
 

 

 آموزش نگارش مرور متون و پیشینه پژوهش 

 

 

  



 

 

  

 انتشارات ترجمک 

https://tarjomac.ir/ 

 توجه :

فایل کتاب   رضا نیکبخت نصرآبادی  علیپرفسور  ترجمه  کتاب حاضر حاصل   باشد.  می 

باز می    DRMحاوی اطالعات   را  فایل  بار  اولین  برای  وقتی  )مدیریت حقوق دیجیتال( است. 

سیستم شما ذخیره شده و زمانیکه آنالین شوید،    IPکنید، کد شناسایی کتاب به همراه آدرس  

 به سرور انتشارات ترجمک انتقال می یابد.

ترجمک احترام گذاشته و از توزیع بدون مجوز   نگارنده و انتشاراتبه حقوق  خواهشمند است  

فایل کتاب اجتناب نمایید. شما با خرید و دانلود این کتاب موافقت نموده اید که اطالعات فایل  

DRM    ،به سرور انتشارات ترجمک انتقال یابد و در صورت محرز شدن نقض حقوق صاحب اثر

فرآیند حقوقی و مطابق قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و    کلیه خسارات حاصله در طی 

یا بعد از آن( از شما دریافت    1365هنرمندان و ناشران جمهوری اسالمی )مصوب دوازده اسفند  

 شود.

با   اینکه  شکوفایی از  و  الکترونیک  های  کتاب  به صرفه  مقرون  ترجمک   عرضه  انتشارات 

 همیاری می کنید، سپاسگزاریم. 
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 پیشگفتار

 طراحی تحقیق مرور متون و 

طراحی پروژه تحقیقاتی احتماال یکی از سخت ترین تکالیفی است که نویسنده پایان نامه و رساله با  

آن مواجه می شود. اینکار با عدم قطعیت هولناکی همراه است: بهترین موضوع چیست؟ بهترین روش  

ن به  کار چیست؟ برای هر پاسخی که یافت می شود، اغلب چندین سئوال فرعی وجود دارد، بنابرای

 سادگی فرد در مناظره تئوریک درگیر شده و زیر کوهی از پیشینه و ادبیات موضوعی دفن می شود. 

در این کتاب به مرور متون در فرآیند طراحی تحقیق نگاهی انداخته و نحوه تمرین طراحی تحقیق 

مهارت شود،  می  شود  بحث  می  کسب  پژوهش  پیشینه  مورد  در  نوشتن  و  خواندن  با  که  هایی 

هایی که در سراسر دوره آکادمیک و حرفه ای ارزشمند خواهد ماند(. مرور متون به عنوان  ارت )مه

فرآیند مشارکت در گفتمان جوامع پژوهشی در نظر گرفته می شود که به محققان تحصیالت تکمیلی 

 کمک میکند دیدگاه، چشم اندازه و صدای پژوهشی خود را پاالیش، تعریف و ابراز نمایند. این جهت

گیری تحقیق به عنوان یک عمل اکتشافی است، نه صرفا یک مجموعه از مراحل از پیش تعیین شده 

به روشی نظامدار، که به محققان این امکان را می دهد با عدم قطعیت و تغییراتی که با یادگیری 

 ایده های جدید و دیدگاههای جدید مواجه می شوند، کنار بیایند. 

ی عملی طراحی تحقیق موجب شده این کتاب منبعی ارزشمند برای  تمرکز بر اجزا و مولفه ها 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی باشد که می خواهند پایان نامه یا رساله خود را بنویسند. تمرین تحقیق  

راهی است برای تجزیه، آزمون و خطا و یادگیری، نهایتا به محققان تازه فارغ تحصیل کمک می کند  

استفاده کرده و بنیان های پژوهشی محکمی برای پروژه تحقیقاتی پایان نامه    از پیشینه بطور اثربخش 

 خود بسازند.

برخالف سایر کتاب های مربوط به روش تحقیق، این کتاب روش یا دستورالعمل خاصی را تجویز  

نمی کند. بلکه احساس می کند با یک مربی پایان نامه مجرب نشسته، مکالمات کوتاهی در مورد 

تیکی دارد که زمینه ساز جنبه های مختلف تمرین تحقیق است. پس از خواندن این کتاب، دانش تاک

محققان تازه کار درک بهتری از نحوه پشتیبانی پیشینه از تحقیق پیدا کرده و صدا خود را به تحقیق  

 خود می آورند.

