
 

 

پژوهش  های مربوط به پیشینهانتقادی بر مطالعات و پژوهش مروری

(5731- 5011) 
 1ناهید شاه ویسی

 چکیده
بیشتر خواهد شد که  هاآنها دارند و زمانی ارزش ای در بین پژوهشهای پژوهش نقش و جایگاه ویژهپیشینه هدف:

 پژوهش حاضرر، مررورهدف پژوهشگر منابع مرتبط را به صورت انتقادی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. از این رو، 

  اند، است.پرداخته های پژوهشپیشینهبه بررسی که  معیارهایی است مباحث و  ترینانتقادی مطالعات و شناسایی مهم

، بره مند  و با رویکرد تحلیل انتقرادیکه با استفاده از مرور نظاماسنادی است  -ایکتابخانه روش این پژوهش :روش

، مشخص کردن هدف پرژوهش ،با استفاده از  مراحل است. بع و مطالعات صورت گرفته پرداختهمنا و تحلیل بررسی

پرداخته شده است.  هاآنبه بررسی منابع و تحلیل  های موضوعیاستخراج دستهو  جستجو منابع، تجزیه و تحلیل منابع

(، نرورمگز، پرتراع علروم sidایرانداک، سیویلیکا، پایگراه اللاعرات عل ری جهراد دانشرگاهی  های فارسی در پایگاه

، و برا بررسری منرابعجسرتجو انجرام شرد  های غیرفارسی ساینس دایرکت، اریک و امرالردانسانی، مگیران و در پایگاه

-انتقرادی برودن پیشرینه، های پژوهشتعریف، اه یت، هدف و کارکرد( پیشینها  مطالعات نظری و راهن اههای دسته

 های پژوهش استخراج گردید.و معیارهای ارزیابی پیشینه های پژوهش

های پژوهش، از محاسن مطالعرات آن اسرت کره  بره تشرریم  اه یرت، فوایرد و در دسته مبانی نظری پیشینه ها:یافته

به دلیل قابل فهم نبرودن راهن اهرا، عردم تشرریم مسرژله پرژوهش و ارا ره  اند، اماپیشینه پژوهش پرداخته  کارکردهای

ها برا تردوین اند. در دسته معیارهای ارزیابی پیشینه پژوهش، پژوهشموجب سردرگ ی مخالب شده مطالب نامرتبط

ند کره منرابع و مطالعرات گهشرته را برا دیردگاهی اها به پژوهشگران این امکان را دادهمعیارهایی جهت بررسی پیشینه

تری مورد بررسی قرار دهنرد، امرا ایرن معیارهرا نیرز گراه بره دلیرل گویرا و قابرل فهرم نبرودن مشرکلاتی را بررای ع یق

هرا قدرد در عنروان و مرتن پرژوهش کرهاینها، برا پژوهشگران به ارمغان آورده است و در دسته تحلیل انتقادی پیشینه

انرد، بلکره خرود نیرز نیز نه تنها به تشریم کامل موضوع نپرداخته هاآنبه بررسی تحلیل انتقادی بپردازند، اما  اند داشته

 .اندمنابع مورد بررسی را با رویکردی انتقادی مورد تحلیل قرار نداده

تروجهی قررار مورد کم های پژوهش راها توجه به بحث تحلیل انتقادی در پیشینهپژوهشدهد، نتایج نشان می :نتیجه

و بره ع رق انرد به این مسرژله پرداختره ی آن است که پژوهشگران با دیدگاهی سطحیدهندهاند و این مسژله نشانداده

 .اندهای پژوهش نفوذ  نکردهمنابع و متون پیشینه
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A critical review of studies and research related to the 

literature review (1997- 2022) 
 

Abstract 

Objective: Literature reviews have a special role and place among researches and 

their value will increase when the researcher critically examines and analyzes 

related sources. Therefore, the purpose of the current research is to critically review 

the studies and identify the most important topics and criteria that have been 

investigated in the literature review. 
Methods: The method of this research is library-documents which has been used to 

review and analyze the sources and studies by using a systematic review and with a 

critical analysis approach. By using the steps of specifying the purpose of the 

research, searching for sources, analyzing sources and extracting thematic 

categories, the sources have been reviewed and analyzed. A search was made in the 

Persian databases of Irandak, Civilika, Scientific Information Database of 

Academic Jihad (sid), Noormags, Portal of Human Sciences, Magiran and in the 

non-Persian databases of Science Direct, Eric and Emerald and by examining 

sources, categories of theoretical studies and guides (definition, importance, 

purpose and function) of literature reviews, criticality of literature reviews and 

evaluation criteria of literature reviews were extracted. 

Results: In the category of theoretical foundations of literature reviews, one of the 

merits of the studies is that they have explained the importance, benefits and 

functions of the literature review, but due to the lack of comprehensibility of the 

guides, the lack of explanation of the research problem and the presentation of 

unrelated materials, they have caused confusion to the audience. In the category of 

literature review evaluation criteria, researches have given researchers the 

possibility to examine past sources and studies with a deeper perspective by 

formulating criteria for literature reviews, but these criteria are also sometimes for 

obvious reasons and the incomprehensibility has brought problems for researchers 

and in the category of critical analysis of literature reviews, although in the title 

and text of the research, they have intended to examine critical analysis, but they 

have not only not fully explained the subject, but they have also used the 

investigated sources with They have not analyzed a critical approach. 

Conclusion: The results show that the researches have paid little attention to the 

discussion of critical analysis in the Literature reviews and this shows that the 



 

 

researchers have approached this issue with a superficial perspective and have not 

penetrated deep into the sources and texts of Literature reviews. 

Keywords: literature review, Critical review, evaluation criteria, Studies and 

research. 
 

