعه آماری ابزار گردآوری اطالعات و 
روایی و پایایی آن، روش های آماری، و استنباط ها و استدالل های مطرح شده در مورد یافته ها و نتایج 

می پردازد )فتاحی و پریرخ، 1390: 28- 25(.
با توجه به اینکه بررسی های توصیفی، تحلیلی و انتقادی از مهم ترین انواع پیشینه های پژوهش به 
شمار می آیند، اما به جز این بررسی ها، بررسی های دیگری نیز وجود دارند که هر کدام از آنها برای 
پژوهش ها و مطالعات مختلفی کاربرد دارند )Grant  & Booth, 2009( انواع دیگری از بررسی ها را 

مورد واکاوی قرار داده اند که در زیر به آنها پرداخته شده است.

بررسی نقشه ای یا نقشه ای نظام مند4 
آزمایش های  برای  بار  اولین  نیز توصیفی خوانده می شود،  اوقات  پیشینه پژوهش که گاهی  این 
نقشه برداری نظام مند در علوم طبیعی مورد استفاده قرار گرفت. این نوع پیشینه پژوهش ترکیبی از نتایج 
داده های چندین مطالعه است که با روش کمی یا کیفی برای پاسخ به یک سؤال که از زیرمجموعه ها 

.)James et al, 2016(و داده های کوچک تری تشکیل شده است، استفاده می کند

1. Descriptive literature review
2. Analytical literature review
3. Critical literature review
4. Mapping review/systematic map
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بررسی فراتحلیل1 
برای تجزیه وتحلیل حجم زیادی از داده ها که متغیرهای مستقل و وابسته متعددی دارند، از این نوع 
پیشینه ی پژوهش برای توصیف دقیق آنها اسـتفاده می شود. این پیشینه ی پژوهش در واقع از دیـد 
باالتری به مـطالعات مـی نگرد و این موضـوع را مورد بررسـی قـرار می دهد که چگونه می توان از نتایج 
مطالعات متعدد برای به دست آوردن تخمین و نتیجه ی دقیق تری برای متغیر های مورد بررسی بهره برد

.)Saxton, ) 1997

بررسی اجمالی2 
پیشینهپژوهشازنوعاجمالییکجمعبندیگستردهواغلبجامعیازیکحوزهموضوعی

خاصاستوبهاینجهتبسیارارزشمنداست)Grant  & Booth, 2009(.

بررسی نظام مندکیفی/  سنتز شواهد کیفی3 
بررسی نظام مند کیفی، مطالعات را در موضوع موردنظر گردآوری می کند و در جستجوی شواهدی 
از مطالعات کیفی اولیه و ترسیم یافته ها و تلفیق دستاوردهای قبلی با موضوع مورد پژوهش است که 
می تواند باعث خلق دانش جدیدی شود  )Noblit & Hare, 1998( هفت مرحله برای بررسی نظام مند 
کیفی مدنظر بیان کرده اند که عبارتند از: 1- شروع کار؛ 2- تصمیم گیری در مورد انتخاب مرتبط ترین 
مطالعه؛ 3- مرور مطالعات؛ 4- ربط دادن مطالعات گذشته و میزان مشابهت یابی مفاهیم آنها با پژوهش 
مورد نظر؛ 5- بررسی نقطه موافق و مخالف پژوهش های گذشته با پژوهش مورد نظر؛ 6- ترکیب و تلفیق 
 Quoted(یافته های آثار قبلی با پژوهش در دست اقدام؛ 7- پیاده سازی و نوشتن متن پیشینه های پژوهش

. )in: Seers, 2015

بررسی سریع۴ 
این نوع پیشینه ی پژوهش متغیرهای کلیدی را شناسایی می کند و تنها کیفیت پژوهش ها را مورد 
ارزیابی و بررسی قرار می دهد. یکی از محاسن پیشینه ی پژوهش از نوع سریع، آن است که شواهد و 
مطالعات را به صورت صریح مورد بررسی می دهد. یکی از مشکالت بررسی سریع، به دلیل آنکه یک مرور 
سریع از مطالعات و متغیرهای پژوهش ها انجام می دهد، احتمال خطا در آن زیاد است و عدم بررسی دقیق 
 .)Grant  & Booth, 2009( از پیشینه های پژوهش ممکن است کیفیت مرور پیشینه ها را کاهش دهد
از دیگر معایب بررسی سریع، جستجو در آن جامع نیست و تفسیر نتایج و یافته ها به صورت محتاطانه و 

