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چکیده
هدف :پژوهش حاضر به تحلیل بخش پیشینهی پژوهش پایاننامههای کارشناسی ارشد پنج رشتهی علم
اطالعات و دانششناسی ،علوم اجتماعی ،روانشناسی ،علوم سیاسی و مشاوره در سالهای  1393تا 1398
دانشکدهی علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی پرداخته است .روششناسی :این پژوهش با روش تحلیل
محتوای کمی از نوع کاربردی است 140 ،عنوان پایاننامه مورد بررسی گرفته است .ابزار مورد استفاده در
این پژوهش ،چکلیست است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای مقایسهی میانگینها استفاده شده
است .یافتهها :بیانگر آن است ،در خصوص ساختار در رشته ،رشتهی مشاوره باالترین درصد و رشتهی علوم
سیاسی پایینترین درصد را از نظر رعایت ساختار به خود اختصاص دادهاند .در بُعد محتوا بر حسب رشته،
رشتهی علوم اجتماعی باالترین درصد و رشتهی روانشناسی پایینترین نمره را کسب کردهاند .در ساختار بر
حسب سال ،هر اندازه پیشینههای پژوهش به سال  98نزدیکتر شدهاند ،عملکرد بهتری داشتهاند ،و در محتوا
نیز برحسب سال ،هر چه به سال  98نزدیک شده است ،عملکرد ضعیفتری داشتهاند ،این بدان معناست که
پیشینههای پژوهش در سالهای  93و  94عملکرد بهتری داشتهاند .همچنین یافتهها بیانگر جایگاه دوم رشتهی
علم اطالعات و دانششناسی در بین سایر رشتهها است .در این رشته از لحاظ ساختار بر حسب سال ،سال 95
و از لحاظ محتوا نیز بر حسب سال  ،سال  93در بین دیگر سالها وضعیت بهتری داشته است .نتیجهگیری:
نتایج بیانگر آن است که با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده ،پیشینههای پژوهش از لحاظ ساختار در
وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند ،اما از لحاظ محتوا ضعیف ،و از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.

کلیدواژهها :پیشینههای پژوهش ،پایاننامه ،ساختار و محتوای پیشینهی پژوهش ،دانشکدهی علوم
اجتماعی و تربیتی ،دانشگاه رازی
 .1دانشجججوی کارشججناسججی ارشججد علم اطالعات و دانششججناسججی  ،دانشججکده علوم اجتماعی و تربیتی ،دانشججگاه رازی،
کرمانشاهnahidshahveisi@gmail.com ،
 ∗ .2دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه،
gh.heidari@razi.ac.ir
 .3استادیار گروه جامعهشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه،
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مقدمه
یکی از برجستهترین ابعاد علم و دانش در نظامهای علمی و دانشگاهی ،پژوهش است.
پژوهش در دنیای جدید در قالب محملهای اطالعاتی مانند مجالت ،مقاالت ،پایاننامهها و
رسالههای دانشگاهی به وجود آمد و نظاممند و روشمند شد .پیشینهی پژوهش بخش
جدایی ناپذیر در فرآیند و ساختار هر پژوهش علمی و دانشگاهی بهخصوص در پایاننامهها
است .آموزش عالی برای آنکه بتواند در زمینهی دانش و پژوهش پیشرفت کند ،نیاز دارد
توجه به بحث پیشینهی پژوهش را سرلوحهی کار خود قرار دهد .از سوی دیگر حوزهی علم
اطالعات و دانششناسی یک حوزهی میانرشتهای است ،و با انواع محملهای اطالعاتی اعم
از چاپی و الکترونیکی سروکار دارد و برای آنکه بتواند بر مبنای مطالعات قبلی دانش
جدیدی را تولید کند ،و روز به روز در این زمینه پیشرفت کند ،نیازمند بازاندیشی و بازنگری
مستمر و مداوم محملهای اطالعاتی و غنیسازی این محملها بهطور خاص پایاننامهها و
پیشینهی پژوهش آنها است.
پیشینهی پژوهش فقط جمعآوری منابع و آثار گذشتگان نیست ،بلکه پژوهشگر باید با
دیدگاهی انتقادی به نقد و بررسی آنها بپردازد ،و در جهت بهتر شدن کیفیت موضوع مورد
مطالعه خود از آنها استفاده بل  )2001(1پیشینهها را دیدگاهی انتقادی به پژوهشهای موجود
میداند .ازاینرو ،بیان میکند ،پیشینهها خالصهی پژوهشهای گذشته نیست ،بلکه مطالعهای
است .ضمن خالصه کردن نتایج پژوهشها ،آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد(نقل
از پریرخ و فتاحی ،1390 ،ص  .)19منصوریان( )1389بیان میکند ،پایاننامه «گزارش
مفصلی از یک کار پژوهشی مستقل است که باید دارای مشخصات و ویژگیهایی باشد که
آن را ازنظر استادان راهنما و مشاور و سپس نزد داوران قابل قبول میسازد» .بیشتر پایاننامهها
معموالً در پنج فصل تنظیم میشوند.
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علیرغم این توصیفات ،به منظور بهبود و ارتقای محملهای اطالعاتی بهخصوص بحث
پیشینهی پژوهش که پایه و اساس پژوهشها را تشکیل میدهد ،مسئلهای در اینجا مطرح
است ،که آیا بخش پیشینهی پژوهش پایاننامهها با توجه به نظارت استادان راهنما و مشاور
براساس رهنمودها و اصول درستی نوشته شدهاند؟ بررسی پیشینهها گواه این مسئله است ،که
بسیاری از پژوهشگران با اصولی که پیشینهها باید براساس آن نوشته شود ،آشنایی کافی
1. Bell
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ندارند ،و فقط به خاطر حفظ ساختار پایاننامهها در این بخش گنجانده میشوندکه نه تنها
کمک زیادی به پژوهشگران نمیکنند ،بلکه باعث سردرگمی آنها خواهد شد و تنها حجم
پایاننامهها را بیشتر کردهاند .پارسائیان( )1387در این زمینه معتقد است که پیشینههای
پژوهش گاهی فقط به خاطر حفظ ساختار سنتی و جلب نظر استادان راهنما و مشاور در
پژوهشها آورده میشوند.
از نظر بسیاری از کسانی که به امر پژوهش میپردازند ،بخش پیشینهی پژوهش یک نوع
کپی کردن از روی مطالب دیگران است ،خصوصاً دانشجویان تحصیالت تکمیلی زمانی که
قصد انجام پژوهشی را دارند ،واژهی پیشینهی پژوهش برای آنها واژهای مبهم است ،و حتی
نمیتوانند تعریف سادهای از آن را ارائه کنند .در این زمینه سیسکو )2014(1معتقد است که
دانشجویان نمیتوانند تعریف دقیقی از پیشینهی پژوهش ارائه نمایند .اگر توجه ویژهای به
این امر نشود ،شاهد پیشینههایی خواهیم بود ،تنها نام پیشینهی پژوهش بر خود نهادهاند ،ولی
از نظر محتوا ضعیف عمل کردهاند ،و در واقع ارزش محتوایی نخواهند داشت ،و به نوشتههای
بیمحتوای پایاننامهها تبدیل خواهند گشت.
با توجه به اهمیتی که بخش پیشینهی پژوهش در پایاننامهها دارد و به عنوان یک قالب
اطالعاتی که میتواند راهنمای خوبی برای پژوهشگران در پژوهشها باشد ،نگاهی دقیقتر
به این مبحث ضروری است؛ چراکه این پیشینهی پژوهش است که اجازه نمیدهد
پژوهشگران در انجام پژوهش به بیراهه کشیده شوند و تا آخرین مرحلهی پژوهش آنها را
راهنمایی میکند .پیشینهی پژوهش به پژوهشگر کمک خواهد کرد ،تا به درک کاملتری
از موضوع مورد پژوهش دست یابد و نقاط ضعف و قوت پژوهشها را بهتر نمایان خواهد
کرد(افرون و راوید ،2019 ،2ص .)5
این پژوهش در تالش است ،پیشینههای پژوهش پایاننامههای کارشناسی ارشد رشتههای
دانشکدهی علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی را براساس اصول معیارهای ساختاری و
محتوایی مورد ارزیابی قرار دهد .بررسی مطالعات نشان میدهد تاکنون پژوهشی به این
صورت انجام نشده است ،و این پژوهش درصدد است ،با تحلیل پیشینهی پژوهش پایاننامهها
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وضعیت آنها را از لحاظ ساختار و محتوا مورد بررسی قرار دهد .این پژوهش درصدد پاسخ
به سؤاالت زیر ارائه شده است:
 -1وضعیت اصول و معیارهای ساختاری در پیشینهی پایاننامههای کارشناسی ارشد
دانشکدهی علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی چگونه است؟
 -2وضعیت اصول و معیارهای محتوایی در پیشینهی پایاننامههای کارشناسی ارشد علوم
اجتماعی چگونه است؟
 -3آیا رشتهی علم اطالعات و دانششناسی با توجه به تأکیدی که بر دانش مدون دارد،
توانسته است در مقایسه با رشتههای دیگر در زمینهی تدوین پیشینههای باکیفیت موفق عمل
کند؟