 مقدمه و بیان مسئله

هر پژوهش،  پژوهش از فرآیندهای مهم در جوامع عل ی است و یکی از مراحل اصلی و پایه

هر موضوع پژوهشی است و شامل  نامهپژوهش شجره های پژوهش است. پیشینهبررسی پیشینه

ی منابعی است که با پژوهش در دست انجام ارتباط دارد و اللاع و آگاهی از آن برای کلیه

های پژوهش ارزش و جایگاهی خاصی در پیشینه. (61: 6931 قاس ی،  پژوهشگر ضروری است

را به صورت  هاآنشود که پژوهشگر های پژوهش بیشتر میها دارند و زمانی ارزش پیشینهپژوهش

های گهشته، انتقادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، چرا که بیان نقایص و محاسن پژوهش

ای نیاز به پژوهش بیشتر است و چه ک بودهایی در سازد که در چه حوزهپژوهشگران را آگاه می

ررسی نشان های مورد بها وجود دارد؛ این کار مهارت پژوهشگر و تسلط او را بر پژوهشپژوهش

های پژوهش به صورت استدلاع پیشینهمعتقد است،  (7162  6ریهورنکه  لوره ان دهد.می

-های پژوهش به پژوهشگر ک ک میدهد و پیشینهانتقادی، مهارت و تبحر پژوهشگر را نشان می

 .تر بیندیشدتر و جامعکند، تا ع یق

بررسی منابع مستلزم تحلیلی   بلکه نیست،های پیشین ای از پژوهشهای پژوهش فقط خلاصهپیشینه

منابع   های گهشته است که بررسی دقیقکامل و منظم از نقاط قوت، نواقص و عدم دقت پژوهش

،  9توراکو؛ 7162، 7 فاریادی تواند پژوهشگر را در زمینه پژوهش موردنظر راهن ایی کندمی

7161.) 

های دهد که بیشتر پیشینهنشان می توسط نگارنده این مطالعه، بررسی صورت گرفته از متون

-ای از متون گهشته را گردآوری میشوند و فقط خلاصهپژوهشی به صورت انتقادی نوشته ن ی

های پژوهش که تجزیه و کنند که این مسژله موجب خواهد شد، موضوع و هدف اصلی پیشینه

                                                           
1. Rewhorn 
2. Faryadi 
3. Torraco 



 

 

 6ها است  افرون و راویدهای به کار رفته در پژوهشو روش هاها، نظریهتحلیل انتقادی منابع، یافته

عل ی حل مطالب دیگران مشکلی را از جامعه  یده گرفته شود که نه تنها خلاصه(، ناد9: 7163، 

 شود.کند، بلکه باعث اتلاف وقت خواننده نیز مین ی

های پژوهش آشنایی کافی مشکل اصلی بسیاری از پژوهشگران و دانشجویان آن است که با پیشینه

( معتقد است، 7161  7سیسکو. شودداده ن ی هاآنهای لازم در این زمینه به ندارند و آموزش

را  هاآنهای شود، آگاهیهای پژوهش داده میپیشینه هایی که به دانشجویان در زمینهآموزش

( 7119  9گرین و بور. دهندن یدهد و استادان راهن ا نیز به این موضوع توجهی نشان افزایش ن ی

-باشند  می برخوردارنویسی لازم در زمینه تدوین پیشینه نیز  معتقدند، اگر دانشجویان از آموزش

های پژوهش تنها برای پر کردن بخش پیشینه ه چنینرا تدوین کنند.  یفیتیباکهای د پیشینهنتوان

( نیز در این زمینه معتقد 6922شوند. پارسا یان  میها استفاده نامهی پژوهش مقالات و پایانپیشینه

شوند، در ی صوری کار آورده میهای پژوهش تنها به خالر حفظ جنبهاست، بخش پیشینه

ی کار پژوهشگران های پژوهش به صورت انتقادی سرلوحهصورتی که اگر بررسی دقیق پیشینه

شوند، بلکه راه را برای طا و لغزش ن یخ دچارقرار گیرد، نه تنها در موضوع مورد مطالعه خود 

علاوه بر بحث آموزش دانشجویان، در برخی اوقات  کنند.های آینده ه وار میپژوهش

های پژوهش در اختیار ندارند، این امر تحلیل پیشینه ارزیابی و پژوهشگران معیار مناسبی در جهت

را از پیشینه نامناسب  یفیتباکتوانند پیشینه ن ی هاآن شود ومی انموجب سردرگ ی پژوهشگر

 .تشخیص دهند

-با بحث تحلیل انتقادی و کم انو ناآشنایی برخی پژوهشگر پیشینه پژوهش فقدان توجه به مسژله

ابع و جلوگیری از های تحلیل انتقادی در جهت ن ایان کردن معایب و محاسن منتوجهی به قابلیت

و ه چنین ارا ه معیارهای ارزیابی پیشینه  مفید  به پژوهشگرانارا ه راهکارهای دوباره کاری و 

نگاه  ها موجب گردیده تادر پژوهشپژوهش در جهت ک ک به تحلیل انتقادی بهتر پژوهشگران 

؛ در واقع هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل انتقادی ی به این موضوع ضروری باشدترجامع

                                                           
1. Efron & Ravid 
2. Cisco 
3 . Green & Bower 



 

 

 درصدد است که  است. این مطالعهها ارزیابی در پژوهشمعیارهای ترین مطالعات و شناسایی مهم

ها به پژوهشگران و ه چنین شناسایی ن و معایب پژوهشبا شناسایی و ن ایان کردن محاس

-و کاستیپژوهشگران را در جهت انتخاب موضوع مناسب  های پژوهش، معیارهای ارزیابی پیشینه

ی اند و ه چنین معیارهابه آن نپرداخته دیگر پژوهشگرانهایی که در مطالعات وجود دارد و 

بنابراین، این پژوهش درصدد کند. راهن ایی ها، پژوهش مناسب جهت ارزیابی بخش پیشینه

 پرداختن به سؤالات زیر است:

 نقاط ضعف و قوت منابع گردآوری شده کدام است؟ -6

 ؟اندها کدامترین معیارهای ارزیابی پیشینه پژوهش در مطالعات و پژوهشمهم -7

 پیشینه پژوهش

پژوهشی با روش   دهد، تاکنون در داخل و خارج کشور،های صورت گرفته نشان مینتایج بررسی

های پژوهش پیشینهموضوع منابع در مورد  به گردآوری تحلیل انتقادیمند با رویکرد مرور نظام

پژوهش دو رشته را باهم مقایسه  کرده  هایپیشینه (6931  پزهر چند کورهپرداخته نشده است؛ 

ها ی پژوهش در ت ام رشتهنهیت ام منابعی که به موضوع پیش، است، اما پژوهشی به صورت مجزا

(، یحیوی 6931کرمی  (، 6922فتاحی و پریرخ  پرداخته باشد، مورد بررسی قرار نگرفته است. 

