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 برخی پرسطٓای بُیادی

 ماهیت پیشینه پژوهش چیست؟•

 چرا هر پژوهشی باید به مرور پیشینه پژوهشهای مرتبط بپردازد؟•

 ارزش و اهمیت پیشینه پژوهش در چه چیزی است؟•

چه نکته ها و شیوه هایی می تواند نگارش پیشینه پژوهش را با •
 موفقیت همراه سازد؟



 آَچّ در ایٍ کارگاِ ارائّ خٕاْذ ضذ

 پژوهش، ماهيت و اهميت پيشينه مفهوم•

 هدفهای نگارش پيشينه پژوهش•

 ارتباط پيشينه پژوهش با پژوهش در دست انجام•

 پژوهشانواع مرور نوشتار و پيشينه •

 چارچوب و مراحل تدوين مرور نوشتار و پيشينه پژوهش•

 و آئين نگارشپژوهش؛ زبان پيشينه ساختار •

 پژوهشو شيوه نامه هاي مورد استفاده در تدوين پيشينه راهنماها •

 نمونه هايي از انواع مرور نوشتارها و پيشينه پژوهش•

 



 تًریُٓا

 پژوهشنوشتن هدفهای پيشينه •

 پژوهشپيشينه شناسائي و دسته بندي انواع •

 پژوهشپيشينه شناسائي رويكردهاي مختلف به •

 پژوهشپيشينه شناسائي پيشنيازهاي •

 (مدل سازي فرايند)پژوهش پيشينه شناسائي مراحل انجام •

 پژوهشپيشينه ساختار شناسائي •

 پژوهشپيشينه تحليل و نقد چند نمونه از •

 پژوهشپيشينه تدوين برخي عبارتها، جمله ها و بندهاي الزم در •

 تدوين يك سياهه وارسي براي نگارش و ارزيابي پيشينه پژوهش•

 



 خود از پیش آثار و پژوهشها به پژوهش هر اتکای•
 یك انجام در پایه اما آغازین بخش یک :پژوهش پیشینه نگارش•

 علمي پژوهش
 نیاز پیش نخستین :پژوهش پیشینه اهمیت درک•
 پژوهش پیشینه هدفمندی و کیفیت به وابسته پژوهشها اعتبار•

 درآيذ
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 پظٍّطْب اص ثسیبسی اًجبم دس ثٌیبدی ثخص :پظٍّص پیطیٌِ ثشسسي ٍ هشٍس•
 ّب ًبهِ پبيبى •
   پظٍّطي ّبی عشح •
 پظٍّطي ّبی هقبلِ •

 

 کٌین هي استفبدُ پظٍّص پیطیٌِ اص ثبال، هٌبثغ اص ثخص کذام دس•
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 ؟چّ ْذفٓا ٔ يقاصذی را بایذ دَبال کرد

 1کار گروهی شماره •



 ْذفٓای ایٍ کارگاِ

 پژوهشپيشينه آشنائي با مفهوم و ماهيت علمي •

 پژوهشآشنائي با انواع و رويكردهاي تدوين پيشنه •

 آشنايی با شيوه های جستجوی منابع برای تدوين پيشينه پژوهش•

 يافتن پيشينه هاآشنائي با منابع كليدي •

 آشنائي با شيوه تحليل، نقد و ارزيابي منابع پيشينه•

 ابزارها، متغيرها و مفاهيم كليدي پژوهشها، آشنائي با شيوه هاي شناسائي روشها•

 آشنائي با زبان و سبك نگارش پيشينه•

 



 (غایی)ْذفٓای بهُذ يذت 

توانائي كاربرد مهارت تفكر تحليلي، انتقادي و خالق در مطالعه متون علمي و كسب •
 تدوين پيشينه  پژوهش

 كسب توانائي شناسائي نقاط ضعف و قوت پژوهشهاي گذشته•

 كسب توانائي تشخيص فضاهاي خالي تحقيق در حوزه هاي تخصصي•

 كسب توانائي نگارش مقاله هاي مروري در حوزه هاي تخصصي•

 ...(دانشجويان و )كسب توانائي آموزش مهارت مرور پيشينه پژوهش به ديگران •

 كسب توانائي مشاوره و هدايت دانشجويان درانجام پژوهشهاي علمي•

 



