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چکیده
یا اهقالالعا مجمد روحاهیوش م ار ا تقالالکل جامعه روحاهیت م ار در
سام  1367دو جناح تمده گپ و راست در صحنه سیاسد امداش شکل
گدفتند .ا آش ماش یه یعد جناحزا سیا سد مورد توجه پژوز قگداش
حو ه مسالالالاال امداش قدار گدفته و پژوزش زامد ذمل تنواش «مطالعاب
جناحد» تولید شالالده اسالالت .مظاله حاضالالد کوشالالیده اسالالت یا اسالالتواده ا
روش مدور هرا مند و شناسامد  81مورد مطالعه مدت ط در یا ه ماهد
1367-1396و در هنامت گبمنش  67مطالعه یه یدرسالالالد توصالالالیود و
ار ماید امن مطالعاب در ایعاد سه گاهه شکلد روششناختد و محتوامد
یاددا د .مافتهزا پژوزش ه قاش داد یی قتدمن آشزا در فا صله ماهد
 1388تا  1392اهجا شالالالده که ا امن تعداد ( 53.7درصالالالد) در قال
پاماشهامه یوده اسالالت .ار ماید پژوزقالالگداش ا مطالعاب جناحد ییاهگد
وجود پداکندگدزا آشالالالوتگدزا مونومد و ضالالالع زا هرد در امن
مطالعاب است که رفد آش مستلب توجه ومژه داهقوراش حدفها و آشنا
یه فنوش پژوزش و گارگو زا هرد مدت ط یا امن حو ه مطال عاتد
است.
کلید واژه :جناح جناحزا سیا سد مطالعاب جناحد مدور هرا مند
امداش پسااهظی .
تاریخ تأیید 1397/02/03
تاریخ دریافت 1396/12/23
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مقدمه
پس از اسالالتقرار نظام سالالیاسالالی ج هوری اسالالالمی ایران به عنوان یک نظام غیرحزبی ،از
اوایل دهه  1360شالالاافهایی در سالالطم عالی نظام ،ابتدا در قبال مسالالائل اقتصالالادی و سالالپس
بینال للی پیش آمد که این ا تالفاا و تداوم آنها زمینه شالگیری پدیدهای به نام «جناح
سیا سی» را در صحنه سیا ست دا لی ک شور موجب شد .پژوه شگران حوزه م سائل ایران
توصیفاا گوناگونی درباره جناحها در ایران ارائه کردهاند .به طور ن ونه ،بشیریه با اشاره به
بر ی ت شالهای واب سته به جریانهای سیا سی در زمینه ایران آنها را «بلوک و گروههای
نفوذ» (بشالالیریه72 :1381 ،و )78توصالالیف میکند که «مسالالتقی اً در کسالالب واجرای قدرا
مشارکت ندارند ،در حالی که ارج از قدرا هستند ،آن را متأثر کرده و بر آن فشار وارد
میکنند» (ب شیریه .)246 :1387،در تو صیفاتی دیگر ،از جناحها در ایران با عنوان«گروههای
رقیب حاکم» (عل داری به نقل از ظریفینیا )35:1378 ،و «یک نخبه رهبری درون سالالا تار
قدرا در ج هوری اسالمی ایران» ) (Buchta, 2000: 11اشاره شده است.
آنچه که به نظر میرسالالالد بیش از هر توصالالالیف دیگر بیانگر ماهیت پدیده جناح های
سیاسی در ایران باشد ،این است که آنها مهمترین صورابندیهای سیاسیای هستند که
در غیاب احزاب سیا سی در قالب گروهبندیهایی در یک سی ستم غیرحزبی ع ل میکنند.
این گروهبندیها ناه گون بوده و در بهترین حالت شامل ائتالفهایی شاننده ،سیّال ،گذرا
و بیقاعدهای از گروهها و افراد با دیدگاههای مشابه هستند که ع دتاً به ابتاار ع ل نخبگان
حاومتی شال گرفتهاند ،به عبارتی؛ نیروهایی در درون سا تار ر س ی قدرا و برآمده از
آن ،هر چند م ان ا ست در جامعه هم پایگاه اجت اعی دا شته با شند .صرف نظر از ماهیت
این گروهبندیها آنچه مهم است ،تعیینکنندگی آنها در صحنه قدرا در ایران پساانقالب
اسالالالالت .پس از آن اه این گروهب ندی های نا پا یدار از سالالالالال  1367به ب عد مرزب ندی های
م شخصتری د ست یافتند ،در شال دو جناح ع ده را ست -چپ/ا صولگرا-ا صالحطلب،
مهمترین عامل تعیینکننده و پیشبرنده سالالالیاسالالالتها در ایران بودهاند؛ به گونهای که هیک
عرصالالهای در حوزه سالالیاسالالتگذاری در ایران نیسالالت که جناحها در آن تأثیرگذار نباشالالند.
ح ضور قدرت ند جناحهای سیا سی توجه بر ی پژوه شگران م سائل ایران را به ود جلب
کرده ا ست .حا صل این توجه تولید انبا شتی از پژوهشها حول جناحهای سیا سی بوده که
در پژوهش حاضر از آن با عنوان «مطالعاا جناحی» یاد شده است.