در جهت راهن ای پژوهشگران  (7161  ، وینچستر و سلجی(7111(، نوپف  7166فیت   (، 6931 

ناریزا  و (، 6921مانند حری   هم منابع پژوهشی دراند و قدم برداشته در زمینه پیشینه پژوهش

را مورد های پژوهش پیشینه و کیفیت گهاریساع، ربط موضوعی، اشتراک (7161ه کاران  

 اند.بررسی قرار داده

  شناسی پژوهشروش

با روش کیفی از نوع  ه چنین و مند  و با رویکرد تحلیل انتقادیمرور نظاماین پژوهش با استفاده از 

های ی پیشینههای صورت گرفته در زمینهآوری مطالعات و پژوهشاسنادی به ج ع -ایکتابخانه

بر اساس یک ساختار کلی، شامل تعیین سؤاع پژوهشی، تهیه  مندمرور نظام .پژوهش پرداخته است

های داده با یک استراتژی جستجوی شفاف، یافتن منابع جوی جامع پایگاهپروتکل پژوهش، جست

ها از منابع، ارزیابی با معیارهای ورود و خروج مشخص، استخراج داده هاآنمرتبط و انتخاب 



 

 

گیری بر اساس شواهد لور خلاصه و شفاف و نتیجهه کیفیت منابع مرتبط ترکیب و ارا ه نتایج ب

برای گردآوری منابع و گزینش منبع مناسب مراحل زیر  (.612: 6932،  عبدخدایی و لیوری است

 انجام گرفت که این مراحل به شرح زیر است:

با توجه به موضوع مورد پژوهش یعنی پیشینه پژوهش و مشخص کردن هدف پژوهش:  -5

ود، با موضوع پیشینه پژوهش مرتبط بها و مطالعاتی است که کلیه پژوهشتحلیل انتقادی منابع، 

 مورد بررسی قرار گرفتند. 

که در جهت جستجوی منابع دقیق با موضوع مورد پژوهش، با توجه به اینجستجو منابع:  -2

رود، ابتدا با بررسی در های مختلف با عناوین مختلفی به کار میها و حوزهپیشینه پژوهش در رشته

معادع پیشینه پژوهش استخراج گردید و مورد  هایهای مختلف، کلیدواژههای رشتهمتون و کتاب

بررسی »، «پژوهش پیشینه»ها در متون مختلف عبارتند از: جستجو قرار گرفتند، این کلیدواژه

 در منابع فارسی و در منابع غیر فارسی« وهشسابقه پژ» «ادبیات تحقیق»، «مرور ادبیات»، «ادبیات

literature review ،review of literature و  research background .  پس از

، پایگاه اللاعات عل ی جهاد های فارسی ایرانداک، سیویلیکادر پایگاهها استخراج کلیدواژه

های و در پایگاه6111 -6921 هایدر ساع ، نورمگز، پرتاع علوم انسانی، مگیران(sidدانشگاهی  

مورد  7177 اوایل تا 6332های امرالد در ساعهای ساینس دایرکت، اریک، در پایگاه غیرفارسی

های غیر فارسی دیگر مانند پرکو ست، با توجه به این که در پایگاهجستجو قرار گرفتند. 

های معتبر دنیا مانند فهرست کتابخانه دانشگاه تورنتو، های دانشگاههای کتابخانهاسکوپوس، پایگاه

ما منابع بازیابی شده فاقد عدم ربط موضوعی بودند، به کتابخانه ملی آمریکا جستجو انجام شد، ا

های اریک، ساینس دایرکت و امرالد که منابع مرتبط را بازیابی کردند، به عنوان این دلیل پایگاه

 هایها برای بررسی پیشینهدلیل انتخاب این ساع اشاره شد. هاآنپایگاه مورد نظر در این بخش به 

ن پژوهش فارسی که درباره تریپژوهش آن است که با توجه به جستجویی که انجام شد، قدی ی

بود و براساس ه ین ساع، منابع  6921پژوهش به پژوهش پرداخته بود، مربوط به ساع  پیشینه

منابع  به منظور جستجو. مورد بررسی قرار گرفتند 7177ساع اوایل تا  6332خارجی هم از ساع 

به جستجو منابع پرداخته ه پایگاه موردنظر مراجعه و سپس با استفاده از فیلد موضوع و عنوان ابتدا ب



 

 

شد. به منظور بازیابی کامل منابع محدودیت زمانی اع اع نشد و آخرین جستجو مربوط به 

 است.  6111اواخر

 های فارسی و پایگاهمنبع در  11ها، در مج وع بعد از جستجو در پایگاهتجزیه و تحلیل منابع: 

منبع، عنوان تکراری داشتند که از مج وعه  69بازیابی شد. با بررسی منابع، تعداد غیرفارسی 

مقاله، نامرتبط  71مانده، تعداد ها حهف گردید و در ادامه با بررسی  متن کامل منابع باقیبررسی

داد، اما در ا نشان میبه موضوع پژوهش شناسایی شد، گر چه عنوان منابع ارتباط موضوعی ر

مشخص گردید، چرا که برخی منابع در  هاآنبررسی که از متن صورت گرفت، نامرتبط بودن 

پژوهش را برای خود  برگزیده بودند، اما در داخل متن به خدوص در  عنوان لفظ بررسی پیشینه

پژوهش توجهی نکرده بودند. بعد از لی کردن مراحل فوق، در  به مسژله پیشینه غیرفارسیمنابع 