 َقص ضًا؟

 تحقق هدفها بستگی به خود شما دارد•

 این کارگاه فقط آغازی ابتدایی است•



 پظٍّص هسئلِ ثب هشتجظ ّبی هَضَع تشيي کلیذی ٍ تشيي اغلي1.
 چیست؟

 هٌتطش ٍ سسیذُ اًجبم ثِ پظٍّص ًظش هَسد صهیٌِ دس کبسّبيي چ2ِ.
 است؟ ضذُ

 کذاهْبست؟ هفَْهي هذلْبی ٍ ّب ًظشيِ هْوتشيي3.

 ّستٌذ؟ کسبًي چِ (سبص جشايي) تبثیشگزاس ٍ کلیذی پظٍّطگشاى4.

 چیست؟ آهذُ دست ثِ ًتبيج ٍ ّب يبفتِ هْوتشيي 5.

 ضکبف) داسد ثیطتش پظٍّص جبی ّوچٌبى ّبيي صهیٌِ چِ 6.
 ؟(پظٍّطي

 پظٍّطگشاى سبيش سَی اص پظٍّطي پیطٌْبدّبی ضٌبسبيي7.

 پظٍّص اًجبم ٍ پظٍّص هسئلِ اّویت تبئیذ ٍ ثشدى پي8.
 

 ْذفٓا ٔ يقاصذ َگارش پیطیُّ پژْٔص
 (ْذفًُذی جذی در َگارش پیطیُّ پژْٔص)
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به لحاظ روش شناسی، جامعه پژوهش، )نقد پژوهشهای پیشین . 9
 ...(نمونه گیری، ابزارها

 پی بردن به برخی خطاهای پژوهشی. 10

 تدوین علمی تر مسئله پژوهش. 11

 فرضیه های پژوهش/تدوین علمی تر پرسشها. 12

 شناسایی معتبرترین و مناسب ترین روشهای پژوهش. 13

شناسایی معتبرترین و مناسب ترین ابزارهای گردآوری داده . 14
 اطالعات/ها

 جلوگیری از انجام پژوهش تکراری. 15

 



 پژْٔطگر؟اًْیت پیطیُّ پژْٔص برای 

 2کار گروهی شماره •



 پظٍّطْبی ثشپبيِ ٍی پظٍّص کِ کٌذ ادػب تَاًذ هي1.
 .است ضذُ ًْبدُ ثٌب پیطیي

 .است ًَ ٍی پظٍّص کِ کٌذ ادػب تَاًذ هي2.

 ًظشی ّبی پبيِ اص ٍی پظٍّص کِ کٌذ ادػب تَاًذ هي3.
   . ثبضذ هي ثشخَسداس کبفي

 داٍسی ّبی ضبخع اص يکي ػٌَاى ثِ ثخص ايي کیفیت .4
 خَد ثِ سا صيبدی تَجِ ٍ ضَد هي قلوذاد آثبس ايٌگًَِ

   . کٌذ هي جلت

 اًْیت پیطیُّ پژْٔص برای پژْٔطگر
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 گضاسضي يب فْشست تٌْب پظٍّص پیطیٌِ ٍ ًَضتبس هشٍس•
   ًیست، ديگش ّبی هقبلِ ٍ هٌبثغ اص تَغیفي

 : کِ است هفَْم ايي ثیبى ثلکِ•
 تب خبظ هَضَع يك دس هغشح ّبی اًذيطِ ٍ هَجَد داًص•

 ديگشی ّبی صهیٌِ چِ ٍ سفتِ؟ پیص چگًَِ سفتِ؟ پیص کجب
   داسد؟ ٍجَد پظٍّص اداهِ ثشای

 اًْیت کهی
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 ...اَسجاو

 پیشینه پژوهش باید با همه بخشهای پژوهش ارتباط داشته باشد•
 طرح مبانی نظری•

 بیان مسئله پژوهش•

 ضرورت/اهمیت/هدفها•

 فرضیه ها/پرسشها•

 ابزارها/جامعه پژوهش/روش شناسی•

 این بخش باید موجب پیوند و انسجام در سرتاسر پژوهش شود•



 پژْٔصپیطیُّ رٔیکرد در َگارش إَاع 

 توصيفي/گزارشیپژوهش با رويکرد پيشينه . 1

 معرفی کلی هر پیشینه•

 