مرور پیشینهها
پیشینهی در ایران و جهان تاکنون با دیدگاههای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است بیشتر
پژوهشها ی که در این زمینه صورت گرفته ،به ارائه رهنمودهایی کلی پرداختهاند ،و به
صورت جزئی وارد بررسی پیشینههای پژوهش نشدهاند؛ از اینرو پرداختن به صورت جزئی
به پیشینههای پژوهش میتواند کاستیهای سایر پژوهشها را در این موضوع تا حدودی
برطرف کند .در ادامه به مهمترین پژوهشها اشاره میشود.
کریشنان و کتپالیا )2002(1ده مورد از پیشینهی پژوهش پایاننامهها را براساس معیار سال
و به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب کردهاند ،و مورد بررسی قرار دادهاند .کریشنان و
کتپالیا پیشینهی پژوهش پایاننامههای سالهای  1997 -1995را مورد بررسی قرار دادهاند.
دغدغهی اصلی پژوهش کریشنان و کتپالیا آن است که راهنمایی تدوین کند تا به دانشجویان
در نوشتن پیشینهها باک یفیت یاری رساند .پژوهشی که کریشنان و کتپالیا انجام دادهاند ،بیشتر
به استنادهای درونمتنی و ارائه رهنمودهایی برای نوشتن ساختار و محتوای پیشینهها نظر
سال هفتم ،شماره  ،26بهار 1400