 نامه( مورد بررسی قرار گرفته شد.منبع  مقاله، کتاب و پایان 96مج وع 

بندی برای دسته، برگزیده شده از بررسی متن کامل منابع پس موضوعی: هایاستخراج دسته

به خود بررسی کرده بود،  پژوهش را از زاویه که منبع، پیشینهترین موضوعی مهمموضوعی آن، 

های انتخاب شده از درون متون استخراج و براساس ار گرفته شد، بدین معنا که دستهرعنوان دسته ق

برای این پژوهش در نظر گرفته شد، سپس با توجه به فهم و استنبالی که از منابع به دست آمده، 

هایی انتخاب گردید که بیشترین فراوانی را ون، دستههای استخراج شده از متتعداد زیاد دسته

مطالعات نظری و راهن اها  -6دسته قرار گرفتند که عبارتند از: سه  منابع دربدین ترتیب  داشتند؛

های پژوهش معیارهای ارزیابی پیشینه -7 های پژوهشتعریف، اه یت، هدف و کارکرد( پیشینه 

 .های پژوهشانتقادی بودن پیشینه -9

 های پژوهشیافته

 .های پرداخته شده استبه بررسی دسته و نقد منابع  به منظور پاسخ به سؤالات ارا ه شده در متن

 ؟نقاط ضعف و قوت منابع گردآوری شده کدام است سواع اوع:

های مبانی نظری و  راهنماها )تعریف، اهمیت، هدف و کارکرد( پیشینه  -5

  پژوهش



 

 

 پیشینههایی که در رابطه با مبانی نظری دهد، بیشترین مطالعات و پژوهشنشان می 6جدوع 

ها بیانگر آن است که اکثر مطالعات قدد ها است. یافتهپژوهش صورت گرفته، مربوط به مقاله

اند که در کنار اه یت و فوایدی که بررسی پیشینه پژوهش برای پژوهشگران دارد،  به داشته

 6 که جدوع لوره انهای پژوهش بپردازند، اما در جهت تدوین پیشینه رهن ودهایی ارا ه

اند، گاه به دلیل قابل فهم نبودن در کنار محاسنی که این مطالعات داشته شودمشاهده می

از مطالب دیگران و گنجاندن آن در مطالعه  بردارییکپراهن اها، عدم تشریم مسژله پژوهش، 

های پژوهش تا عدم پرداختن کامل به بررسی انواع پیشینهخود، ارا ه مطالب نامرتبط و 

 اند.  حدودی با لغزش و خطا مواجه بوده

 

-( پیشینهمبانی نظری و  راهنماها )تعریف، اهمیت، هدف و کارکرد. 6جدوع 

 پژوهش های

نوع  سال پژوهشگران

 مدرک

 محاسن معایب نتایج

باومرست و 
 لاری5

 

منابع در  ک بود  مقاله 6332

جهت راهن ایی 

پژوهشگران برای 

تدوین پیشینه 

پژوهش از نوع 

 روایی

عدم توجه به 

تعریف گویا  از 

 بررسی روایی

تشریم مشکلات 

و مزایای 

 بررسی روایی

رولی و 
 اسلاک2

 

های بررسی پیشینه مقاله 7111

پژوهش، نیازمند 

بررسی لیف 

وسیعی از آثار و 

تأکید بیش از 

به مبانی  حد

نظری  تعریف، 

اه یت و 

گویا و قابل فهم 

بودن مباحث 

مربوط به 

تشریم مبانی 

                                                           
1. Baumeister & Leary 
2. Rowley & Slack 



 

 

کارکرد پیشینه  منابع است

پژوهش( و عدم 

تأکید بر 

چگونگی جنبه 

ع لیاتی تدوین 

 پیشینه پژوهش

نظری پیشینه 

 پژوهش

 نوپف5

 

برجسته کردن  مقاله 7111

-نقایص پژوهش

از لریق  های قبلی

 پیشینه پژوهش

عدم وضوح و 

قابل فهم نبودن 

 مطالب ارا ه شده

اه یت و شرح 

کارکردهای 

 هاپیشینه

 

بوئل و 
 ککمانوویس2

 

بررسی پیشینه  مقاله 7161

پژوهش از 

دیدگاه 

هرمنوتیک برابر 

با افزایش ارتقای 

 دانش پژوهشگر

عدم توجه به 

چگونگی ورود 

علم هرمنوتیک 

به بحث پیشینه 

پژوهش و توجه 

صرف به بررسی 

با  هاپیشینه

دیدگاه 

 هرمنوتیک

نظری تشریم 

پیشینه پژوهش 

با دیدگاه 

 هرمنوتیک

دنی و 
 توکسبوری7

 

کندوکاو در   مقاله 7169

هرای پژوهش

 برابر با گهشته 

عدم توجه به 

ارا ه راهن ایی 

کامل در جهت 

ارا ه کامل 

های فواید پیشینه

 پژوهش

                                                           
1. Knopf 
2. Boell & Kecmanovic 
3. Denney & Tewksbury 



 

 

-موفقیت در حرفه

 ها  

تدوین پیشینه 

 پژوهش
 کالاهان5

 

-توجه به پیشینه مقاله 7161

های پژوهش از 

 71قرن 

عدم ادعای 

منطقی مبنی بر 

-پیدایش پیشینه

های پژوهش از 

 71قرن 

توجه به مبانی 

-نظری پیشینه

 های پژوهش

 
 چن2

 

عدم استنتاج قوی   7161

دانشجویان از 

 منابع گردآوری

عدم تشریم 

مناسب مسژله 

 پژوهش

ارا ه 

 رهن ودهای

مفید برای 

دانشجویان در 

جهت تدوین 

 پیشینه پژوهش

 
 ریهورن 7

 

ن ایان شدن  مقاله 7162

مهارت و تبحر  

پژوهشگر در 

هنگام تحلیل 

انتقادی پیشینه 

 پژوهش

عدم تدوین یک 

راهن ای مناسب 

در جهت 

جستجو و نوشتن 

 پیشینه پژوهش

تدرویر روشنی 

از اه یت و 

جستجو و  نحوه

سازماندهی 

 هاپیشینه

 