 

توصیه نمي شود که مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش تنها جنبه اي •
 داشته باشد توصیفي /گزارشی



 تحهیهيپژْٔص با رٔیکرد پیطیُّ . 2

 مطرح کردن جزئیات هر پیشینه

 موضوع یا زمینه خاص پژوهش - 

 روش، جامعه، ابزارها - 

 یافته ها، نتیجه گیری - 



 اَتقاديپژْٔص با رٔیکرد پیطیُّ . 3

 :از جنبهقوت و ضعف هر یک از آثار بررسي شده مطرح کردن نقاط 

 ،روش تحقیق - 

 مورد مطالعه، جامعه  -  

   گردآوري اطالعات و روایي و پایایي آن، ابزار  - 

 ،آماري مورد استفادهروشهاي  - 

 و استداللهاي ارائه شده در مورد یافته ها و نتایج، استنباطها  -  

و تاثیر برخي پژوهشهاي موجود بر حوزه بیان جایگاه  - 
 مربوطه موضوعي 

 



 :  براي يثال

آیا روش پژوهش و یا جامعه آماري و نیز ابزار گردآوري  - 
 اطالعات با سئوالها و یا فرضیه هاي تدوین شده همخواني دارد؟ 

و تحلیل پایه روشهای آماری مناسب و تجزیه آیا  یافته ها بر  - 
 آمده؟درست به دست 

 نشده؟ آیا در پژوهش هاي مورد بررسي سوگیري خاصي اعمال  - 

 تعمیم پذیر بوده؟ آیا روش مورد استفاده و نیز نتایج آن پژوهشها  - 

  



 پیطیُّ ْابرخي از إَاع 
به سفارش سردبیر برخي مجله ها و یا مروری بلند هاي مقاله •

 :مثل)کتابها سرویراستار برخي 

• Annual Review of …   

• Advances in …. 

• The year’s work in… 

 نظران هر حوزه موضوعي نگارش توسط صاحب •

و پژوهشهاي انتشار یافته در طول یک سال و یا بررسی و نقد آثار •
 عمدهبا روند تحوالت همراه یک دوره مشخص 

 کلیدی ترین پژوهشها را می توان در این نوع مرورها یافت•
 



پژْٔص يی اَجاو پیطیُّ چّ يراحهی در ٔ چّ چارچٕب 
 تٕاٌ درَظر گرفت؟

 3کار گروهی شماره •



 :کَهبس کشيطٌبس
هشٍس کلي ثش هغبلؼبت گزضتِ ثِ هٌظَس آضٌبيي ثب  : هشحلِ اٍل •

 تجشثِ ّب ٍ ًظشيِ ّبی پیطگبهبى        اظْبسًظشّب، 
پظٍّطْب،  هشٍس ػویق ثشای کست داًص دقیق دسثبسُ ًتبيج : دٍمهشحلِ  •

 ضیَُ ّبی گشداٍسی دادُ ّب ، فٌَى ٍ اثضاس تحلیل ٍ تفسیش دادُ ّب  
 

 پژْٔصپیطیُّ چارچٕب ٔ يراحم اَجاو 
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Galvan, 2006 

• Step 1: Review APA guidelines 

• Step 2: Decide on a topic 

• Step 3: Identify the literature that you will review:  

• Step 4: Analyze the literature 

• Step 5: Summarize the literature in table or concept map format 

• Step 6: Synthesize the literature prior to writing your review 

• Step 7: Writing the review  

• Step 8: Developing a coherent essay 

 



 فرایُذ يُطقی ٔ يعًٕل َگارش پیطیُّ کذاو است؟

 4کبس گشٍّي ضوبسُ •



 يطانعّيحذٔدِ /گسترِساختٍ يطخص . 1

 با توجه به نوع و گستره پژوهش•
 پایان نامه  -
 گزارش طرح پژوهشی -
 مقاله پژوهشی-

 با توجه به نوع رویکرد پیشینه•
 توصیفی -
 تحلیلی -
 انتقادی-

 خط قرمزدرنظر گرفته •



 َیازضُاسایي يُابغ يٕرد . 2

 (راهنما و رهنمود)منابع تکنیکی . 1

 پی بردن به شیوه ها و رویکردهای نگارش پیشینه•

 مراجعه به گوگل و جستجو•

 راهنمای نگارش پیشینه پژوهش•

• How to write literature review 
• Guidelines for writing a literature review 
• Tips on writing a literature review 

