
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 راهنمای کاربردی مرور ادبیات
 

 های متنوع از پژوهش مروریهمراه با مثال

 در مدیریت پروژه و علوم انسانی 



 نویسندگان مقدمه
 

 پسو  پژوهشاز انجام  پیش گر،پژوهشیک پژوهش علمی مستلزم آن است که 
 ، با مراجعه به مدارک و اسنادپژوهشو قبل از نگارش طرح  تدوین عنواناز 

؛ تا در حیطه موردنظر ارتقاء بخشد، آگاهی خود را پژوهش پیرامون موضوع موجود
های خود را و متغیر پژوهشه دست آمده، مسئله العات بدر پرتو اط قادر باشد

به  روند. این با شفافیت مشخص سازدرا  پژوهش محدودهکند و  تعیینتعریف و باز
و آن را هماهنگ سازد  مرتبط مطالعات با خود را مسیر پژوهشکند تا او کمک می

 .پیش بردموجود پژوهشی دستاوردهای  همراستا با
به تشریح ، علمدر توسعه  مطالعات مروریرزیابی جایگاه این کتاب پس از ادر 

و  های کاربردیهمراه با مثال آنانواع  ومرور ادبیات پژوهش نگارش  نامهشیوه
مرجعی برای تسهیل  به عنوان تواند یحاضر م کتاب شده است. پرداخته متنوع

های حوزهبه ویژه در معتبر  هایبر پایه اصول و روش مروری مقاالتنگارش 
ایده نگارش این کتاب بر اساس نیاز  قرار گیرد. مدیریتی و علوم انسانی

پژوهشگران تحصیالت تکمیلی به یک منبع منسجم و کاربردی در زمینه مرور 
های ادبیات شکل گرفت و تالش شده است با ذکر مثالهایی دقیق از پژوهش

  مروری معتبر، درک مطالب کتاب برای مخاطبین تسهیل شود.
-نارسایی ا توجه به اینکه اولین چاپ از این کتاب را شاهد هستیم، به احتمال زیادب

اظهارنظر انتقادهای سازنده و  ها و اشکالتی در کتاب وجود دارد که تنها با
کتاب  های بعدیچاپ و ویرایش درو خوانندگان بزرگوار  صاحبنظران، دانشجویان

فت هرگونه پیشنهاد اصالح، مزید قابل شناسایی و رفع است لذا درخواست دریا
 خواهد بود.  و تشکر امتنان
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 "!یتوان ینمتو ": ندیگو یملذت در زندگی انجام کاریست که دیگران  نیتر بزرگ

 

 رومن پوالنسکی
 

سراسر دنیا در  پژوهشی های طرحدکتری و یا  نامه، رسالهپایاندر قالب های تخصصی زیادی هر ساله  پژوهش
برای چه ها  پژوهشاین  شوند. منتشر میمقاالت علمی  صورت بهعمدتاً  ها آنشود که خروجی و نتایج انجام می

لذا  ؛دارد زیادیمادی و غیرمادی منافع  ها آن ناشرانو خوانندگان برای مقاله و چه گان نویسندپژوهشگران و 
انواع  علمیهای  مقاله د.باشبسیار زیاد  پژوهشگراندر بین  علمیقاله طبیعی است که گرایش برای نگارش م

0مقاالت مروری ۀکلی به دو دست بندیطبقهدر یک های علمی  مقاله دارند. مختلفی
 2پژوهشی و مقاالت اصیل 

از  و سپسکند  می مطرحرا  پژوهشی سؤال یا مسئله محقق یک ،پژوهشیاصیل های  مقالهدر . شوند یمتقسیم 
گردآوری  سؤالجهت پاسخ به آن  ی رافردهای منحصربهداده ریق آزمایش، پیمایش، مصاحبه، پرسشنامه و...ط
های  ها و یافته ، از دادهخودهای اتکا به داده یجا بهنماید اما در مقاالت مروری، پژوهشگر تجزیه و تحلیل می و

کند و نتایج این تحقیقات را مرور، ستفاده میخود ا سؤاالتبرای پاسخ به توسط پژوهشگران مختلف  منتشرشده
 کند. بندی، خالصه، تجزیه و تحلیل، ترکیب و یا روایت میدسته

اندیشمندان آن  تک تکاز طریق ارائه و به هم پیوستن دانش فراهم آمده از سوی  علوم مختلفرشد و گسترش 
نتشار مقاالت و مستندات علمی متعدد در ها و ا افزایش حجم پژوهشبه دلیل که  ازآنجا .ابدی یمعلم تحقق 

 مختلف علمیهای رشتهدر  های مروری ، پژوهشها نیستند قادر به مطالعه و بررسی تمام آن پژوهشگران جهان،
های مروری، تفاوت یک اهمیت بسیار زیادی دارد. در این فصل از کتاب ضمن تشریح چیستی و چرایی پژوهش

تشریح  )کمی، کیفی یا ترکیبی( بخشی از یک پژوهش اصیل عنوان بهادبیات پژوهش مروری مستقل را با مرور 
های مروری در رشته مدیریت پروژه بخش پایانی این فصل مروری بر سوابق و تاریخچه پژوهشخواهیم نمود. 