                                                           
1. Callahan 
2. Chen 
3. Rewhorn 



 

 

 فاریادی5

 

گردآوری منابع  مقاله 7162

مرتبط و استدلاع 

منطقی از منابع 

 گهشته

عدم توجه به 

چگونگی نوشتن 

پیشینه پژوهش 

با استفاده از 

های بررسی

مند،  نظام

 انتقادی و ...(

تدوین راهن ایی 

برای دانشجویان 

 در جهت دکترا 

 نوشتن

 شناسی،روش

 و هایافته

 گیرینتیجه

 معنادار و منظم

 
 اسنایدر2

 

پاسخگویی به  مقاله 7163

سؤالات پژوهش 

ها، یافتهبا بررسی 

-متغیرها و فرضیه

های سایر 

ها و ادغام پژوهش

 درهم هاآن

 عدم پرداختن

به انواع  کامل

های بررسی

-مختلف  نظام

-نی ه نظاممند، 

مند، یکپارچه و 

....) 

بررسی دقیق 

 هایپیشینه

پژوهش و ارا ه 

های تحلیل

مناسب جهت 

های پاسخ پیشینه

پژوهش به 

سؤالات 

 پژوهش

فتاحی و 

 پریرخ

انسجام  و مفید  مقاله 6922

بودن مطالب 

پیشینه پژوهش با 

رویکرد انتقادی و 

 تحلیلی

 عدم پرداختن

به انواع  کامل

های بررسی

 پیشینه پژوهش

ارا ه ت ام 

مطالب مربوط 

 هایبه پیشینه

پژوهش اعم از 

فواید، اه یت و 
                                                           
1. Faryadi 
2. Snyder 



 

 

 کارکرد

اشتریان و 

 امامی میبدی

6936 

و 

6937 

خلاصه نبودن  مقاله

پیشینه پژوهش  از 

آثار گهشتگان 

بلکه نوآورانه 

بودن کار بررسی 

پیشینه پژوهش و 

توانایی پژوهشگر  

جهت بررسی 

 منابع

تأکید لفظ راهن ا 

در متن و عدم 

توجه به 

راهن ایی 

 پژوهشگران

 یم کامل تشر

مبانی نظری، 

تعاریف، 

اه یت، 

کارکردهای 

های پیشینه

 پژوهش

بررسی پیشینه  مقاله 6931 کریمی

پژوهش برابر با 

جلوگیری از 

های پژوهش

تکراری و آشنایی 

پژوهشگران با 

 سایر مطالعات

نقل مطالب 

دیگران و عدم 

نوآوری در 

 مطالعه

یم اه یت و تشر

ضرورت  

 بررسی پیشینه

پژوهش و تنظیم 

 گزارش پیشینه

 پژوهش

شناسایی منابع اعم  مقاله 6931 یحیوی

اوع و از دست 

و  دست دوم

جلوگیری از 

های پژوهش

تکراری با بررسی 

 پیشینه پژوهش

عدم بررسی 

ع یق مسا ل 

-مربوط به پیشینه

 های پژوهش

شرح پیشینه 

پژوهش 

 اهداف، 

کارکرد و 

اه یت( جهت 

یاری رساندن 

 پژوهشگرانبه 



 

 

یابی پیشینه مقاله 6931 قاسمی

پژوهش 

تسلط  دهندهنشان

پژوهشگر بر 

 پژوهش موضوع

عدم توجه به 

تنظیم و  نحوه

های نوشتن پیشینه

 پژوهش

-بررسی مؤلفه

هایی از ج له 

اهداف و فواید 

 اللاع از پیشینه

 پژوهش

فتاحی و 

 پریرخ

تسلط بر مباحث   کتاب 6931

پیشینه پژوهش 

برابر با جلوگیری 

از خطا و 

های اشتباه

تکراری در هنگام 

تدوین پیشینه 

 پژوهش

عدم توجه کامل  

به سؤالات 

مربوط به پیشینه 

پژوهش در 

سیاهه وارسی و 

ناقص بودن 

 فهرست منابع

مطالب بسیار 

 ساده و قابل فهم

 الیور5
 

تدوین پیشینه  کتاب 7167

باکیفیت  پژوهش 

برابر با تسلط 

پژوهشگر بر منابع 

 گهشته

عدم توجه به 

جنبه ع لیاتی 

 پیشینه پژوهش

ارا ه راهن ایی 

کلی در جهت 

تدوین پیشینه 

 پژوهش

افرون و 
 راوید2

 

جلوگیری از  کتاب 7163

های پژوهش

تکراری با بررسی 

 پیشینه پژوهش

 

عدم وضوح و 

شفافیت مطالب 

و ارا ه مطالب و 

نامرتبط تیترهای 

 به موضوع اصلی

شرح مبانی 

نظری پیشینه 

پژوهش و توجه 

به سه  نوع 

بررسی پیشینه 
                                                           
1. Oliver 
2. Efron & Ravid 



 

 

-پژوهش  نظام

مند، 

پدیدارشناسی و 

 هرمنوتیک(

 
 گارارد 5

 

منابع اللاعاتی  کتاب 7166

مرتبط نتیجه 

 جستجوی دقیق

توجه به 

جستجوی منابع با 

های قدی ی شیوه

مثل مراجعه به 

-فهرست و برگه

و  هاکتابخانه دان

ارا ه مطالب 

نامرتبط با 

 موضوع

تعریفی جامعی 

های از پیشینه

پژوهش، 

چگونگی 

جستجوی منابع، 

سازماندهی 

منابع اللاعاتی و 

ها انواع بررسی

مند،  نظام

بررسی اج الی، 

 فراتحلیل(

 

 های پژوهشبررسی انتقادی بودن پیشینه  -2

که بیانگر آن است که در دو پژوهشی که در رابطه با تحلیل انتقادی صورت گرفته، با این 7جدوع 

بایست به نقد منابع ها بوده است، اما آن لور که میاساس کار پژوهش، تحلیل انتقادی پیشینه

ر متن های پژوهش نشده است و دپز توجهی به تحلیل انتقادی پیشینهنامه کورهاند، در پایاننپرداخته

پژوهش آکیندله های را با رویکرد انتقادی مورد بررسی قرار نداده است، اما در کنار این، پیشینه
                                                           
1. Garrard 



 

 

توان از محاسن آن به ش ار ها را با تحلیل انتقادی مورد بررسی قرار داده است که میپژوهش

 آورد.