 







 يرٔريُابغ يٕرد بررسي ٔ ضُاسایي 

دايشُ الوؼبسفْب، کتبثْبی دسسي، کتبثْبی  )  هقذهبتيثِ هٌبثغ هشاجؼِ . 2
 ...(هشٍسی،

 اعالػبتهشاجؼِ ثِ پبيگبّْبی اعالػبتي ٍ اثضاسّبی ثبصيبثي •

• ERIC, Psychinfo, LISA, ISA, Library Literture 

• Elsevier, Proquest, Ebsco, ScienceDirect, Scopus 

• Web Of Knowledge, Dissertations Abstrats 

• Magiran, Noormags, Ensani, Irandoc,  

 ّبًبهِ پبيگبُ پبيبى •



ٌّگبم جستجَ دس پبيگبّْبی اعالػبتي، ثْتش است اثتذا هٌبثؼي سا ثبصيبثي   •
 ثبضٌذکشد کِ خَد داسای ثخص هشٍس ًَضتبسّب ٍ پیطیٌِ پظٍّص 

 Search strategyساّجشد جستجَ •
 :ػجبست ّبيي هبًٌذ•
 «پیطیٌِ تحقیق»، «ادثیبت تحقیق»، «هشٍس پیطیٌِ»، «پیطیٌِ پظٍّص»•

• Related literature, Literature review, review of the 
literature 

 هَضَع خبظ هَسد ًظش+ •
 پباليص هٌبثغ يبفتِ ضذُ ٍ ضٌبسبيي هشتجظ تشيي آًْب•

 



 چگَٕگی يطانعّ پیطیُّ ْا . 3

 پایان نامه/توجه هدفمند به عنوان مقاله: ابتدا•

 مطالعه هدفمند چکیده: دوم•

 چرا؟•

 مطالعه هدفمند متن: سوم•

 چرا؟ چگونه؟•

 بررسی منابع پایانی: چهارم•

 چرا؟•



 ابتدا از و تماما اند شده انتخاب مرور براي كه را منابعي نیست الزم•
 كرد مطالعه انتها تا

 جنبه به توجه با را ها چكیده باید اند چكیده داراي ها پیشینه چنانچه•
 ها یافته ، ها داده گردآوري ابزار ، پژوهش روش و نوع چون هایي

 . كرد مطالعه نتایج و
 دست در پژوهش با را آنها است الزم ها، پیشینه تك تك مورد در•

   . كرد مشخص را تمایز و تشابه وجوه و كرده مقایسه خود انجام
 تكراري پژوهش یك انجام از تا گیرد مي صورت دلیل بدان كار این•

 را  خود پژوهش فرد به منحصر و متمایز وجوه یا و نماییم جلوگیري
   .کنیم مشخص ها پژوهش سایر به نسبت

 چگَٕگي يطانعّ پیطیُّ ْا 
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 ضیِٕ يطانعّ ٔ يرٔر پیطیُّ ْا

 5کار گروهی شماره •



 یادداضت برداری از پیطیُّ ْا. 4

 چگونه یادداشت برداری می کنید؟•
 نقل مستقیم•
 نقل غیرمستقیم•
 برداشت کلی و توصیفی•
 برداشت مقایسه ای با سایر پژوهش ها•
 برداشت تائیدی•
 برداشت انتقادی•

 بهره گیری از نرم افزارها•



 6کار گروهی شماره •



 :برپایه متن نگارش و ها یادداشت تنظیم•
 موضوعي هاي مقوله•
 تاریخي•
 مكاني•
 ترکیبی•

 
  محدوده با خواننده ساختن آشنا و موضوع یك مختلف هاي جنبه بیان•

 كار

 پیطیُّساختار يرٔر . ِ
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 ٍ هختلف پظٍّطگشاى ًبم هتَالي ٍ غشف ثیبى ًجبيذ ًگبسش، ضیَُ •
 . ثبضذ آًبى کبسّبی