 دیو هریس
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 مقدمه 
قدیمی وجود دارد که یک توریست در شهر نیویورک از یک موسیقی دان آدرس   یک جوک

سئوال می کند: »چطوری به کارنگی هال برسم؟« موسیقی دان پاسخ می دهد: »تمرین کن«. این  

جوک مدلی برای این کتاب است: تمرین بهترین پاسخ است. چگونه مرور متون انجام دهیم؟ تمرین. 

را طراحی کنیم؟ تمرین. چگونه پروژه پژوهش مستقل خود را تمام کنیم   چگونه پروژه تحقیق خود 

 )بخصوص رساله یا پایان نامه(؟ تمرین.

تحقیق فرآیندی است که عموما با روش ها و رویه های نظامدار در ارتباط است. ایده اصلی این 

گر شما از روش است که محقق از روش کار پیروی کرده تا تحقیق خوبی انجام دهد. برای مثال، ا

نظامدار برای انجام مرور متون استفاده کنید، مرور متون موفقی خواهید داشت. متاسفانه کار به این  

سادگی نیست. در حالی که روش های تحقیق نقش حیاتی دارند، طراحی پروژه تحقیقاتی دربرگیرنده  

 ابعاد مختلف زیادی است که نمی توان در مواد و روش ها گنجاند. 

تحق  ک ی   یطراح اساس  ک ی  یقاتیپروژه  و   یبرا  یمشکل  به   التیتحص  انی دانشجو  ژهی محققان، 

است. اکثر   رساله  ا ی نامه    انیاغلب پا و    دهند  یپروژه مستقل خود را انجام م  نیاست که اول   یلیتکم

 نی سرآمد بوده اند. و با ا  ک ی آکادم  یخود در کارها   یدر طول زندگ   یلیتکم  التیتحص  انی دانشجو

 انی دانشجو  نی از ا  یاریرسد، بس  یفرا م  - نامه    انیپا   - مستقل    یقات یپروژه تحق  وقتکه    یحال، زمان 

  ABD  یررسمیغ  «یلیدشوار هستند که »مدرک تحص  ی نامه ها به قدر  انیکنند. پا   یم  ریگ   یعال 

 ارینسبت بس  که  لیدل این  است، به    ییآشنا ها اصطالح  نامه( در سراسر دانشگاه    انی )همه به جز پا 

 نرساندند. انینامه خود را به پا  ان یبودند اما پا   یعال  زیکه در همه چ یان ی دانشجو ی ازاد ی ز

گرچه من داده های تجربی زیادی ندارم، مدعی هستم که شمار باالیی از این دانشجویان عالی  

در فرآیند طراحی تحقیق در تقال هستند )فرآیند انتخاب موضوع و حرکت به سمت طراحی پروژه  

با استفاده از مواد و روش های مناسب(. و یکی از تله های بزرگ این فرآیند مرور متون   تحقیق 

همان دانشجویان عالی که در کارهای کالسی و حرفه ای عالی بوده اند، گیر کرده و می گویند:    است.

گویند:  »قبل از شروع، باید چند مقاله دیگر هم بخوانم«. یا مرور متون خیلی طوالنی نوشته و سپس می

اند.  ه و فلج شده»خوب، هنوز به چند بخش دیگر نیاز دارم«. فکر کنم بیشتر از چند تا، زیرا درگیر شد



اگر به دنبال مدرک دکتری هستید، انتظار می رود در موضوع خود صاحبنظر باشید، درست است؟ 

 اما استاندارد منطقی آن چیست؟ چه مقدار مرور متون کفایت می کند؟ 

پروژه   تکمیل  و  تدوین  توسعه،  طراحی،  فرآیند  در  پیشینه  از  اثربخش  استفاده  کتاب  این  در 

می شود. هدف آن دانشجویان تحصیالت تکمیلی است که به نوشتن پایان نامه یا  تحقیقاتی بحث  

 رساله نیاز دارند و ممکن است تجربه قبلی کمی از این فرآیند عملی داشته باشند. 