۸۸

داشته است و در آخر سؤاالتی را که هر پژوهشگر قبل از نوشتن پیشینه باید از خود بپرسد،
را مطرح کرده است .نتیجه این پژوهش نشان میدهد که پیشینهها از لحاظ کیفیت در
سالهای مورد بررسی هیچ تفاوتی را نشان نمیدهند و دانشجویان در نوشتن پیشینهی پژوهش
ضعیف عمل کردهاند .این پژوهش متأسفانه ابزار و آزمونهای تجزیه و تحلیل دادهها را بیان
1. Kathpalia & Kathpalia
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نکرده است ،ولی در کنار این ،نکات بسیار خوبی را عنوان کرده است که میتواند راهنمای
خوبی برای پژوهشگران در نوشتن پیشینهی پژوهش هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ
محتوای پیشینهها باشد.
گرین و بور )2003(1در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش بر کیفیت پیشینهی پژوهش
پایاننامهها پرداخته است .در این پژوهش  10عنوان پایاننامه را براساس  10معیار از پیش
طراحی شده مورد بررسی قرار داده است و برای تجزیه و تحلیل آن از آزمون تی و برای
انتخاب پایاننامهها از نمونهگیری تصادفی استفاده کرده است .ابزار گردآوری دادهها با
استفاده چکلیست صورت گرفته است .نتایج نشان داد که دانشجویانی که از آموزشهای
الزم در مورد بررسی پیشینهها برخوردار بودهاند ،پیشینههای آنها از کیفیت باالتری
برخوردار بوده است .در این مطالعه با توجه به اینکه معیارهای خوبی را برای اندازهگیری
پیشینهها در نظر گرفته است ،اما به طور قابل فهم و گویا این معیارها را بازگو نکرده است
که دقیقاً به صورت جزئی چه مواردی از یک پیشینه را قصد داشته است بسنجد ،ولی مسئلهای
که به آن پرداخته است ،مسئلهی بیشتر جوامع دانشگاهی است ،که میتوان از نقاط قوت آن
بیان کرد.
بوئل وککمانوویس )2010( 2در پژوهشی دیدگاه هرمنوتیکی به بحث پیشینهها داشته-
اند .این پژوهش بیان میکند که با بررسی پیشینهی پژوهش میتوان شکاف و نقاط ضعف و
قوت دانش قبلی را شناسایی کرد ،و همچنین پیشینهها دانش جدیدی را ارائه میکنند .اهداف
پژوهش فوق عبارتند از -1 :کمک به درک بهتر پیشینهی پژوهش به عنوان یک فرآیند
هرمنوتیکی؛  -2نشان دادن نقش و اهمیت پیشینهها و ارائه پیشنهادهایی برای تکنیکهای
جستجو که میتواند برای انجام کارآمد جستوجو به کار رود .در پژوهش بوئل و
ککمانویس ،برای دستهبندی منابع شیوههایی را ارائه کرده است ،از جمله رتبهبندی ،تاریخ
استنباط میشود یک پیشینه زمانی ارزشمند و مفید واقع میگردد که پژوهشگر بعد از
جمعآوری منابع دست به تفسیر و ارزیابی پیشینهها بزند و به این صورت میتواند به دیدگاه
هرمنوتیک وارد شود.
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انتشار و استناد است ،که میتواند برای پژوهشگران بسیار مفید واقع گردد .همانطور که