 های پژوهشبررسی انتقادی بودن پیشینه. 2جدول 

نوع  سال پژوهشگران

 مدرک

 محاسن معایب نتایج

 آکیندله5

 

قادر نبودن دانشجویان  مقاله 7112

در جهت تحلیل 

های انتقادی پیشینه

 پژوهش

توجه به نقاط 

ضعف و  عدم توجه 

-به محاسن پژوهش

 ها

تحلیل انتقادی 

های از پیشینه

 پژوهش

پزکوره عدم تفاوت بین  دو  نامهپایان 6931 

گروه مترج ی زبان 

 انگلیسی و ادبیات

 انگلیسی

عدم گردآوری 

کامل منابع مرتبط و 

استفاده از ابزار 

نامناسب برای 

 و عدم پژوهش

ها با تدوین پیشینه

 رویکرد انتقادی

توجه به بحث 

 تحلیل انتقادی 

 

 اند؟ها کدامترین معیارهای ارزیابی پیشینه پژوهش در مطالعات و پژوهشسواع دوم: مهم

 پژوهش هایمعیارهای ارزیابی پیشینه -7

                                                           
1. Akindele 



 

 

اند، به بررسی کیفیت پیشینه پژوهش پرداخته ،های انجام شدهدهد اکثر پژوهشنشان می 9جدوع 

لرفانه بودن پژوهشگر در ها معیارهای ساع، ساختار پیشینه پژوهش، ربط موضوعی، بیاین پژوهش

مطالعات بیانگر آن است نتایج اند. را مورد توجه قرار داده اللاعاتیسواد آموزش  کار پژوهشی و

عدم آموزش ا، این کیفیت پایین ر علتو  برخوردارندپایینی  کیفیتهای پژوهش از که پیشینه

، هادستورالع ل ها در کنار محاسنی مانند ارا هاند. این پژوهشدانشجویان توسط استادان بیان کرده

ایبی نیز های پژوهش، معت پیشینهو در نظر گرفتن معیارهایی برای ارزیابی کیفی رهن ودهاارا ه 

به گویا و قابل فهم نبودن معیارهای در نظر گرفته شده، مشخص  تواناند که از ج له میداشته

 سردرگمگیری پژوهش و گاه عنوان مبهم و دقیق نتیجه تشخیصعدمنبودن ابزار و روش پژوهش، 

 اشاره کرد. کننده

 پژوهش های. معیارهای ارزیابی پیشینه7جدول 

نوع  سال پژوهشگران

 مدرک

 محاسن معایب نتایج

کریشنان و 
 کتپالیا5

 

عدم  افزایش کیفیت  مقاله 7117

های پژوهش در پیشینه

 -6331های  ساع

( و ضعیف بودن 6332

دانشجویان در تدوین 

 های باکیفیتپیشینه

-ارا ه دستورالع ل

های مبهم و توجه 

بیشتر به ساختار 

 های پژوهشپیشینه

ی ارا ه

هایی دستورالع ل

ک به برای ک 

 نوشتن نحوه

 پژوهش پیشینه

رگرین و بو آموزش دانشجویان  مقاله 7119 

-برابر با تدوین پیشینه

 های باکیفیت

گویا و قابل فهم 

های نبودن معیار

موردنظر جهت 

در نظر گرفتن 

معیارهای 

محتوایی جهت 

                                                           
1. Krishnan & Kathpalia 



 

 

های بررسی پیشینه

 پژوهش

-بررسی پیشینه

 پژوهش های
 فیت5

 

-کیفیت پایین پیشینه مقاله 7166

 های پژوهش

مشخص نبودن 

روش و ابزار 

پژوهش و عدم 

ت رکز بر روی یک 

 بخش

تشریم ه زمان 

شناسی  و روش

پیشینه پژوهش 

 در رساله دکترا

 سیسکو2

 

سواد اللاعاتی اندک  مقاله 7161

دانشجویان و 

تشخیص منابع عدم

 مرتبط از نامرتبط

نبودن مشخص 

سؤالات سیاهه 

وارسی و جامعه 

 آماری اندک

 

- 

وینچستر و 

 7سلجی

 

لرفانه بودن و عدم بی مقاله 7161

قضاوت پژوهشگر در  

 کار پژوهشی

ت رکز صرف بر 

روی  اهداف و عدم 

یک راهن ای ارا ه 

دقیق برای 

 پژوهشگران

ها تشریم هدف

و مزایای پیشینه 

 پژوهش

 کامیشتین0

 

 ساختار و نحوه اه یت مقاله 7162

چیدمان کل ات در متن 

 های پژوهشپیشینه

عدم ت رکز بر روی 

 یک بخش

ارا ه راهن ایی 

مناسب در جهت 

تدوین پیشینه 

 پژوهش

-توجه به مؤلفهعنوان مبهم و کشف موضوعات  مقاله 6929 افشار

                                                           
1. Fitt 
2. Cisco 
3. Winchester & Salji 
4. Kaminstein 



 

 

جدید  با بررسی پیشینه 

 پژوهش

هایی جهت  کننده سردرگم

بررسی پیشینه 

 پژوهش

-توجه بیشتر به پیشینه مقاله 6921 حری

 های انگلیسی

عدم ربط 

پیشنهادهای ارا ه 

شده به موضوع و 

ها و عدم بیان یافته

 نتایج در چکیده

کل ات و 

عبارات به 

صورت ساده و 

 شفاف

ناریزا، 

سوتاپا و 

 سلام5،

 