 تمرین و روش کار 

اگر بخش هایی از تحقیق وجود دارد که نمی توان با متد هدایت کرد، همانطور که در باال ادعا  

 نقاط کجاست و محقق چطور آنها را به مذاکره بگذارد؟ کردم، این

جاهایی که متد نمی تواند کمک کننده باشد، بی شمار است. بیشتر تصمیمات مهمی که بایستی بگیرید  

تحت هدایت روش کار نیستند. مثال عنوان انتخابی را نمی توان براساس متد مشخص نمود. ممکن است  

باشد که پیشنهاد کننده موضوع باشد، اما شما الزم نیست کاری که    تکنیک های نظامداری وجود داشته 

سیستم می گوید را انجام دهید، می دهید؟ به همین دلیل متد مورد استفاده برای انتخاب متد چیست؟  

و عالوه بر مسائل صرفا نظری و هوشی که روی طراحی پروژه تحقیقاتی تاثیر دارند، ابعاد شخصی و عملی  

دارد که روی انتخاب های شما اثر می گذارند. انتخاب شما برای عنوان یا متد، از ابتدای  متعددی وجود  

 امر روی انتخاب استاد راهنمایی که با شما کار خواهد کرد، تاثیر دارد. 

محقق چطور این نگرانی ها را به مذاکره می گذارد، در جایی که متد کمک کننده نیست؟ تمرین. 

با نیت و اهداف صحیح باشد. و این چیزی است که این کتاب سعی دارد   البته باید تمرین صحیح، 

شرح دهد: چرا و چگونه حرفه پژوهشی خود را توسعه دهید بطوری که به شما در طراحی، توسعه،  

 تدوین و اجرای پروژه تحقیقات مستقل کمک شود.

یز بنیادین هستند. تمرین فرآیند رشد، کاوش و تجربه کردن است که همه آنها برای تحقیقات ن 

 با تجربه کردن، درمانگر )محقق( مهارت و قضاوت را کسب می کند. 



 

 

 تله مرور متون 

متون و ادبیات آکادمیک پیچیده، متراکم، سبک نگارش اغلب ضعیف است و حجم قابل توجهی  

انتظارات با  بر پروژه تحقیقاتی خود را شروع می کنید، احتماال  ی از آن در دسترس است. اگر کار 

نامه خود  پایان  از کار  به عنوان بخشی  انجام مقداری مرور متون  به  مواجه می شوید که مجبور 

خواهید شد. در حالی که پیشینه یک منبع ارزشمند است )از آن برای ساخت بنیان های تحقیقات  

غرق  خود استفاده می کنید!(، اگر رویکرد به آن اشتباه باشد، به تاالبی تبدیل می شود که در آن  

 شوید، فکر می کنید: »اگر فقط کتاب صحیحی را می خواندم، نجات پیدا می کردم!« می 

بخشی از مشکل خود ایده »مرور متون« است )این عبارتی است که معنای آن بطور کامل تعیین  

نشده است(. »مرور متون« می تواند به فرآیند خواندن ادبیات تحقیقاتی و آکادمیک اشاره داشته 

ی تواند به فعالیت های سریع و غیررسمی اطالق شود که فقط چند ساعت طول می کشد و باشد. م

یا یک مطالعه پژوهشی فوق العاده رسمی شده باشد. انواع مختلفی از مرور متون وجود دارد که برای  

اهداف متفاوتی مناسب هستند و اگر نوع اشتباهی را انجام دهید، تالش زیادی بدون پیشرفت در 

 در می دهید.کار ه 

 برای   یدانشگاه   پیشینه پژوهشی واستفاده از    در مقایسه با   «مرور متون»  نسبت بهکتاب    نی ا

چگونه    د؟ی کن  یمطالعه م  ،منابع راهنما   افتنی   ی . چگونه برا؛ کمتر عالقمند استقیتحق  یطراح  ندی فرآ

کار   یبرارا  (  دیخود شروع کن  دیخود )از اسات  یقات یجامعه تحق  تیتا حما   دیسی نو  یدر مورد آن م 

 !نی است: تمر نی به هر دو سوال ا نسبیپاسخ   ک ی و بله،  د؟ی کنجلب خود 

به عنوان یک محقق و بخصوص به عنوان دانشجوی تحصیالت تکمیلی که سعی دارد رساله یا 

ست. پایان نامه خود را بنویسد، طراحی و تدوین پروژه تحقیقاتی و تکمیل پروژه واقعا کار مشکلی ا

تسلط بر انجام »مرور متون« زمانبر است و این زمانی غیر از زمان صرف شده برای سئوال مهمتر  

 یعنی طراحی تحقیق است.