1. Green & Bower
2. Boell & Kecmanovic
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سیسکو( )2014در مقالهای که به روش کیفی انجام داده است ،به بررسی نحوهی آموزش
پیشینههای پژوهش به دانشجویان علوم سیاسی پرداخته است .دغدغهی اصلی پژوهش
سیسکو آن است ،دانشجویان از بررسی و نوشتن پیشینهی پژوهش واهمه دارند ،و از اینرو
قادر به نوشتن یک بررسی منسجم نیستند .ابزار گردآوری دادهها مصاحبه بوده است ،و
جامعهی آماری آن  14نفر از دانشجویان علوم سیاسی است .در نتایجی که از این پژوهش به
دست آمده است ،اظهار میدارد ،دانشجویان حتی نمیتوانند تعریف دقیقی از پیشینهی
پژوهش ارائه کنند.
ناریزا ،سوتاپا و سالم )2014( 1به بررسی پیشینهی پژوهش از لحاظ تفکر انتقادی پرداخته
است .آنها  8پایاننامه مربوط به رشتهی زبان انگلیسی را با استفاده از روش کیفی و
نمونهگیری هدفمند و براساس  4معیار(ادعا ،دلیل ،شواهد و نتیجهگیری) مورد پژوهش قرار
داده است .نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان قادرند ،تحلیل انتقادی خوبی از منابع
داشته باشند ،ولی آنها نتواستهاند ،این تحلیلها را در قالب جمالت منطقی در پاراگرافها
بهخوبی بیان کنند .یکی از نقاط ضعف این پژوهش آن است ،نتیجهای که از این پژوهش
گرفته است ،در قالب پاراگرافهای مختلف بیان کرده است و تا حدودی نوعی تناقض در
نتایج آن به چشم میخورد ،اما با این حال به ساختار و محتوای پیشینهها اشاره کرده است.
توراکو )2016(2در مطالعهای به نظریهها ،اهداف و روشهای تدوین پیشینهی پژوهش را
مورد بررسی قرار داده است .توراکو پیشینهی پژوهش را از سه منظر زمانی ،روششناختی و
مفهومی مورد بررسی قرار داده است .توراکو بیان میکند اگر پژوهشگر به صورت عمیق به
بررسی منابع و پیشینههای پژوهش بپردازد ،میتواند به درک عمیقی از کیفیت منابع دست
یابد .هم چنین بررسی منابع مستلزم یک تحلیل کامل و منظم از نقاط قوت ،نواقص و عدم
دقت است که بررسی دقیق آنها هرگونه تضاد در مورد موضوع را نمایان خواهد ساخت.
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در آخر سؤاالتی در رابطه با ارزیابی پیشینهها ارائه کرده است که میتواند برای بررسی یک
پیشینه مفید واقع شود.
کامیشتین )2017(3به ارائهی راهنمایی گام به گام برای کمک به دانشجویان کارشناسی
ارشد برای نوشتن بررسی پیشینهها پرداخته است .او اظهار میدارد که موانعی که اغلب
1. Nariza, Sutapa & Salam
2. Torrac
3. Kaminstein
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دانشجویان با آن مواجه است ،این است که آگاهی الزم را در مورد ساختار و یکپارچگی
بررسی منابع ندارند .این پژوهش راهنماییهای بسیار ارزشمندی ارائه کرده است ،بیشتر سعی
کرده است هم محتوا و هم ساختار را برای دانشجویان بازگو کند ،اما نتواسته است به صورت
جامع و یک راهنمای کامل و بدون نقص ارائه نماید.
حری( )1375وضعیت پیشینهی پایاننامههای کارشناسی ارشد را مورد بررسی قرار داده
است .جامعهی موردنظر شامل کل پایاننامههای کارشناسی ارشد اطالعرسانی پزشکی
موجود در کتابخانه دانشکدهی مدیریت و اطالعرسانی پزشکی در سال  1375که  86عنوان
پایاننامه و  1032پیشینهی متعلق به آنها را مورد پژوهش قرار داد .در این پژوهش با استفاده
از روش تحلیل استنادی و به بررسی مواردی چون تعداد و پراکندگی پیشینهها ،فاصله زمانی،
نوع محملهای اطالعاتی ،حد اشتراک پیشینهها و مانند آنها اشاره کرده است .نتایج نشان
میدهدکه تمایل به استفاده از پیشینههای انگلیسی نسبت به پیشینههای فارسی بیشتر است و
ربط موضوعی در پیشینهها مورد کمتوجهی قرار گرفته است .این پژوهش ساختار پیشینهها
را مورد بررسی قرار داده است ،ولی محتوای پیشینهها را به صورت دقیق مورد مطالعه قرار
نداده است.
پارسائیان( )1387میزان ربط موضوعی پایاننامهها را بررسی قرار کرده است .در این
پژوهش به بررسی پیشینهی پژوهش دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران که تعداد 81
عنوان پایاننامه و تعداد  1092پیشینهی مندرج در آنها پرداخته است .پیشینههای پژوهش
براساس سه شاخص رویکرد ،زمینه و جامعه انتخاب شدهاند .این پژوهش به روش تحلیل
محتوای کمی از نوع کاربردی انجام شده است .نتایج یافتهها نشان میدهد ،در پاسخ به سه
سؤال مطرح شده در پژوهش به این نتایج دست یافته است -1 .میانگین ربط موضوعی
پایاننامهها و پیشینهی مندرج در آن  44درصد است؛ -2مقالهها با میانگین  45درصد دارای
انگلیسی نسبت به پیشینههای فارسی با میانگین 42درصد ربط موضوعی بیشترین درصد را به
خود اختصاص دادهاند .در این پژوهش به دلیل آنکه ربط موضوعی پیشینهها را مورد
بررسی قرار داده است ،بهتر آن بود که از روش کیفی استفاده میکرد.
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کورهپز( )1394در پژوهشی به مقایسهی بخش پیشینهی پژوهش دانشجویان ایرانی
تحصیالت تکمیلی آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی پرداخت .هدف پژوهش
حاضر بررسی دو رشتهی زبان انگلیسی و مترجمی انگلیسی از لحاظ خالصه کردن پیشینهها
و ارتباط موضوعی هر اثر با موضوع مورد پژوهش است .این پژوهش با استفاده از
آزمونهای توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آزمونهای استنباطی(آزمون تی) صورت
گرفته است .کورهپز به بررسی  40مورد از پیشینهی پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
علوم و تحقیقات فارس و دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز پرداخت .نتایج به دست آمده
نشان میدهد ،تفاوت چندانی بین گروهها در بخش مرور پیشینهها یافت نشد .کورهپز به بحث
ارتباط موضوعی در پیشینهها پرداخته است ،که میتواند یکی از نقاط قوت این پژوهش
باشد.
کریمی( )1395به بررسی پیشینهی پژوهش در علوم رفتاری پرداخته است .او بیان میکند
اگر پیشینهی پژوهش به درستی مورد بررسی قرار گیرد ،به بیان مسئله کمک کرده و یافتههای
پژوهش را با پژوهشهای قبلی متصل میسازد .پژوهشگر با بررسی پیشینه پژوهش با
تحقیقات عمده و گستردهی موضوع مورد مطالعه آشنا میشود و پژوهشگر را قادر میسازد
از تکرارهای ناخواسته خودداری کند .در حالت کلی این پژوهش به بحث ساختار پیشینهی
پژوهش نظر داشته است.
یحیوی( )1395در پژوهشی چیستی و چگونگی نوشتن پیشینههای پژوهشها را مورد
بررسی قرار داده است .او معتقد است ،پیش از انجام پژوهش محقق باید در جستجوی هدفی
باشد ،که بتواند مسئلهای را از جامعه حل کند ،این امر تنها زمانی میسر خواهد شد ،که به
بررسی پیشینههای پژوهش بپردازد ،و تا حد ممکن با پژوهشهایی که در زمینهی موضوع
مورد پژوهش انجام شده ،آشنا شود .یحیوی با توجه به مواردی که مورد بررسی قرار داده
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است ،بیشتر ساختار پیشینهی پژوهش مدنظرش بوده است.

جمعبندی مرور پیشینهها
تعداد زیادی از پژوهشهایی که در خارج از کشور روی موضوع پیشینههای پژوهش کار
کرده اند ،بیشتر حالت راهنما دارند .در کنار اهمیتی که این راهنماها دارند ،ولی به طور کامل
پژوهشگران را به صورت عملی راهنمایی نمیکند که چگونه یک پیشینه را به صورت جامع
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و کامل بنویسند .یکی از نقاط قوت بسیاری از این پژوهشها آن است ،که مباحث نظری را
خوب بیان کردهاند ،بهگونهای که مفهوم پیشینهها را بهتر از پژوهشهای داخلی مطرح
کردهاند ،همچنین روزآمدی منابع در پیشینههای خارجی تا حدودی بیشتر است.
در داخل کشور بیشترین حوزههایی که دربارهی این موضوع به بحث پرداختهاند،
حوزهی علم اطالعات و دانشنامه و حوزهی زبانشناسی است .در حوزهی علم اطالعات و
دانششناسی پژوهشگرانی مانند فتاحی ،پریرخ و پارسائیان در زمینهی پیشینههای پژوهش،
پژوهشهایی انجام دادهاند ،که مربوط به تعاریف ،اهمیت ،اهداف و کارکردهای پیشینهی
پژوهش است و در مطالعات پژوهشی هم پراکندگی ،ربط موضوعی ،زمان و مکان پیشینهی
پژوهش را مورد بررسی قرار دادهاند .یکی از نقاط قوت برخی از این پژوهشها آن است،
که مباحث نظری را خوب بیان کردهاند ،ولی در کنار این ،به نحوهی نوشتن پیشینهی پژوهش
و بررسی پیشینهی پژوهش از لحاظ رعایت ساختار و محتوا کمتوجهی کردهاند .همچنین
پژوهشهایی که در حوزهی زبانشناسی انجام شده است ،بیانگر آن است که بیشتر به ساختار
و بازنمون زبانی پیشینههای پژوهش پرداختهاند و به عمق محتوای پیشینههای پژوهش نفوذ
نکردهاند .در کل میتوان بیان کرد که شاید این مطالعات قصد داشتهاند با بررسی ساختار به
محتوای پیشینهها برسند .در کنار اهمیتی که ساختار در پیشینهها دارد ،محتوا به نسبت ساختار،
نقش بنیادین و ارزشمندتری در پژوهشها ایفا میکند.
بیشتر پژوهشهایی که در ارتباط با موضوع پیشینهی پژوهش انجام شده است ،از
روشهای کمی برای ارزیابی منابع استفاده کردهاند ،در صورتی که برخی مطالعات انجام
شده اگر با روشهای کیفی انجام میشد ،نتایج بهتری را برای پژوهشگران به ارمغان میآورد.
از نوآوری این پژوهش با پژوهشهای صورت گرفته در این است که این پژوهش در تالش
است تا ساختار و محتوای پیشینههای پژوهش را به صورت مجزا در یک پژوهش مورد