 خواهد بود.

                                                           
1 Review articles 
2
 Original research articles  
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 چیست؟ 1پژوهش مروری -1-1

مراحل پژوهشگری به شمار  نیتر مهمکی از ، یشده انجام یها پژوهشگزارش از نتایج مطالعات و  و انتشار تهیه
پژوهشگر نتواند دستاوردهای علمی خود را در اختیار سایر محققان قرار دهد، پژوهش او  چون تا زمانی که؛ رود یم

 صورت بهگزارش یک پژوهش علمی عمدتاً  کرد. هر اندازه هم که مهم باشد، به پیشرفت علم کمکی نخواهد
های شود. هر پژوهشگر برای تسلط به آخرین یافتههای علمی ارائه میو همایش هارانسمقاله در مجالت و یا کنف

توسط سایر پژوهشگران دارد. مطالعه و  منتشرشده یها گزارشعلمی در رشته خود، نیاز به مطالعه و ارزیابی 
جام پژوهش در یک موضوع علمی خاص، عمدتاً بخشی از مسیر ان منتشرشده یها گزارشارزیابی مقاالت و 

بایست قبل از انجام هر اقدام پژوهشی، سوابق و میتوسط یک پژوهشگر است و به تعبیری دیگر، هر پژوهشگر 
مرور  .نماید ارزیابی «پیشینه پژوهش»یا  «2مرور ادبیات»های پژوهشی مرتبط با موضوع خود را در قالب یافته

ارزیابی کلی و نقادانه از  منتخب بوده و شاملمورد موضوع در  انتشارات علمی اکثرنقادانه از  چکیده ادبیات، یک
 یخألهابه  حال نیدرع، باشد یم مرتبطتحلیل موضوعات ای خاص و  مقاالت موجود در زمینهمطالعات و 

 مطالعهرا که  یا مقالهمرور ادبیات به این معنا نیست که شما هر پس اشاره دارد.  نیز در مقاالت موجود تحقیقاتی
مرور ادبیات تمرکز بر یک موضوع خاص است که شامل تجزیه و تحلیل رابطه بین  درواقعالصه کنید. کردید خ

 .باشد یمبا کار شما  پژوهشآثار مختلف و مرتبط کردن این 
گاهی پژوهشگر  نیست و دیگر اصیل های پیشین، الزاماً و همیشه بخشی از یک پژوهشبررسی و مطالعه پژوهش

 پژوهش مروری»های میدانی، یک خود به جای انجام یک پژوهش اصیل مبتنی بر داده سؤاالتبرای پاسخ به 
 گونهدهد. نتایج اینپژوهشی منتشر شده توسط سایر پژوهشگران انجام می یها گزارشمبتنی بر « 1مستقل
  د.نشومنتشر می« مقاالت مروری»و در قالب ، مستقالً مروری هایپژوهش

خواهیم  ها آنهای مروری ارائه شده است که در ادامه به بررسی مختلفی برای پژوهشدر منابع علمی، تعاریف 
 پرداخت:

 پیشینه ادبیات اً منحصرکه  باشد های مرور ادبیات پیشین می از روشنوعی  درواقع پژوهش مروری
منتشر مقاالتی که در آن زمینه مطالعات و  سی اکثرربه بر و کندموضوع خاصی را ارزیابی می

  .[1] پردازد می اندهشد

 تحقیقاتو  پردازد یمبه مرور پیشینه موجود در مورد یک موضوع علمی  درواقع پژوهش مروری 
کند که باعث درک بهتر  و خالصه می آوری جمع شکلیانجام شده در مورد آن موضوع را به 

 ،مطالعاتدر این نوع  گردد. تجمیع مطالب می و نیز کاربردپذیری بهترموضوع از طرف مخاطب 
بندی و   است جمع آمده دست بهت پیشین در مقاال که موردمطالعه موضوع مرتبط بانتایج علمی 

-می منتشر شده بیاناز اطالعات مقاالت  ایچکیدهبه عبارتی در مقاالت مروری  .شودمی ارزیابی

. با انتقادی هستند معموالًاین نوع مقاالت  .ددگرمیحاصل  یتجربی جدید نتیجه ندرت بهو  شود

                                                           
1 Review Research  
2 Literature Review 
3 Stand-alone Literature Review 