 پروژه پژوهشی شما، چشم انداز شما، صدای شما 

این کتاب حین کمک به دیگران در نوشتن پایان نامه رشد کرد و ممکن است منطقی باشد که  

نید، نه بخاطر نداشتن توانایی، بلکه بخاطر ایده آل شدن درک و فهم تحقیق  در کار مرور متون گیر ک

و حس ضعیف جایگاه خود در جامعه پژوهشی. بخصوص، رویکرد افراد به پیشینه متفاوت است: 

زیادی خواندن مثل وقتی دانشجو تکلیف کالسی انجام می دهد، نه به عنوان یک محقق که فقط 

اضافه می کند. رساله و پایان نامه برای تحقیق اورجینال است و نحوه   چیزی به گفتمان پژوهشی خود 

انجام آن به معنی توسعه دیدگاه، صدا و پروژه تحقیقاتی خود است که چیزی به گفتمان پژوهشی  

 رشته خود اضافه نماید. 

پس این کتاب در مورد نحوه توسعه حرفه تحقیقاتی خود است که به توسعه صدای خود و پروژه 

قیقاتی خود ختم می شود و اینکه چطور از پیشینه و ادبیات موضوع برای پشتیبانی از این حرفه  تح

 استفاده کنیم. 

اگر می توانستم یک نقشه راه به شما بدهم که پروژه تحقیقاتی مطلوبی طراحی کنید یا مرور متون 

خصوص خود است )که  عالی انجام دهید، اینکار را می کردم. اما هر محققی دارای مسیر و مدار م

 خود بخشی از انجام تحقیق اورجینال است(.

بجای آن، امیدوارم به شما در انجام کار کمک شود، بتوانید اهداف خود را شناخته و گام هایی  

بردارید که به انجام پروژه خود در قالب زمانی منطقی، تالش منطقی کمک کنید و با مقداری شانس،  

ه مثبت شود نه یک سردرگمی که در طی آن آنقدر رنج بکشید که  همه کارها برایتان یک تجرب

 ارزش خود را ثابت کنید. 

 بازنگری کتاب 

استفاده  و  متون خلق  مرور  در آن  ای که  پایه  زمینه  تحقیق،  مورد  در  عمومی  بحث  با  کتاب 

شود، اهداف مرور متون شروع میشود. این چیدمان با بحث های اختصاصی تر در مورد نحوه  می 

 تفاده از ادبیات پژوهشی برای تدوین تحقیق خود ادامه می یابد. اس



 

 

به تحقیق روی خلق   بر عملکرد  فلسفی و عملی است. رویکرد مبتنی  تحقیقات دارای محدوده 

پروژه تحقیقاتی منطقی تمرکز دارد که در طی آن از مرور متون و نحوه کار بر موضوع و یافتن نقاط 

پردازد استفاده می شود. این کتاب بطور حیاتی به بررسی نقش جامعه در تحقیق میعدم اطمینان هم  

 و نگرشی به ادبیات آکادمیک به عنوان یک گفتمان بین محققان پیشنهاد می کند. 

بخش دوم کتاب در مورد خواندن، بحث فرآیند گردآوری ایده ها از پیشینه می باشد. شاید  

نکته بحث در مورد نگرش   به ادبیات منتشر شده است. وقتی  مهمترین  و رویکرد محقق مستقل 

دانشجو هستید، ادبیات پژوهشی عمدتا چیزی است که انتار می رود شما آن را خوانده و برای اساتید  

خود شرح دهید، اما شما یک محقق مشغول تدوین تحقیق خود هستید، به چالش ادبیات نیاز دارید 

 تحقیق شما ارائه می کند، نه فقط یادگیری آن. و ببینید چه چالش هایی پیشینه در

بخش نهایی کتاب روی استفاده از ادبیات در توسعه کار نوشته و مکتوب خود تمرکز دارد. این  

بخش به دو قسمت تقسیم شده است: بخش اول روی مسائل عمومی نوشتن مرور متون تمرکز دارد 

یک نوع خاص از مرور متون که در پایان    و بخش دوم روی سئوال »مرور متون« تمرکز دارد و به 

 نامه شایع است، می پردازد. 