 هَسد ًَيسٌذُ ًبم ثب پبساگشاف ّش اثتذای کِ ًیست جبيض ثَيظُ، •
   .ضَد آغبص ثشسسي

  اّویت يب ٍ ًظشی هجبًي پبساگشاف، ّش اثتذای دس کِ است آى ثْتش•
 ثب آضٌبيي ثشای خَاًٌذُ رّي تب ضَد اسائِ ًظش هَسد سؤال يب هفَْم

   . گشدد آهبدُ هشٍس دست دس آثبس

 پیطیُّ پژْٔص َگارش تعییٍ سبك . 6
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 مي است داشته مشابهي تقریبا نتایج پژوهشگران آثار كه مواردي در •
 . كرد منعكس كلي جمله یك در را آنها همه توان

 آثار سایر به نسبت ها جنبه برخي از پژوهش چند یا یك چنانچه •
 یا برجستگي ذكر با و جداگانه بطور را آنها باید است، تر برجسته
  . ساخت منعكس نظر مورد تفاوت

 هاي پژوهش و نویسندگان به استناد شیوه نیز و مستقیم قول نقل شیوه •
 شیوه از یكي براساس یعني) یكدست و استاندارد صورتي به باید آنان
   . گردد ارائه (معتبر هاي نامه

 َكاتي در بارِ سبك َگارش پیطیُّ پژْٔص
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 استُتاج از يرٔر پیطیُّ ْا. 7

 چرا استنتاج؟•

 چه چیزهایی را در استنتاج جمع بندی می کنیم؟•
 (مرتبط با موضوع و مسئله پژوهش)ارائه یک مقدمه بسیار کوتاه •
 اشاره به مهمترین یافته های پژوهشگران•

 یافته های مشابه-
 یافته های متضاد-
 اشاره به فضاهای خالی یا شکاف های پژوهشی-

اشاره به مهمترین روشها، شیوه های نمونه گیری، و ابزارهای گردآوری •
 اطالعات

 توجیه اهمیت پژوهش خود•
 



 7کار گروهی شماره •



 تُظیى ٔ یکذست سازی استُادْای پایاَی. 8

 بهره گیری از یکی از معتبرترین شیوه نامه ها•

 با توجه به فرمت مورد نظر دانشگاه•

 با توجه به فرمت مورد نظر مجله•

 دقت در مطابقت دوسویه استنادهای درون متنی با استنادهای پایانی•
 نه زیاد باشد، نه کم•



 ( نام نویسنده ، سال نشر ، شماره صفحه )  

 ( 35،  1377حري ، : ) چنانچه به یك اثر از یك نویسنده استناد شود 

چنانچه به بیش از یك اثر از یك نویسنده استناد شود ، به ترتیب تاریخ 
 (  39،  1371،  248،  1365سلطاني ، : ) نشر عمل مي شود  

آزاد ، : ) به همین شكل چنانچه به آثار نویسندگان مختلف استناد شود 
؛ فرج پهلو ،  98، 1375 – 114،  1373؛ مهرداد ،  11،  1372
1378  ،42  ) 

باید مشخصات كامل كتابشناختي آنها شود، چنانچه از شیوه فوق استفاده 
را درپایان مرورنوشتارها به ترتیب الفبایي نام خانوادگي و مطابق با 

 .   استانداردهاي یكي از شیوه نامه هاي معتبر اضافه كرد 

 

 ًََّٕ اي از ضیِٕ ْاي استُاد درٌٔ يتُی
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  . كرد عمل انتقادي دیدي با باید مرحله این در•
 انتقاد و بررسي مورد را آن مجددا كامل، متن نوشتن از پس روز چند•

   . دهید قرار
 (گیرد قرار توجه مورد باید كه مهمي نكات ) وارسي سیاهه یك وجود•

   . باشد مؤثر بسیار تواند مي
 تیزبین و عالقمند همكاران از یكي به را كار حاصل شود مي توصیه•

   . گیرد قرار بررسي مورد نیز دیگري فرد دید از تا بدهید خود

 پیطیُّ پژْٔصَٓایي بازَگري . 9
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  حبل ػیي دس ٍ هقذهبتي هشاحل اص يکي پظٍّص پیطیٌِ ٍ ًَضتبسّب هشٍس•
 دکتشا ٍ اسضذ کبسضٌبسي ّبی ًبهِ پبيبى ثَيظُ ّب پظٍّص اًجبم دس اسبسي