محدود صورت می گیرد )کتابخانه دانشگاه چارلز آمریکا، 2014(.
1. Meta-analysis review
2.Overview
3.Qualitative systematic review/ qualitative evidence synthesis
4.Rapid review
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بررسی محدوده بندی1 
پیشینه پژوهش از نوع محدوده بندی غالباً برای دسته بندی یا گروه بندی پیشینه های پژوهش موجود 
در یک زمینه خاص از نظر ماهیت، ویژگی ها و حجم آن استفاده می شود. این نوع بررسی بیشتر شبیه 
پیشینه ی پژوهش نظام مند عمل می کند، چرا که هر دو از روش های دقیق و شفاف برای شناسایی و 
تجزیه وتحلیل جامع تمام پیشینه های پژوهش مربوط به یک سؤال تحقیقاتی استفاده می کنند. تفاوت های 
Arksey  & OMal- )کلیدی بین این دو پیشینه ی پژوهش را می توان به اهداف متفاوت آنها نسبت داد. 
ley, 2005( معتقدند، هدف از یک پیشینه ی پژوهش محدوده بندی، آن است که به بررسی پیشینه های 

پژوهش یک موضوع خاص می پردازد در حالی که هدف از یک پیشینه ی پژوهش نظام مند، جمع بندی 
بهترین پژوهش های موجود در مورد یک سؤال خاص است )Quoted in: Pham et al, 2014(. یکی از 
مشکالت این نوع پیشینه ی پژوهش، سخت گیری زیاد و محدودیت در زمان است که از کیفیت این 

.)Grant  & Booth, 2009) نوع پیشینه ی پژوهش کاسته است

بررسی پیشرفته2 
یک پیشینه پژوهش از نوع پیشرفته عمدتاً بیشترین پژوهش های در حال انجام را در یک منطقه یا مربوط 
به یک موضوع خاص را  بررسی می کند. این پیشینه ی پژوهش با هدف ارائه یک مرور جامع  از منابع گسترده 
تولید شده در دهه گذشته و ترکیبی از تفکر فعلی در این زمینه است. همچنین دیدگاه های جدیدی در مورد 
 یک موضوع خاص ارائه می دهد، یا به زمینه ای که نیاز به پژوهش های بیشتری دارد، اشاره می کند؛ پس 

.)Dochy, 2006(می توان بیان کرد، این بررسی به جهت مواردی که ذکر شد، بسیار ارزشمند است

بررسی جامع3 
یک مرور جامع به طور نظام مند اطالعات چندین بررسی نظام مند و فراتحلیل را در مورد تمام نتایج 

.)Papatheodorou, 2019( بالینی که برای آنها انجام شده است، جمع آوری و ارزیابی می کند
در دسته بندی دیگری که )Efron & Ravid, 2019( در مورد بررسی پیشینه های داشته اند، آنها را 

به سه دسته تقسیم کرده اند:
 1-  بررسی نظام مند4 

     2 -  بررسی سنتی- روایی5 

    3-  بررسی هرمنوتیکی- پدیدارشناختی6 

1. Scoping review
2.State-of-the-art review
3.Umbrella review
4.Systematic Review
5.Traditional-Narrative Review
6. Hermeneutic–Phenomenological Review
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بررسی نظام مند
یک رویکرد علمی بسیار مهم برای مرور پیشینه ها است. این نوع پیشینه ی پژوهش،  یک پرسش مطرح 
می کند و سپس تالش می کند که با استفاده از یافته ها و استدالل های مقاالت دیگر به آن پرسش پاسخ دهد 
)وبالگ ترجمیک، 1399( .پیشینه ی پژوهش نظام مند به صورت ساختاریافته، منظم، قابل تکرار و به صورت 
بی طرفانه عمل می کند. هدف پیشینه ی پژوهش نظام مند،  بررسی پیشینه های پژوهش برای پاسخ گویی به 
یک پرسش متمرکز و خاص است. از ویژگی های این نوع بررسی می توان به قابل مشاهده بودن و قابل 
 Efron & Ravid, 2019:( اندازه گیری بودن اشاره کرد. بررسی نظام مند  بیشتر در علوم پزشکی کاربرد دارد