 تمرینات و پروژه ها 

در سراسر کتاب ایده اصلی تمرین فعال به عنوان کلید موفقیت است. یکی از ابعاد حیاتی تفکر  

به تحقیق به عنوان یک حرفه تمرین کردن و توسعه مهارت ها است. اگر می خواهید بدانید چطور  

 حقق موفق باشید، بخشی از پاسخ تمرین کردن است!یک م

این کتاب پر از پیشنهاداتی در مورد توسعه حرفه ای است. همچنین شامل فعالیت های نوشتنی  

است. با این پیشنهادات راحت باشید و طبق هدفتان آنها را بکار بگیرید. مهم نیست که پیشنهاد من  

 دهید! برای تمرین جایگزین وجود ندارد.را انجام می دهید یا کار دیگری انجام می

این کتاب تمرینات سریعی برای کاوش و خیالپردازی ارائه کرده و پروژه های مبسوطی ارائه  

کرده است که تکمیل آنها تالش بیشتری می طلبد. ایده ها را کاوش کنید. بنویسید و نوشتن را  

 تست کنید. امتحان کنید و راه های مختلف ابراز خود در نوشته ها را 



 تمرینات 

هر بخش از فصول به تمرینات سریع ختم می شود. اغلب تمرینات باز است و بدین معنی است  

که فرصتی برای تصور احتماالت مختلف وجود دارد. نوشتن این تمرینات به تمرین تخیالت و بسط 

یسنده می انجامد.  ایده های شما کمک می کند و به بهبود مهارت ها و توانایی شما به عنوان یک نو

سریع و آسان بنویسید، بدون اینکه نگران فکر دیگران باشید. محدوده زمانی پیشنهادی وجود دارد  

که بر انجام سریع تمرینات تاکید دارد. نگران اشتباه کردن نباشید )گرچه سعی کنید از اشتباهات  

ان اشتباه کردن باشید، نوشتن  خود بیاموزید(. هر چه نوشتن را بیشتر تمرین کنید، بدون اینکه نگر

 برایتان آسان تر می شود و زمانی می رسد که نوشته های خود را با دیگران به اشتراک بگذارید!

 پروژه ها 

هر فصل کتاب یک پروژه پیشنهاد کرده است، تمرین بزرگتری که جزئیات بیشتری داشته و 

ای پروژه ها پیشنهاد نشده است. مشارکت بیشتری می طلبد. برخالف تمرینات، محدوده زمانی بر

اما از آنجایی که زمانی برای تکمیل این تکالیف الزم است، زمانبندی یک عنصر مهم در موفقیت  

است، ارزش تمرین برنامه بندی و اجرای به موقع کارها در محدوده تعیین شده زیاد است. محدود  

 فظ کنید.زمانی هر پروژه را خودتان تعیین کنید و سعی کنید آن را ح

در بعضی از پروژه ها از شما خواسته می شود جنبه هایی از پروژه تحقیقاتی خودتان را شرح دهید.  

اگر هنوز تعریف و طراحی رساله یا پایان نامه خود را شروع نکرده اید، چرا حاال شروع نکنید؟ امتحان  

 و ببینید چه می آموزید.   کنید. پروژه تحقیقاتی احتمالی را شروع کنید، پروژه فصل را تست کنید 

 این کتاب باید سریع خوانده شود! )بله، سریع( 

سرنخ اصلی را ردگیری کنید. ایده های بزرگ را تبعیت کنید. جزئیات ارائه شده برای کمک به  

 بحث بیشتر و شرح نکات بزرگ است، اما نکات بزرگ است که مهم هستند. 