روششناسی
پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کمی از نوع کاربردی به بررسی بخش پیشینهی
پژوهش  140عنوان پایاننامهی کارشناسی ارشد پرداخته است .این پژوهش با استفاده از
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نرمافزار اس .پی .اس .اس 1و آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و آمار
استنباطی(آزمون آنوا) انجام شده است .ابزار گردآوری دادهها یک چکلیست محقق ساخته
است .برای سنجش روایی چکلیست ،از روایی صوری استفاده شده است .تعداد پایاننامهها
برای هر رشته عبارتاند از :رشته علم اطالعات و دانششناسی24 ،؛ رشته مشاوره27 ،؛ رشته
روانشناسی29 ،؛ رشته علوم اجتماعی 30 ،و رشته علوم سیاسی 30 ،پایاننامه است که به
روش تصادفی ساده انتخاب شدهاند .پایاننامهها براساس  2معیار رشتهی تحصیلی و سال
مورد بررسی قرار گرفتهاند .چک لیست در دو بخش تنظیم شده است ،بخش اول مربوط به
متغیر ساختار که شامل  13سؤال است و بخش دوم مربوط به متغیر محتوا که شامل  11سؤال
است ،مورد واکاوی قرار گرفته است .برای ارزیابی میزان دقت و پایایی متغیرها از آلفای
کرونباخ استفاده شده است .آلفای کرونباخ چکلیست  %74است .برای نمرهگذاری
طیفگذاری چکلیست به این صورت انجام شده است ،خیر ،عدد 0؛ کم ،عدد 1؛ متوسط،
عدد 2؛ زیاد ،عدد  3است.

تعیین نرمال بودن توزیع دادهها
برای نشان دادن نرمال و غیر نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

2

استفاده شده است .با توجه به جدول زیر نتایج آزمون نشان میدهد که مقدار  sigبرای هر
دو متغیر ،باالتر از  0/05است .بنابراین توزیع هر دو متغیر نرمال است.
جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال دادهها
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متغیرها

تعداد

آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

سطح معناداری

ساختار

140

1 /35

/06

محتوا

140

%99

%28

تحلیل دادهها:
در این بخش یافتههای حاصل از بررسی ساختار و محتوای پیشینههای پژوهش ارائه شده
است.

1. Spss
2. Kolmogorov- Smirnov
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یافتههای مربوط به ساختار پیشینههای پژوهش
سؤال اول:
جدول  .2میانگین سؤاالت ساختار بین  0تا 3
سؤاالت مربوط به ساختار پیشینهی پژوهش

میانگین

درست بودن کلمات از نظر امالیی

2/93

همخوانی استنادهای درونمتنی با منابع پایانی

2 /9

یکدستی و انسجام در حاشیه و اندازه متن

2 /77

یکدستی در ترتیب مطالب در پاراگرافها

2 /52

استفاده از کلمات مترادف برای جلوگیری از تکرار

2 /32

رعایت عالئم نگارشی در متن

2 /12

استفاده از یک شیوی استاندار در استناددهی

2 /12

استفاده از زبان گویا و قابل فهم در پیشینهها

2 /11

استفاده درست از استنادهای درونمتنی

2 /07

روزآمدی متن

2 /05

استفادهی حداقلی از نقلقولهای مستقیم در متن

1 /85

نوشتن جامعه آماری ،آزمونهای آماری و یافتههای پژوهش

1 /46

استفاده از انواع محملهای اطالعاتی در نوشتن متن

1 /32

جدول  2سؤاالت ساختار در چکلیست را نمایش داده است .این جدول بیانگر آن است،
سؤال درست بودن کلمات از نظر امالیی باالترین نمره را براساس اعداد  0تا  3به دست
آورده است ،و سؤال استفاده از انواع محملهای اطالعاتی در نوشتن متن ،پایینترین درصد
را کسب کرده است.
جدول  .3میانگین ساختار برحسب رشته
مشاوره

27

33/07

2 /01

علم اطالعات و دانششناسی

24

32 /41

2 /82

روانشناسی

29

28 /93

2/54

علوم اجتماعی

30

26

2 /82

علوم سیاسی

30

23/83

6 /13
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جدول  3نشان میدهد ،رشتهی مشاوره در باالترین جایگاه نسبت به دیگر رشته قرار
گرفته است و رشتهی علوم اجتماعی کمترین درصد را در بین سایر رشتهها کسب کرده
است .رشتهی علم اطالعات و دانششناسی در بین سایر رشتهها براساس ساختار در جایگاه
دوم قرار دارد که بیانگر وضعیت مناسب این رشته در بین سایر رشتهها بعد از رشته مشاوره
در بین سؤاالت ساختار است.
جدول  .4نتیجه آزمون  Fبه منظور بررسی ساختار بر حسب رشته
سطح معناداری