.)18- 23

بررسی سنتی-  روایی
 این نوع بررسی، مرسوم ترین روش در بین دانشجویان و پژوهشگران علوم اجتماعی است و وضعیت 
دانش را در یک موضوع خاص و پیش زمینه ای جامعی برای درک آن موضوع خاص ارائه کرده است. 
مرور روایتی برای موضوعات جامع و مفصل کاربرد دارد؛ از نقاط قوت این مرور در برداشتن تفاوت ها در 
پژوهش و فرصت ایجاد ارائه ی دانش و تجربیات و همچنین  نقد مطالب توسط خود پژوهشگر را فراهم 
می کند؛ نتایج این مرور برخالف مرور نظام مند، کیفی است )سهرابی، 1392(. این بررسی مطالعات صورت 
گرفته و روش های مورد استفاده در پژوهش ها را مورد بررسی قرار می دهد. بررسی سنتی- روایی یک 
بررسی منسجم است که موضوعات اصلی، روندها و پیچیدگی های موجود را برجسته می کند. در این نوع 
پیشینه ی پژوهش، به خالصه کردن مطالب مقاالت موجود در زمینه موردنظر پرداخته شده است )وبالگ 
ترجمیک، 1399(. یکی از مشکالت بررسی سنتی- روایی، روش های جستجو و انتخاب استراتژی های 
تحلیل داده ها را مورد بررسی قرار نمی دهد که از جانب طرفداران مرور نظاممند مورد انتقاد قرار گرفته 
 Efron &( است؛ این منتقدان ادعا می کنند که استدالل های این گروه ذهنی و بی پایه و اساس است
Ravid, 2019: 18- 23(. در این بررسی به نحوه ی کیفیت نتایج و ترکیب داده ها نمی پردازد و معمواًل 

منابعی که بازیابی می شوند، بدون آن که معیار و روشی برای انتخاب آنها  وجود داشته باشد، مورد بررسی 
قرار می گیرند و تا حدودی زیادی منابع براساس نظر نویسنده انتخاب می شوند. اگر نویسنده منبع موردنظر را 
نپسندد، از روند بررسی خارج می شود، حتی اگر روش تحقیق خوبی داشته باشد )عبدخدایی و طیوری، 1398(.

بررسی هرمنوتیکی- پدیدارشناختی
)Efron & Ravid, 2019( بررسی هرمنوتیکی- پدیدارشناختی را به عنوان نظریه ای برای کشف 
معنای متن و به عنوان یک روش مورد استفاده در پژوهش ها می دانند. پژوهشگر در بررسی هرمنوتیکی- 
پدیدارشناختی با طرح یک سؤال، در پی پاسخ دادن آن از طریق بررسی پیشینه های پژوهش و ترکیب یافته های 
پژوهش های گذشته و همچنین غوطه ورشدن در منابع مرتبط، پژوهشگر قصد پاسخ به سؤال مدنظرش را دارد. 
می توان بیان کرد، بررسی هرمنوتیکی- پدیدارشناختی یک روش کیفی است و پژوهشگر تا جایی به بررسی 
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 منابع و تأمل در متون پیش می رود، تا به یک نقطه ی اشباع برسد، این روند بررسی، توسط پژوهشگران 
از یافته های  هرمنوتیکی- پدیدارشناختی به عنوان حلقه هرمنوتیک تعریف شده است که تلفیقی 