  . است
 سبختبسی ٍجَد کٌذ، هي هفیذ ٍ هٌسجن سا پظٍّص پیطیٌِ کِ آًچِ•

  . است تحلیلي ٍ اًتقبدی سٍيکشدی ٍ هٌبست
  ٍاسسي سیبِّ يك داضتي دستشش دس ٍ پظٍّص پیطیٌِ ّذف ثِ تَجِ•

  . کٌذ تضویي سا آى هَفقیت تَاًذ هي
 پظٍّص، هسئلِ) ديگش ثخطْبی ٍ پظٍّص پیطیٌِ ثیي آيب ايٌکِ کٌتشل•

 داسد؟ ٍجَد ّوبٌّگي (ّب فشضیِ/سئَالْب ّذفْب،

 َتیجّ گیري 
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 جًغ بُذی ضًا؟

 ؟؟؟•



REVIEWING THE LITERATURE: WHAT 

    A literature review situates your research into 
the larger research context by 

• Reviewing previous research 

• Synthesizing it into a summary of “what is and  
isn’t known” 

• Relating it to your research question 

• Identifying points of controversy 

• Suggesting questions for further research (Taylor, 2008, p. 1) 



 پیشینه علمی و مرور متون مربوطه   

 :بِ طَر هعوَل، ایي بخش در بیشتز پژٍّشْا بِ دٍ صَرت اًجام هی شَد•
 پیشیٌِ ًظزي، کِ دیذگاُ ّا ٍ هطالعِ ّاي ًظزي را تَصیف ٍ تحلیل هی کٌذ، ٍ (1 •
 .پیشیٌِ پژٍّشی، کِ بِ بزرسی ٍ تحلیل پژٍّشْاي هشابِ ٍ هزتبط پیشیي هی پزداسد (2•
س طزیق پیشیٌِ هی تَاى هتغیزّا، رٍشْاي پژٍّش، جاهعِ ٍ ًوًَِ هَرد ًیاس بزاي پژٍّش را شٌاسایی ٍ یا ا•

ّوچٌیي، چَى هزٍر پیشیٌِ فضاي خالی پژٍّشی را ًشاى  .ایي اهز بِ رٍایی پژٍّش کوک هی کٌذ .تأییذ کزد
هی دّذ، کوک هؤثزي در اثبات ضزٍرت اًجام پژٍّش هی باشذ ٍ دالیل السم بزاي ضزٍرت اًجام پژٍّش ٍ 

 .تفاٍت آى با پژٍّشْاي هشابِ را ارائِ هی دّذ



 پیشینه علمی و مرور متون مربوطه   

 هَسد سٍيکشد ٍ هغبلت اسائِ سبختبس ٍ پیطیٌِ تْیِ ّذف ثِ کِ ثبضذ هقذهِ يك داسای ثبيذ پیطیٌِ سبختبسی، ًظش اص•
 .پشداصد هي آًْب اسائِ دس استفبدُ

 ّش تَاًذ هي پظٍّطگش ّذف، ثش ثٌب .ثبضذ پظٍّص ػٌبغش اص يك ّش اسبع ثش يب ٍ هَضَػي تبسيخي، تَاًذ هي سبختبس •
  .کٌذ دًجبل سٍضْبسا ايي اص يك

 هَسد پظٍّطْبی اًتطبس سبل تشتیت ثِ سا آًْب اسائِ دس تَاى هي ًجبضذ ًظش هَسد سٍضْب ايي اص يك ّیچ کِ غَستي دس•
 .پشداخت آًْب ًفذ يب ٍ تَغیف ٍ تحلیل ثِ ثشسسي



   

 ثبضٌذ هي پیطیٌِ ثؼذی ثخطْبی اص گیشی ًتیجِ ٍ ثٌذی جوغ ٍ تحلیلي ٍ اغلي ثخص•

 ثِ فقظ پظٍّطگش هَاسد توبم دس اگش ديگش ػجبست ثِ  دّذ ًطبى هتَى هشٍس دس سا پظٍّطگش تحلیلي تَاى ثبيذ پیطیٌِ .•
 اسصش اص هتي کٌذ، هقبيسِ سا ّب يبفتِ يب ٍ تضبد تطبثِ، ٍجِ ايٌکِ ثذٍى ثپشداصد پظٍّطْب يب ٍ ّب ديذگبُ تَغیفي اسائِ