Fآزمون

درجه آزادی

/000

26 /48

4

جدول  4نشان میدهد ،برای مقایسه میزان معنادار بودن ساختار بر حسب رشته از آزمون
 Fاستفاده شده است ،که این آزمون تفاوت معنیداری را نشان میدهد.
جدول  .5میانگین و انحراف استاندارد ساختار برحسب سال در رشتههای علوم اجتماعی ،علوم
سیاسی ،روانشناسی و مشاوره
رشته

علوم اجتماعی

علوم سیاسی

سال هفتم ،شماره  ،26بهار 1400

٦٦

روانشناسی

سال

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

93

4

27 /25

1 /70

94

8

25 /12

5 /46

95

7

26 /71

4 /34

96

6

24 /16

6 /96

97

5

27 /60

4 /50

93

6

23 /66

2 /33

94

9

21

9 /01

95

7

26 /14

5 /42

96

5

27

2 /91

97

3

22

4

93

5

27 /80

2 /68

94

5

28 /60

2 /70

95

9

29 /88

1 /90

96

3

26 /66

4 /72

97

7

29 /71

1 /60

93

2

33

2 /82

94

3

32 /66

2 /08
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مشاوره

95

6

33 /33

1 /03

96

7

32 /71

2 /56

97

7

33 /57

2 /43

98

2

32 /50

2 /12

جدول  5بیانگر آن است ،در رشتهی علوم اجتماعی باالترین میانگین مربوط به سال 97
و پایینترین میانگین مربوط به سال  96است .در رشتهی علوم سیاسی باالترین میانگین مربوط
به سال  96و پایینترین میانگین مربوط به سال  94است .در رشتهی روانشناسی باالترین
میانگین مربوط به سال  95و پایینترین مربوط به سال  96است ،و در رشتهی مشاوره نیز
باالترین میانگین مربوط به سال 97و پایینترین 98است.
جدول  .6نتیجه آزمون  Fدر ساختار برحسب سال در رشتههای علوم اجتماعی ،علوم سیاسی،
روانشناسی و مشاوره
سطح معناداری

رشته

درجه آزادی

Fآزمون

علوم اجتماعی

4

/467

/76

علوم سیاسی

4

1 /15

/35

روانشناسی

4

1 /42

/25

مشاوره

5

/174

/96

جدول  6بیانگر آن اسجت ،در  4رشجتهی فوق تفاوت معناداری از لحاظ سجاختار برحسجب
سال وجود ندارد.

یافتههای مربوط به محتوای پیشینههای پژوهش
سؤال دوم:

سؤاالت مربوط به محتوای پیشینهی پژوهش

میانگین

بیطرف بودن پژوهشگر در نوشتن پیشینهی پژوهش

2 /68

استفاده از مرتبطترین منابع

2 /49

استفاده از یک حالت سلسله مراتبی(از کلی به جزئی) در توضیح و شرح منابع

2 /49

واضح و شفاف بودن جمالت و عبارتها

2 /22

تجزیه و تحلیل صحیح پیشینهها برای درک بهتر موضوع

1 /92

کافی و منسجم بودن توضیحات

1 /56

سال هفتم ،شماره  ،26بهار 1400

جدول  .7میانگین سؤاالت محتوا بین  0تا 3

۷۷

فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی
استنتاج و جمعبندی نهایی

1 /19

توجه به رویکردهای متفاوت

1 /16

نوشتن مقدمهی مناسب و روشن

%74

توجه به خالءهای پژوهشها

%65

استفاده از رویکرد انتقادی در نوشتن پیشینهها

%61

جدول  7سؤاالت محتوا در چکلیست را نمایش میدهد .این جدول نشان میدهد ،سؤال
بیطرف بودن پژوهشگر در نوشتن پیشینهی پژوهش ،باالترین درصد و سؤال استفاده از
رویکرد انتقادی در نوشتن پیشینهها ،پایینترین درصد را به خود اختصاص دادهاند .همچنین
جدول نشان میدهد که وضعیت پیشینهها از نظر محتوا در حد مطلوب نیست.
جدول  .8محتوا بر حسب رشته
رشته

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

علوم اجتماعی

30

21 /1

4 /97

علم اطالعات و دانششناسی

24

20 /58

3 /47

علوم سیاسی

30

17 /5

4 /79

مشاوره

27

16 /4

2 /59

روانشناسی

29

13 /44

2 /91

جدول  8نشان میدهد ،که از لحاظ محتوا برحسب رشته ،رشتهی علوم اجتماعی در صدر
رشتهها قرار گرفته است ،و رشتهی علم اطالعات و دانششناسی هم در ساختار و هم در
محتوا در رتبه دوم قرار دارد ،که نشاندهندهی وضعیت مطلوب این رشته از لحاظ
پیشینهنویسی نسبت به سایر رشتهها است.
جدول  .9نتیجه آزمون  Fبه منظور بررسی محتوا بر حسب رشته

سال هفتم ،شماره  ،26بهار 1400

۸۸

سطح معناداری

Fآزمون

درجه آزادی

/000

18 /17

4

نتایج جدول  9نشان میدهد ،تفاوت معناداری در محتوا برحسب رشته وجود دارد.
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جدول  .10میانگین و انحراف استاندارد محتوا برحسب سال در رشتههای علوم اجتماعی ،علوم
سیاسی ،روانشناسی و مشاوره
رشته