29

سال دوازدهم /شماره  /43تابستان 97

وجود انباشالالالتی از پژوهش های متنوع و متعدد در مطالعاا جناحی پژوهش حاضالالالر را
واداشالالته اسالالت تا با بهرهگیری از «مرور نظاممند» به عنوان یک روش بررسالالی آثار در مقابل
روش برر سی سنتی ،ض ن شنا سایی ،به طبقهبندی و ارزیابی مطالعاا تولید شده در قالب
مقاالا عل ی-پژوهشالالی ،ترویجی و پایاننامههای دانشالالگاهی که در چهار بانک اطالعاتی
دا

لی))IRANDOC, SID, NOORMAGS, ENSANI

در بالالازه زمالالانی1367-1396ن الالایاله

شدهاند ،بپردازد .از اینرو ،پژوهش حاضر پاسخی است به این پرسش اصلی که «وضعیت
تولیداا عل ی مطالعاا جناحی در ایران چگونه است؟».
این مقاله در چهار بخش تنظیم شده است :بخش نخست ،به چارچوب مفهومی پژوهش
ا ت صاص یافته ا ست .در بخش دوم ،ض ن معرفی روش شنا تی ،به چگونگی اجرای این
روش در پژوهش حاضالالر پردا ته شالالده اسالالت .در بخش سالالوم ،یافتههای پژوهش در قالب
جدول و ن ودار ن ایش داده شده و در بخش نهایی ،به بحث و ج عبندی و ارائه پیشنهاداتی
درباره بهبود وضعیت مطالعاا جناحی در ایران پردا ته شده است.
-1پیشینه پژوهش
ازدهه  1990که روش مرور نظاممند مورد توجه پژوهشالالالگران اغلب حوزه های عل ی
قرار گرفت ،فراگیری آن به اندازهای اسالالت که «امروزه در بسالالیاری از ژورنالها و مجالا
معتبر ،بخش ویژهای برای مرور نظاممند در نظر گرفتهاند ) .»(Sheuly, 2013: 17در ایران،
روش مرور نظاممند به ه راه فراتحلیل به عنوان اشاالی از رویههای مبتنی بر اسناد1از سوی
پژوهشالالالگران حوزههای علوم پزشالالالای ،روانشالالالناسالالالی ،علوم و فناوری و علوم اجت اعی با
استقبال مواجه شده است .به طور ن ونه ،در حوزه علوم اجت اعی ،صدیقسروستانی ()1379
در اثری با عنوان «فراتحلیل مطالعاا انجام شده در حوزه آسیب شناسی اجت اعی در ایران»
کو شیده ا ست با ا ستفاده از روش فراتحلیل کیفی پژوهشهای مربوط به حوزه آ سیبهای
اجت اعی در ایران ،نقاط قوا و ضالالعف این پژوهشها را شالالناسالالایی کند .جامعه آماری و
میدان مطالعه در این پژوهش ،پروژهها و پایاننامههای تحصالالیلی مرتبط با آسالالیبشالالناسالالی
اجت اعی تعیین شده است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،از  40پژوهشی که مورد مطالعه
قرار گرفتهاند ،تنها در  32,5درصالالد از تحقیقاا ه سالالازی قابل توجهی میان عناصالالر تحقیق
وجود داشته است ،ناه سازی ارگانیک میان عنا صر در  37,5در صد از پژوهشها م شاهده
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شده و در  30در صد از تحقیقاا این ا تالل ارگانیک و ناه سازی ب سیار زیاد بوده ا ست.