 .ًیست ثشخَسداس خبغي

 پیشینه علمی و مرور متون مربوطه



   
 پیشیٌِ تحقیق-5

ثشای ايٌکِ پظٍّطگش تحقیقبت خَد سا دس ساستبی پظٍّص ّبی ّن خبًَادُ قشاس دّذ ٍ آى سا ثب دستبٍسدّبی تحقیقبت ديگشاى ّوبٌّگ کٌذ، 
 .ًیبص داسد ثب هشاجؼِ ثِ اسٌبد ٍ هذاسک پیشاهَى هَضَع ٍ هسئلِ ای کِ ثشای تحقیق اًتخبة کشدُ، آگبّي خَد سا گستشش دّذ

 :ّذف اص گٌجبًذى ثخص پیطیٌِ تحقیق ٍ ادثیبت هَضَع، تَجِ ثِ ًکبت صيش است 
 ثشقشاسی استجبعي هٌغقي هیبى اعالػبت پظٍّص ّبی قجلي ثب هسئلِ تحقیق-1

 آضٌبيي ثب چبسچَة ًظشی يب تجشثي هسئلِ تحقیق-2

 آضٌبيي ثب سٍش ّبی تحقیق هَسد استفبدُ دس پظٍّص ّبی گزضتِ-3

 پیطگیشی اص دٍثبسُ کبسی-4

 استفبدُ اص تجشثیبت هفیذ هحققبى قجلي-5

 آگبّي اص ًقبط ضؼف پظٍّص ّبی پیطیي-6

 :جْت دستشسي ثِ اّذاف ثبال ٍ تذٍيي هغبلت پیطیٌِ، سػبيت ًکبت صيش ضشٍسی است
 هٌبثغ اعالػبتي هشتجظ ثب هَضَع اًتخبة گشدد-الف

 ًتبيج تحقیقبت قجلي هغبلؼِ، ًقذ ٍ ثشسسي ضَد -ة

 تذٍيي گشدد( ػوَهي ثِ اختػبغي ) تشتیت هَاسد اص کلي ثِ جضئي  -ج

 ضیَُ تذٍيي تحقیقبت اًجبم ضذُ



 تدويه پیشینه پژوهش

آيب دس پبيگبّْبی اغلي سضتِ خَد ثِ جستجَ پشداختِ ايذ؟ 

آيب استشاتظی جستجَی ضوب اص جبهؼیت الصم ثشخَسداس است؟ 

آيب ثْتشيي کلیذ ٍاطُ ّب سا دس اغغالحٌبهِ ّب يبفتِ ايذ؟ 

آيب ًتبيج ثبصيبثي اعالػبت سا ًقبداًِ اسصيبثي ًوَدُ ايذ؟ 

آيب دس هشٍس پیطیٌِ، سٍيکشدی تحلیلي ٍ اًتقبدی داضتِ ايذ؟ 









 



 .اص ًوَداسّب ثشای کوك ثِ تشکیت اعالػبت دس حیي يبدداضت ثشداسی استفبدُ کٌیذ
 . اص سجك استٌبددّي هؼتجش ٍ استبًذاسد استفبدُ کٌیذ

 APA, Chicago, Harvard, IEEE, MLA, Vancouverهبًٌذ 

 research 

questions 

 

methods 

 

subjects 

 

findings 

 

notes/critique 

Barker & 

Boo (2005) 

What online course 

elements worked 

best for students? 

Interviews 

& focus groups 

1st yr nursing 

students 
1. xx 

2. xx 

3. Xxx 

Grounded theory 

Prince (2003) 1. Xx Consistent with xx’s 

results 

Sung 

(2002)…  
1. xx 

2. Xx 

Sm. Sample ! 

 یادداشت برداری -پیشینه پژوهش



   کبهل استٌبد

   داهٌِ

   ّذف

   سٍش

 دلیل ضبّذ گشّب تَغیف ادػب
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