علوم اجتماعی

علوم سیاسی

روانشناسی

مشاوره

سال

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

93

4

21 /25

7 /84

94

8

23 /62

3 /33

95

7

20

5 /71

96

6

19 /16

4 /30

97

5

20 /80

4 /54

93

6

18 /50

3 /39

94

9

17 /88

7 /45

95

7

18

4

96

5

18

2 /23

97

3

16 /33

4 /16

93

5

14 /80

3 /27

94

5

14 /60

2 /30

95

9

13 /66

3

96

3

13 /66

4 /72

97

7

11 /28

1 /11

93

2

15 /50

2 /12

94

3

17 /66

2 /08

95

6

16 /50

3 /33

96

7

15 /71

2 /42

97

7

16 /71

2 /81

98

2

16 /50

3 /53

جدول 10بیانگر آن است ،در رشتهی علوم اجتماعی باالترین میانگین مربوط به سال 94
و پایینترین میانگین مربوط به سال  96است .در رشتهی علوم سیاسی باالترین میانگین مربوط
میانگین مربوط به سال  93و پایینترین مربوط به سال  97است و در رشتهی مشاوره نیز
باالترین میانگین مربوط به سال 94و پایینترین 93است.
جدول  .11نتیجه آزمون  Fدر محتوا برحسب سال در رشتههای علوم اجتماعی ،علوم سیاسی،
روانشناسی و مشاوره
رشته

درجه آزادی

آزمون F

سال هفتم ،شماره  ،26بهار 1400

به سال  93و پایینترین میانگین مربوط به سال  97است .در رشتهی روانشناسی باالترین

سطح معناداری

۹۹

فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی
علوم اجتماعی

4

/812

/52

علوم سیاسی

4

/138

/96

روانشناسی

4

1 /56

/21

مشاوره

5

/269

/92

جدول  11بیانگر آن است ،در  4رشتهی فوق تفاوت معناداری از لحاظ محتوا برحسب
سال وجود ندارد.

تحلیل یافتههای مربوط به رشتهی علم اطالعات و دانششناسی
سؤال سوم
جدول  .12میانگین و انحراف استاندارد ساختار در رشتهی علم اطالعات و دانششناسی
ساختار
رشته

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

علم اطالعات و دانششناسی

24

32 /41

2 /82

جدول  12بیانگر آن است ،این رشتهی در مقایسه با سایر رشتهها در جداول باال توانسته
است ،جایگاه دوم را کسب کند.
جدول  .13نتیجه آزمون  Tتک نمونهای در ساختار برحسب رشته در رشتهی علم اطالعات و
دانششناسی
سطح معناداری

Tآزمون

درجه آزادی

/000

22 /38

23

جدول  13نشان میدهد ،در ساختار برحسب رشته در رشتهی علم اطالعات و
دانششناسی تفاوت معناداری وجود دارد.
سال هفتم ،شماره  ،26بهار 1400

۰۰

جدول  .14میانگین ساختار برحسب سال رشتهی علم اطالعات و دانششناسی
ساختار
سال

تعداد پایاننامه

میانگین

انحراف استاندارد

93

2

31 /50

2 /12

95

6

35 /16

1 /32

96

12

31 /50

2 /84
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97

3

30 /33

1 /52

98

1

35

-

جدول  14بیانگر آن است ،رشتهی علم اطالعات و دانششناسی در سال  95با بیشترین
درصد نسبت به دیگر سالها وضعیت بهتری داشته است ،و سال  97کمترین درصد را کسب
کرده است.
جدول  .15نتیجه آزمون  Fساختار بر حسب سال رشتهی علم اطالعات و داششناسی
سطح معناداری

Fآزمون

درجه آزادی

/02

3 /41

4

جدول  15نشان میدهد ،در ساختار بر حسب سال تفاوت معناداری بین سالها وجود
دارد.
جدول  .16میانگین و انحراف استاندارد محتوا در رشتهی علم اطالعات و دانششناسی
محتوا
رشته

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

علم اطالعات و دانششناسی

24

20 /58

3 /47

جدول  16بیانگر آن است ،این رشتهی در مقایسه با سایر رشتهها در جداول باال توانسته
است ،همانند ساختار جایگاه دوم را کسب کند.
جدول  .17نتیجه آزمون  Tتک نمونهای در محتوا برحسب رشته در رشتهی علم اطالعات و
دانششناسی
سطح معناداری

Tآزمون

درجه آزادی

/000

5 /75

23

تفاوت معنادری وجود دارد.

سال هفتم ،شماره  ،26بهار 1400

جدول  17نشان میدهد ،در محتوا برحسب سال در رشتهی علم اطالعات و دانششناسی

جدول  .18میانگین محتوا برحسب سال رشتهی علم اطالعات و دانششناسی
۱۱

فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی
محتوا
سال

تعداد پایاننامه

میانگین

انحراف استاندارد

93

2

24 /50

/70

95

6

22 /83

2 /1

96

12

19 /66

3 /17

97

3

16 /33

2 /51

98

1

20 /58

-

جدول  18نشان میدهد ،سال  93با بیشترین درصد کسب شده از لحاظ محتوا ،وضعیت
بهتری نسبت به دیگر سالها داشته است.
جدول  .19نتیجه آزمون  Fمحتوا بر حسب سال در رشتهی علم اطالعات و دانششناسی
سطح معناداری

Fآزمون

درجه آزادی

/01

4 /24

4

جدول  19بیان میکند ،تفاوت معناداری در محتوا برحسب سال در رشتهی علم اطالعات
و دانششناسی وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه موضوع پیشینهی پژوهش ،بخش مهمی از پایاننامهها را تشکیل داده است،
و در کنار این ،پژوهشگران برای پرداختن به یک موضوع پژوهشی باید نگاه دقیقی به
پژوهشهای گذشته داشته باشند ،و همچنین برای جلوگیری از تکراری شدن موضوع مورد
پژوهش ،الزم است که به امر پیشینهنویسی توجه کافی انجام شود.
بیشتر پژوهشهایی که صورت گرفته به روش مطالعات کتابخانهای و به دستهی راهنماها
اختصاص دارند .مطالعات پژوهشی هم که در این زمینه صورت گرفته است ،بیشتر با
سال هفتم ،شماره  ،26بهار 1400

۲۲

روشهای کمی انجام شده است .ابزاری که برای این پژوهشها استفاده شده است ،ابزار
سیاهه وارسی(چکلیست) است ،که میتواند ابزاری منطقی برای بررسی پیشینهها باشد.
یافتههای این پژوهش بیانگر آن است ،پیشینههای مورد بررسی از لحاظ ساختار در
وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارند .همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد ،از لحاظ ساختار
بر حسب رشته ،رشتهی مشاوره با ( )33/07و رشتهی علوم سیاسی با ( )23/83به ترتیب

ارزیابی پیشینههای پژوهش پایاننامههای کارشناسی ارشد ...