.)Efron & Ravid, 2019: 23(پژوهش ها برای پاسخ به سؤال موردنظر پژوهش است

بررسی روش شناختی1 
این نوع بررسی، به گردآوری مجموعه ای از فرضیات، عقاید، تصورات، نقد روش های مختلف و 
ارزیابی روش های گوناگون در پژوهش ها و منابع می پردازد. در واقع می توان بیان کرد، مطالعه ي 
آثار منتشرشده ي مربوط به روش پژوهش در اولین گام به پژوهشگر کمک خواهد کرد که امکان 
تصمیم گیري درباره ي انتخاب یک روش خاص و در بستر گزینه هاي مختلف موجود و دانش مربوط 
به آنها را برای پژوهشگر فراهم کند و در گام دوم، پژوهشگر براي برداشتن گام هاي تکنیکی تر یعنی 
برنامه ریزي براي به کارگیري آن روش و پرهیز از خطاهاي روش شناختی آماده می شود؛ این دو گام 
محقق را یاري خواهد داد که هنگام نوشتن گزارش پژوهش بتواند شرحی جامع و موجز از دلیل و 

نحوه ي استفاده از روش، ارائه دهد )غالمی و صفری زاده میناب، 1399(.

بررسی یکپارچه2 
وایت مور و همکارش بررسی یکپارچه را بررسی می دانند که یک مروری کلی بر هدف و عملکرد 
بررسی های تلفیقی را ارائه می کند و یک بررسی ترکیبی است که معمواًل شامل تحقیقات غیرتجربی، مانند 
مطالعات موردی، مطالعات مشاهده ای و فراتحلیل است، اما ممکن است شامل برنامه های عملی، نظریه و 
دستورالعمل هایی نیز باشد. در بررسی یکپارچه پژوهشگر باید معیارهای جستجوی دقیقی داشته باشد و 
روش جستجو و انتخاب باید به اندازه کافی توصیف شود، تا محقق دیگری بتواند از آن بهره ببرد. منابع 
انتخاب شده باید مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد، نه این که فقط خالصه شود و منابع با یک دیگر مقایسه 
 Whittemore &(شوند، در واقع پژوهشگر بایستی منابع را به صورت انتقادی مورد تحلیل قرار دهد

.)Knafl, 2005

بررسی از نوع بهترین شواهد3 
بررسی از نوع بهترین شواهد حد وسط بین دو نوع بررسی نظام مند و روایی قرار دارد )سهرابی، 
1392(؛ به این ترتیب که سؤالی را مطرح می کند و سپس خواننده پاسخ آن را از میان مطالب و شواهد 

ارائه  شده در متن می یابد )وبالگ ترجمیک، 1399(.

1. Methodological review
2. Integrative review
3. Best evidence synthesis review
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جمع بندی انواع پیشینه های پژوهش
در بررسی انواع پیشینه های پژوهش، برخی از بررسی ها، دیدگاهی روش شناسانه به پژوهش ها داشته اند، 
مانند، بررسی روش شناختی که تنها منابع را براساس روش و فرضیات مورد بررسی قرار می دهد، در 
مقابل، در بررسی روایتی، پژوهشگر توجهی به روش پژوهش ها ندارد و منابع را براساس نظر خود انتخاب 
می کند. در بررسی روایتی، روش شناسی واضح و شفافی وجود ندارد )عبدخدایی و طیوری، 1398(. در 
بررسی های نظام مند، نتایج به نسبت مرور روایتی، از کیفیت باالتری برخوردار است و مهم تر از آن روش 
دقیق و منظمی را دنبال می کند. برخی بررسی ها با عمق متون و استنتاجی که از منابع به دست می  آید 
سروکار دارند، مانند بررسی هرمنوتیک که پژوهشگر به جای آن که به دنبال ساختار متن و منابع باشد، 
به دنبال فهم و استنباط از معنای متون است، عالوه بر این، بررسی هرمنوتیک همانند مرور نظام مند 
کیفی، پژوهش ها را با دیدگاه و روش کیفی مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. برخی از انواع بررسی 
نیز ترکیبی از دو یا چند مرور هستند، مثاًل در بررسی های جامع، پژوهشگر اغلب برای بررسی منابع از 
بررسی فراتحلیل و نظام مند کمک می گیرد و در بررسی های یکپارچه نیز از ترکیب بررسی های فراتحلیل، 
روش شناختی و انتقادی استفاده می کند. برخی از بررسی هایی که معمواًل در علوم انسانی واجتماعی
کاربرد دارند، بررسی های توصیفی، تحلیلی و انتقادی هستند. به نظر می رسد در بررسی توصیفی، 
پژوهشگر بیشتر به ساختار منابع توجه می کند، ولی در  پیشینه ی پژوهش از نوع انتقادي، همانند دیدگاه 
و بررسی هرمنوتیکی، پژوهشگر باید تسلط دقیقی روی متون مورد بررسی داشته باشد؛ همچنین این 
امر نیازمند دانش و آگاهی کافی پژوهشگر را در مورد منابع تحت بررسی می طلبد. در نوع دیگری 
از بررسی ها مانند اجمالی و پیشرفته، در هر دو بررسی اغلب یک مرور جامع و کامل از پژوهش ها 
صورت می گیرد، ولیکن در بررسی پیشرفته نظرات و یافته های مختلف را باهم ترکیب می کند و مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یکی از تفاوت های بررسی محدوده بندی با بررسی نظام مند آن است 
که بررسی های محدوده بندی به دنبال بررسی جامع پیشینه های پژوهش یک موضوع خاص است، در 
حالی که در مرور نظام مند، بهترین پژوهش های صورت گرفته در مورد یک سؤال خاص را جمع بندی 