توانایی دانشجویان در  مقاله 7161

جهت تحلیل انتقادی و 

عدم بیان آن در قالب 

 ج لات و کل ات

گیری عدم نتیجه

 قابل فهم

در نظر گرفتن 

ادعا، معیارهای 

دلیل، شواهد و 

در  گیرینتیجه

-بررسی پیشینه

 های پژوهش

عدم توجه پژوهشگران  مقاله 6922 پارسائیان

به ربط موضوعی و 

توجه به جنبه صوری 

 پیشینه پژوهش

 

 

- 

توجه به معیار 

ربط موضوعی 

های در پیشینه

 پژوهش

 

 گیریبحث و نتیجه

توانند در انجام پژوهش یکی از عوامل مهم رشد و موفقیت جوامع است و زمانی پژوهشگران می

کار خود قرار دهند.  آثار و منابع گهشتگان را سرلوحههای خود، موفق ع ل کنند که پژوهش

های پیشینهدهد، بیشتر منابعی که در مورد ها و مطالعات صورت گرفته نشان میبررسی پژوهش

                                                           
1. Nariza, Sutapa & Salam 



 

 

ر توان بیان کرد، اکثاند و میهای پژوهش توجه کردهاند، به مبانی نظری پیشینهپژوهش نوشته شده

 ی که پژوهشگران در نند راهن ایی تدوین کنند و مشکلاتتا بتوا اندها به دنباع آن بودهپژوهش

های پژوهش با دوین پیشینهعدم ت پژوهش دارند، برلرف کنند. یکی از دلایل نوشتن پیشینهرابطه با 

پردازند، با تحلیل انتقادی و تدوین کسانی که به کار پژوهش میآن است که  رویکرد انتقادی

های صورت های پژوهش به صورت انتقادی تا حدودی آشنایی کافی ندارند و پژوهشنهیپیش

لور ولیکن اینحل کنند،  اند این مسژله راداشتهها هم قدد اند و این پژوهشگرفته گواه این مسژله

 اند. شود که در این زمینه موفق ع ل نکردهاستنباط می

ها آن است ها حاکی از آن است که در دسته مبانی نظری، یکی از نقاط قوت پژوهشنتایج یافته

اند. قابل فهم و گویا تشریم کرده که اه یت، مزایا و کارکردهای پیشینه پژوهش را به صورت

 که انداین مسژله را مورد تشریم قرار نداده نقاط ضعف این مطالعات آن است که دقیقا  ه چنین از 

بیشتر جنبه  این مطالعاتتواند یک پیشینه پژوهش تدوین کند و رهن ودهای چگونه پژوهشگر می

اند. در دسته بررسی انتقادی در نظر نگرفتهع لا  پژوهش را  و بحث تدوین ع لی پیشینه نظری دارد

ها با رویکردی توان توجه به بررسی پژوهشها صورت گرفته میها، از مزیت پژوهشیشینهپ

اند و ها پرداختهها در بررسی منابع تنها به نقاط ضعف پژوهشانتقادی است، ولیکن این پژوهش

 ها را تحلیل نکرده، به صورت انتقادی آنمنابعی را که مورد استفاده قرار داده ،خود پژوهش نیز

ها ترین معیارهای مطرح شده در پژوهش، مهماست. در دسته معیارهای ارزیابی پیشینه پژوهش

لرفانه ساع، ساختار پیشینه پژوهش، ربط موضوعی، بی جهت بررسی پیشینه پژوهش، عبارتند از: 

ها در . ه چنین از نقاط قوت پژوهشاللاعاتیسواد آموزش  بودن پژوهشگر در کار پژوهشی و

و در نظر گرفتن معیارهایی برای ارزیابی  رهن ودها، ارا ه هادستورالع ل ارا ه توان بهمی تهاین دس

به گویا و قابل فهم نبودن معیارهای در نظر  توانو از نقاط ضعف می های پژوهشکیفیت پیشینه

گیری پژوهش و گاه دقیق نتیجه تشخیصعدمگرفته شده، مشخص نبودن ابزار و روش پژوهش، 

 اشاره کرد.  کننده سردرگمعنوان مبهم و 

و عدم  کیفیت نداشتن سواد اللاعاتیهای بیها بیانگر است که یکی از فقدان تدوین پیشینهیافته

های گهشته است، چرا که تحلیل انتقادی از دستیابی به معیار مناسب در جهت ارزیابی پژوهش



 

 

بخش وهشگر در موضوع مورد مطالعه است، این امر زمانی نتیجهمنابع نیازمند دانش کافی پژ

تایج این بخش از . نداشته باشدخواهد بود که پژوهشگر علاوه بر دانش، معیار مناسب نیز در اختیار 

-ی دارند و ن یسواد اللاعاتی اندکدانشجویان ( که معتقد است 7161سیسکو  پژوهش با پژوهش 

 راستا است.تشخیص دهند، هم نامرتبط  ازرا منابع مرتبط  توانند

های پژوهش های زیادی در خارج از ایران در مورد پیشینهدهد،کتابها نشان میبررسیمقایسه 

آن است که  دهندهنوشته شده است، اما در داخل کشور فقط یک کتاب وجود دارد. این امر نشان

دهد، هر کدام شده است. نتایج نشان میهای پژوهش بیشتر توجه در خارج کشور به موضوع پیشینه

اند از پایه مطالب را توضیم دهند و تلاشی که برای این کار انجام های خارجی قدد داشتهاز کتاب

را ه ا آن را اند،لور که قدد بررسی و بیان مطالب را داشتهاند، بسیار ارزش ند است، اما آنداده

اند و تنها حجم کتابی که تدوین پژوهش پرداخته ث پیشینهدیگری به بح اند و گاهی از زاویهنکرده

 که به صورت دقیق بحث تحلیل انتقادی را تشریم کنند.اند، افزایش پیدا کرده، بدون آنکرده

های دهد که در داخل و خارج کشور، در ابتدا به اه یت و تعاریف پیشینهسیر مطالعات نشان می

اند، به تر شدهها به زمان حاع نزدیکازه مطالعات و پژوهشپژوهش پرداخته شده، ولیکن هر اند