پژوهشالالالگر نتیجه میگیرد که وجود این ناه سالالالازیها ،حاایت از آسالالالیبهای جدی در
مطالعاا آسالالیبشالالنا تی انجام شالالده در ایران دارد که این موضالالوع سالالازماندهی مجدد این
مطالعاا را بر اسالالاس موضالالوعاا پژوهشالالی ،فرایند اجرای پژوهش ،روشهای به کارگرفته
شده و تدوین نتایج و راهاارها ضروری میسازد.
اثر قابل ذکر دیگر ،مقالهای عنوان «مرور ن ظاممند و فراتحلیل پژوهش های ایرانی در
قل رو مطالعاا اجت اعی علم و فناوری» توسط ذاکرصالحی و قانعیراد ( )1394انجام شده
اسالالت ،هدف این پژوهش ،دسالالتیابی به مروری نظاممند از مطالعاا انجام شالالده در حوزه
مطالعاا اجت اعی علم اسالالالت .پژوهشالالالگران در این اثر کوشالالالیدهاند با اسالالالتفاده توأمان از
روشهای بررسالالالی آثار مرور نظاممند و فراتحلیل کیفی 98 ،اثر مرتبط با موضالالالوع پژوهش
شالالامل مقاله ،پایاننامه ،کتاب ،طرح پژوهشالالی و مصالالاحبه را انتخاب و بر اسالالاس معیارهای
سالالالهگانه شالالالالی ،روششالالالنا تی و محتوایی به بررسالالالی و نقد آثار بپردازند .یافتههای این
پژوهش نشالالالان میدهد مطالعاا اجت اعی علم در ایران نسالالالبت به رهیافت های چندگانه
جامعهشالالناسالالی ایرانی دارای تأ ر زمانی اسالالت .ه چنین ماهیت غالب در این آثار ،رویارد
برونگرا بوده است.
آثار فوق ن و نه هایی از به کارگیری روش های ن ظاممند وتحلیل کیفی در حوزه های
گوناگون توسالالالط پژوهشالالالگران دا لی هسالالالتند .بهرغم فراگیری این روشها در حوزههای
گوناگون در ایران ،در حوزه علوم سیاسی که پژوهش حاضر در ذیل آن قرار دارد ،چندان
مورد توجه دانشوران و پژوهشگران این حوزه قرار نگرفته است .با این حال ،به نظر میرسد
نشانههایی از ضرورا به کارگیری این روش در حوزههای گوناگون علوم سیاسی از سوی
پژوهشگران این حوزه ها احساس شده است .به طور ن ونه ،اثر مشیرزاده و دیگران ()1393
با عنوان «پژوهشهای سالالیاسالالت ارجی در ترازو :تحلیل مقاالا عل ی درباره سالالیاسالالت
ارجی ج هوری اسالالالمی ایران» از این دسالالت آثار اسالالت که با هدف سالالنجش وضالالعیت
تولیداا عل ی در زمینه سیا ست ارجی ج هوری ا سالمی ایران انجام شده ا ست .گرچه
در این اثر تحلیل محتوای ک ی به عنوان روش پژوهش معرفی شده اما شیوه انجام پژوهش
با بررسالالالی نظاممند مطابقت دارد .جامعه آماری در این پژوهش  135مقاله چاپ شالالالده در
ف صلنامههای عل ی-پژوه شی دا لی در بازه زمانی  1392-1388بوده ا ست .معیار سنجش
جامعه آماری ،دو مؤلفه روششالالالنا تی و موضالالالوعی تعیین شالالالده اسالالالت .غلبه رویارد