می کند. 

نتیجه گیری
پیشینه پژوهش یکی  از مباحث اصلی و پایه برای پژوهشگران است، اگر پژوهشی بدون توجه به 
پژوهش ها و مطالعات گذشته صورت پذیرد، با مشکالتی مواجه خواهد شد، چرا که معمواًل دانش جدید 
و موضوعات تازه و بدیع در سایه ی پژوهش های قبلی صورت می گیرد. یکی از بحث های مورد توجه 
در پیشینه های پژوهش، توجه به نیاز پژوهشگران در مورد نگارش پیشینه های پژوهش و شناساندن 
پیشینه ی پژوهش به پژوهشگران است. بسیاری از پژوهشگران کلمه ی پیشینه پژوهش برای آنها 
واژه ای ناآشنا و مبهم است. سیسکو بیان می کند، دانشجویان نمی توانند حتی تعریفی از پیشینه  پژوهش 
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داشته باشند )Cisco, 2014(. با افزایش مطالعات و پژوهش هایی در جهت راهنمایی پژوهشگران در 
این زمینه می توان زمینه ای را برای ترقی و پیشرفت جامعه ی دانشگاهی در مورد چگونگی نگارش، 

اهمیت و جایگاه واالی پیشینه های پژوهش فراهم کرد. 
در بسیاری از راهنماها و متونی که به مسئله و موضوع پیشینه پژوهش پرداخته شده، متأسفانه بیان 
نکرده اند که چگونه می توان به صورت عملی یک پیشینه پژوهش را تدوین کرد و به جستجوی 
منابع اطالعاتی پرداخت؛ در کنار این، بیشتر مبانی نظری پیشینه ها پژوهش را مورد بررسی قرار 
داده اند، اما مبانی نظری در کنار اهمیت و ارزش ویژهای که دارد، بحث عملی پیشینه ها پژوهش 
را مورد کم توجهی قرار داده اند، هر چند در کتاب فتاحی و پریرخ )1390( راهنمایی های ارزشمندی 
برای این موضوع شده است، اما همچنان دانشجویان و پژوهشگران در این مسئله با مشکالتی 
مواجه اند. به نظر می رسد اگر موضوع پیشینه ی پژوهش همانند دیگر موضوعات بیشتر مورد توجه 
قرار گیرد، می توان شاهد آن بود که پژوهشگران کمتر دچار مشکل در این باره خواهند شد و زمینه 
را برای تشویق پژوهشگران برای پژوهش بیشتر درباره پیشینه ها پژوهش را فراهم خواهد ساخت. با 
توجه به این که در پژوهش و مطالعات، بیشتر به مبانی نظری پرداخته شده است، پیشنهاد می شود، 
مطالعاتی که در آینده صورت می گیرد، به جنبه ی عملیاتی پیشینه ها پژوهش توجه کنند، چرا که اگر 
راهنماها و پژوهش های بیشتری در این زمینه صورت گیرد، می تواند کمک شایانی به پژوهشگران 
در مورد بررسی منابع، انتخاب موضوع، ربط موضوعی و مهم تر از آن چگونگی تلفیق یافته های 

سایر پژوهش ها، نقد و ارزیابی منابع کند.
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