بیشترین و کمترین نمره را کسب کردند .نتایج میانگین سؤاالت ساختار حاکی از آن است،
وضعیت ساختار پیشینهها مناسب است ،شاید دلیل آن این باشد که بیشتر پژوهشگران به ظاهر
و ساختار پیشینهها توجه میکنند که میتواند منطقی باشد .این نتایج با نظر کامیشتین()2017
مغایرت دارد ،چراکه او بیان میکند ساختار پیشینههای پژوهش در وضعیت مناسبی قرار
ندارند .در راستای یافتههای این بخش از پژوهش با پژوهشی که حری(،)1375
یحیوی( )1395و کریمی( )1395انجام دادهاند ،مرتبط است؛ چراکه آنها نیز ساختار را مورد
ارزیابی قرار دادهاند .تحلیل دادههای مربوط به ساختار برحسب سال نیز نشان میدهد،
پیشینههای پژوهش هر اندازه که به سال  98نزدیکتر شدهاند ،دارای عملکرد و کیفیت
بهتری از لحاظ سال بودهاند .نتیجه آزمون  Fبیانگر آن است ،تفاوت معناداری بین ساختار
پیشینههای پژوهش برحسب رشتهی تحصیلی وجود دارد ،ولی در ساختار برحسب سال
تفاوت معناداری وجود ندارد.
تجزیه و تحلیل دادههای محتوا بیانگر آن است ،با توجه به میانگین سؤاالت محتوا،
وضعیت محتوای پیشینهها در حد ضعیف است ،که نشاندهندهی آن است ،فصل پیشینهی
پژوهش پایاننامه از لحاظ محتوا مورد کمتوجهی واقع شده است ،و بیانگر آن است که
پیشینهها فقط برای پر کردن بخش پیشینهی پژوهش آورده میشوند و تا حدودی نظارت
دقیقی بر روی آن صورت نمیگیرد .در صورتی که این پیشینههای پژوهش است که در تمام
مراحل پژوهش به پژوهشگر یاری میرساند .تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به محتوا حاکی
از آن است ،در محتوا بر حسب رشته ،رشتهی علوم اجتماعی با( )21 /1و رشتهی
روانشناسی با ( )13 /44به ترتیب بیشترین و کمترین نمره را کسب کردهاند .یافتهی این
بخش پژوهش با بخشهایی از یافتههای پژوهش پارسائیان( ،)1387کورهپز(،)1394
کریشنان و کتپالیا( ،)2002بوئل و ککمانویس( ،)2010ناریزا ،سوتاپا و سالم(،)2014
نیز نشان میدهد که پیشینههای پژوهش در محتوا برحسب سال هر چه به سال  98نزدیک
شده است ،عملکرد ضعیفتری داشتهاند .این بدان معناست که پیشینههای پژوهش در سال-
های  93و  94عملکرد بهتری داشتهاند .نتیجه آزمون  Fبیانگر آن است ،تفاوت معناداری بین
محتوای پیشینههای پژوهش برحسب رشتهی تحصیلی وجود دارد ،ولی در محتوای
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سیسکو( )2014و توراکو( )2016مرتبط است .تحلیل دادههای مربوط به محتوا بر حسب سال

پیشینههای پژوهش برحسب سال ،تفاوت معناداری وجود ندارد.
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فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی

تجزیه و تحلیل دادههای رشتهی علم اطالعات و دانششناسی بیانگر آن است ،این رشته
هم در ساختار برحسب رشته و هم در محتوا برحسب رشته جایگاه دوم را در بین سایر رشتهها
به دست آورده است .نتیجه آزمون تی تکنمونهی حاکی از آن است ،تفاوت معناداری در
رشتهی علم اطالعات و دانششناسی وجود دارد .همچنین یافتهها نشان میدهد ،سال  95از
لحاظ ساختار و سال  93از لحاظ محتوا نسبت به دیگر سالها وضعیت بهتری داشتهاند.
یافتههای این پژوهش با بخشهایی از یافتههای کریشنان و کتپالیا( )2002و ناریزا ،سوتاپا و
سالم( )2014که سال را معیار ارزیابی در پیشینههای پژوهش قرار داداند ،مرتبط است.
یافتهها بیانگر این موضوع است که وضعیت ساختار پیشینههای پژوهش در حد مطلوبی
قرار دارد .به نظر میرسد بیشتر دانشجویان به کمیت و ظاهر پیشینههای پژوهش توجه
میکنند .همچنین یافتهها حاکی از آن است که وضعیت محتوای پیشینههای پژوهش در حد
ضعیف است و نشاندهندهی آن است که فصل پیشینهی پژوهش پایاننامه از لحاظ محتوا
مورد کمتوجهی واقع شده است .این بدان معنا است که پیشینههای پژوهش فقط برای پر
کردن بخش پیشینهی پژوهش آورده میشوند و تا حدودی نظارت دقیقی بر روی آن صورت
نمیگیرد .پژوهشگران باید در مورد محتوای پیشینههای پژوهش دقت کافی داشته باشند تا
بتوانند پیشینههای کمنقصتری از لحاظ محتوایی تدوین کند .همچنین پژوهشگران باید در
زمینهی محتوای پیشینهها ی پژوهش بیشتر به پژوهش بپردازند .با توجه به مواردی که ذکر
شد ،پیشنهاد میشود در یک مطالعهی مستقل دیگر محتوای پیشینههای پژوهش با روش
کیفی مورد بررسی قرار گیرد.
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