 . استشده  نامه و مقالات پژوهشی به این مبحث پرداختهصورت ع لی در قالب پایان

ها نیز حاکی از آن است که توجه چندانی به مبحث نامههای پژوهشی پایانبررسی لرحه چنین 

اساسی و یک  صورتی که این موضوع یک مسژله درپژوهش برای پژوهش نشده است،  پیشینه

های پژوهش مورد توجه قرار های دانشگاهی است، اگر پیشینهنامهمهم در پایان یبخش مجزا

 شوند و پیشینهتوان شاهد آن بود که پژوهشگران در این زمینه ک تر دچار مشکل میگیرد، می

 تری تدوین خواهند کرد.پژوهش کم نقص

کیفیت شود، ارا ه های پژوهش بیتواند مانع از ترویج و انتشار پیشینهکه می یکی از مواردی

که منابع  راهن اهای مناسب است. برای این کار جهت تدوین پیشینه پژوهش مناسب، بعد از آن

برای ارزیابی ساختار یک منبع مانند مقاله آن است که  پژوهشگر به  گردآوری شد، اولین قدم

ها، تنظیم فهرست منابع و ل ات، علا م نگارشی، نحوه استناددهی متنی، پانویسبندی کنحوه ج له

که بتواند تحلیل انتقادی غیره توجه کند. برای ارزیابی محتوای یک منبع، پژوهشگر برای آن



 

 

از سواد اللاعاتی مناسبی برخوردار باشد، مثلا اگر یک پژوهش بایستی مناسبی از منابع داشته باشد، 

های رایج ک ی و ابزارهای مختلف با روش ، پژوهشگر منتقد ی انجام شده استبا روش ک

پژوهش ک ی آشنا باشند تا بتواند تشخیص دهد که روش و ابزار کار مناسب است. در جهت 

های پژوهش منبع، پژوهشگر باید به بررسی عنوان پژوهش و تطبیق آن با بررسی بخش پیشینه

ها و نتایج نیز بپردازد. ه چنین در بیان مسژله به ها، یافتهروشهدف پژوهش و ه چنین به بررسی 

ی که مسژله مطرح شده، گویا و به درستای که پژوهش به دنباع آن بوده است و اینبررسی مسژله

پژوهش انجام گیری نیز پژوهشگر باید به دنباع آن باشد که در نتیجه تدوین شده است، بپردازد.

ها نتایج کار خود را مقایسه به چه نتایجی رسیده است و با سایر پژوهشهای خود در یافته شده

 کرده است و در انتها راهکارهایی را برای رفع مسژله ارا ه کرده است. 

بایست در جهت پژوهش مند به پژوهش هستند، میبدون تردید پژوهشگران و کسانی که علاقه

و کنکاو  پژوهش تلاش کنند، چرا که بحث تحلیل انتقادیهای بیشتر در زمینه تحلیل انتقادی پیشینه

دهد و هر اندازه این تحلیل منابع، در واقع تبحر و اشراف پژوهشگر بر آثار قبلی را نشان می دقیق

در ادامه با توجه به نتایج پژوهش تواند خود موجب دانش و خرد جدیدی شود. قوی باشد، می

 پیشنهاهایی ارا ه شده است.

شود در یک لرح پژوهشی به بررسی توجه به بحث تحلیل انتقادی این پژوهش، پیشنهاد میبا  -6

 های مختلف پرداخته شود.ها در رشتهنامههای پژوهش پایانو تحلیل انتقادی بخش پیشینه

بسیار ارزش ند است، اما در ایران تنها یک کتاب به صورت  هاکه بحث پیشینهبا توجه به این -7 

شناسی در فدل مجزایی به بحث های روشر این زمینه نوشته شده، هر چند در کتابمستقل د

شود، در کتاب دیگری به های پژوهش پرداخته شده است، اما کافی نیست. پیشنهاد میپیشینه

ها و اصوع رویکرد انتقادی برای نوشتن های پژوهش و شیوهتر به موضوع پیشینهصورت جامع

 صورت انتقادی مورد توجه قرار گیرد.  های پژوهش بهپیشینه

 

 تشکر و قدردانی

 شود.از سرکار خانم شبنم شاه ویسی به خالر ح ایت معنوی از این مقاله تشکر و قدردانی می



 

 

 منابع

 

 -72(، 9  69، کتاب ماهفدلنامه نویسی. (. نقص غرض در پیشینه6922افشار، ابراهیم    .6

73. 

 (. پیشینه پژوهش و مرور سیست ی ادبیات6937اشتریان، کیومرث؛ امامی میبدی، راضیه   .7

های نامهها، مؤسسات پژوهشی و پایان( پیشنهاداتی برای دستور کار دانشکده7عل ی 

 . 63 -9(، 7  19، فدلنامه سیاستتحدیلات تک یلی: راهن ای ع لی. 

(. پیشینه پژوهش و مرور سیست ی ادبیات 6936اشتریان، کیومرث؛ امامی میبدی، راضیه   .9

های نامهها، مؤسسات پژوهشی و پایان( پیشنهاداتی برای دستور کار دانشکده6عل ی 

 .61-6(، 9  17، فدلنامه سیاستتحدیلات تک یلی اصوع و مبانی. 
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 .621-711(، 12  17 کتابداری، فدلنامه

های کارشناسی ارشد دانشکده نامه(. بررسی وضع پیشینه در پایان6921حری، عباس   .1

 .12-99(، 11 ، شناسی و علوم تربیتیفدلنامه روانرسانی پزشکی. مدیریت و اللاع

مند. های مرور روایتی و مرور نظام(. تفاوت6932عبدخدایی، زهرا؛ لیوری، امیر   .1

 .611 -612(، 62  63 فدلنامه ایرانی آموزش در علوم پزشکی،

(. مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش: راهن ای 6931؛  پریرخ، مهری  اللهرح تفتاحی،  .2

 .نشر کتابدارنگارش. تهران: 

(. رهن ودهایی برای نگارش مرور نوشتارها و 6922رح ت اله؛ پریرخ، مهری  فتاحی،  .2
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 ی دانشجویان ایرانی تحدیلات(. مقایسه تحلیل انتقادی فدل پیشینه6931پز، هانیه  کوره .66
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