 





 

 

 1بخش 
 مقدمه ای بر تحقیقات 

پاسخ عمومی به سئواالت مربوط به نحوه انجام پروژه تحقیقاتی یا مرور متون، »تمرین کردن«  

باشد، اما در مورد نحوه تمرین یا چه چیزی را تمرین کنیم، راهنمایی زیادی نمی کند. به همین دلیل،  

ر فرآیند و نقش ادبیات تحقیق در این  الزم است که فرآیند عمومی تحقیق، جایگاه شما )محقق( د 

 فرآیند، نگاهی بیاندازیم. 

برای طراحی اثربخش یک پروژه تحقیقاتی، درک تحقیق و جایگاه محقق )جایگاه شما( در دنیای  

تحقیقات کمک کننده است. هرچه بهتر کارهای تحقیقاتی را بفهمید، بهتر می توانید کار کنید و پروژه 

( هرچه  1روی آن کار کنید. هرچند پیچیده کردن موضوع دو عاملی است: )   تحقیقاتی پیدا کنید که

بررسی کنید، کمتر مطمئن می شوید و )  نظریه و عمل همیشه 2مسائل تحقیق را دقیق تر  بین   )

 شکاف و خالء وجود دارد.

مسائل تحقیق چیست؟ فکر می کنم تقریبا هر محققی سعی می کند تحقیق را مثال برای یک بچه  

دهد و آن را به عنوان نوعی تالش برای تمایز حقیقت از خیال یا واقعیت از اشتباه تعریف  شرح  

 کند. قطعیت و سادگی عالی در این تعریف است. متاسفانه تحقیق به ندرت قطعی یا ساده است. می 

به مسائل نظری تحقیق و جایگاه محقق در این مسائل می پردازد: تحقیق سعی دارد به   1فصل  

دست باشد، چه  خیال  از  واقعیت  جداسازی  برای  تالش  گفته  این  طبق  تحقیق  اگر  برسد؟  اوردی 

 های نظری این تالش کدام است؟نگرانی

نظری   تمرین  فقط یک  تحقیق  اما  مهم هستند  تحقیق شکل می دهند،  به  تئوریکی که  مسائل 

وقت و انرژی   نیست. یک فعالیت حرفه ای حقیقی است. چیزی است که محقق باید برای انجام آن

صرف کند. اگر فعالیت های عملی وجود نداشته باشد، تحقیقی وجود ندارد. طراحی پروژه تحقیقاتی 

ممکن است کال آینده نگر باشد، بدین معنی که شما طرحی برای اجرای در آینده می ریزید، اما این  

 ردازد.نیز یک فعالیت است. فصل دوم کتاب هرچه بیشتر به ابعاد عملی تحقیق می پ
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اگر قصد دارید یک طرح و پروژه تحقیقاتی   به موفقیت ختم نمی شود.  شلیک به هدف غلط هیچوقت 

طراحی کنید، داشتن توقعات منطقی و واقع بینانه بسیار مهم است. نگرش ایده آل یک دانشمند ممکن است  

ان همراه با پیروی از روش های قاطع و اکید باشد که به  تمرکز بر کار منفرد تنها در برج عاج و سوای از جه

نیست.  بینانه  واقع  و دیدگاه  نگرش  این  اما  نامشان مشخص است.  از  بپردازد که خود  کشف حقایق عینی 

 ها همه پاسخ ها را ندارند، حقایق نشانگر ماهیت نیست و دانشمندان در جوامع کار می کنند.روش

دنیای واقعی است: اینکه چه چیزی است و چگونه کار می کند؟ تحقیق  پژوهش به معنی شرح و توصیف  

می خواهد حکایت مربوط و متناسبی در باره جهان بگوید، اما نه هر حکایتی، به طور ساده بگوییم، داستان و  

کاری پیش پا افتاده و سبک نیست،  حکایتی که براساس خیال و داستان نیست. اما جداسازی حقیقت از خیال 

اگر چنین هم باشد، همه امکان و احتمالی وجود دارد: دلیل خوبی برای این باور وجود دارد که نمی توان    اما

 را ریشه کن کرد، حتی جایی که محققان بهترین تالش خود را بکار می گیرند. 1عدم قطعیت 

ئوال خود پاسخ در هر صورت، تحقیق و تفحص ادامه می یابد، زیرا مردم همیشه سئواالتی دارند و برای س

می خواهند. گرچه ممکن است قطعیت منطقی در دسترس نباشد، جوامع محققان ایده های مشترکی در این  
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