سال دوازدهم /شماره  /43تابستان 97

31

اثبااگرایانه ،سالاللطه نسالالبی چارچوبهای نظری جریان اصالاللی و غلبه روش کتابخانهای در
گردآوری دادهها بر ی از یافتههای این پژوهش است.
روش مرور نظاممند هنگامی ضالالرورا مییابد که پژوهشهای متعدد و متنوعی در انبار
یک حوزه عل ی ذ یره شده باشند اما عدم استقبال از این روش در حوزه علوم سیاسی و به
ویژه مطالعاا جناحی را ن یتوان ناشالالی از الی بودن انبارهای دانش در این حوزهها تلقی
کرد .مطالعه حاضالالالر نشالالالان داد ذیل حوزه هایی مانند مطالعاا جناحی انباشالالالتی از دانش
صالالورا گرفته که بهکارگیری روش مرور نظاممند را به منظور ارائه تصالالویری از وضالالعیت
این پژوهشها ضالالروری میسالالازد .از این رو ،پژوهش حاضالالر را میتوان گامی در جهت به
کارگیری این روش در حوزه علوم سیاسی و به طور اص ،مطالعاا جناحی در ایران تلقی
کرد.
-2تعریف مفاهیم
 -1-2جناح

مفهوم جناح( ) factionدر دو زمینه محیطی متفاوا به کار برده شده است .در نظامهای
سالالالیاسالالالی مبتنی برحزب جناح به «گروههای درون -حزبی» ) (Hoadly, 1986 :13و یا در
تعریفی دیگر ،به «یک گروه سا تارمند در درون یک حزب سیاسی که دستام ،در صدد
کنترل جایگاههای مقتدرانه سالالیاسالالتگذاری در حزب اسالالت» )،(Persico et al., 2011: 8
اطالق میشالالالود ،در حالی که در یک ن ظام بدون حزب ،این مفهوم بر «گروهب ندی هایی
داللت دارد که پیرامون یک مو ضوع یا شخ صیت واحد ،اما با تداوم زمانی محدود و میزان
حداقلی از سالالالازمان یافتگی شالالالال میگیرند )« .(Hoadly, 1986: 13این گروهبندی ها
منعاس کننده بلند پروازی فردیاند .این گروهبندیهای سیاسی را به ظاهر میتوان احزاب
نامید ،اما از پایداری سالالازمانی و پشالالتیبانی اجت اعی که جوهر هر حزبیاند ،بی بهرهاند .این
گروهبندیها در واقع ،جناحهایی بیش نیستند» (هانتینگتون.)597 :1392 ،
در زمینه موضالالوعی پژوهش حاضالالر ،تعریف ا یر از مفهوم جناح مد نظر اسالالت .از این
رو ،مفهوم جناح در زمینه سیاسی ایران پساانقالب به معنای «صورابندیهای سیاسیای که
در قالب سالالازمانهایی که در یک سالالیسالالتم «شالالبه حزبی»1یا آنچه که به عنوان جناح شالالنا ته
می شوند ،ع ل میکنند .این سازمانها ناه گون بوده و در بهترین حالت شامل ائتالفهای
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آزاد ،شاننده و گذرا از گروهها و افراد با دیدگاههای مشابه هستند .آنها فاقد یک سا تار
سازمانی من سجم و طم شی ر س ی ه ستند») .(Saeid, 2010:12در تو صیفی دیگر ،جناح
در زمینه محیطی ایران پسالالاانقالب به معنای «یک نخبه رهبری در درون سالالا تار قدرا در
ج هوری ا سالمی تعریف می شود که د ستهبندی آنها به را ست و چپ بر ا ساس موا ضع
سیاسی و اقتصادی آنها ،در زمینه محیطی اسالمی ایران معاصر قابل فهم است» . (Buchta,

)2000: 12
-2-2مطالعات جناحی

در پژوهش حاضالالالر ،مطالعاا جناحی ،به مج وعه مطالعاا در حوزه جناح ها که در
قالب مقاالا عل ی -پژوهشالالالی ،عل ی-ترویجی و پایان نامه ها که در بازه زمانی -1396
 1367انجام شالالالده اسالالالت ،اشالالالاره دارد .هدف از پژوهش حاضالالالر ،ارزیابی این مطالعاا با
بهرهگیری از روش بررسی آثار مرور نظاممند است.
-2-3مرور نظاممند

مرور یا تحلیل نظاممند به ه راه فراتحلیل ا شاالی از رویههای مبتنی بر شواهد/ا سناد به
شالالال ار میآیند که به منظور یاپارچهسالالالازی مسالالالتندترین اطالعاا موجود به کار گرفته
میشالالود .پس از آناه در سالالال  ،1992یک تیم پزشالالای کانادایی برای اولین بار اصالالطالح
درمان مبتنی بر شالالواهد1را برای توصالالیف کاربرد شالالواهد مراقبت و فرایند تصالال یمسالالازی
درباره بی اران ابداع کرد ،این اصالالالطالح با عنوان رویه مبتنی بر شالالالواهد2مورد توجه دیگر
حرفههای مددکاری از ج له اجت اعی و روانشالالناسالالی قرار گرفت) .(Brendel, 2011: 6بر
اسالالاس یک تعریف فرایندمحور ،رویه مبتنی بر سالالند «)1اسالالتفاده از بهترین روشها توسالالط
پژوه شگران؛)2تعیین یک سوال منا سب برای هدایت پژوهش به بهترین روش؛)3ک شف و
مو شاافی ادبیاا پژوهش برای پا سخ به م سائل طرح شده؛)4ارزیابی انتقادی شواهد برای
تایید اعتبار؛)5بهکارگیری شواهد در مورد طم شی یا رویه؛)6ارزیابی اثربخ شی کاربرد و
)7انتشارنتایج» توصیف شده است).(Gibbs cited by Brendel, 2011:6
مرور نظاممند را باید متفاوا از فراتحلیل دید .اگر چه این دو روش مرور ادبیاا اغلب
با هم به کار گرفته میشالالوند ،میان آنها تفاواهایی وجود دارد .این تفاوا میان فراتحلیل

1

.Evidence-Based Medicine

2

).Evidence-Based Practice (EBP
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ک ی نسالالبت به کیفی جدیتر اسالالت .اغلب پژوهشالالگران فراتحلیل را یک روش ک ی تلقی
میکن ند .بر اسالالالالاس یک تعریف ،فراتحل یل ،یک روش آ ماری برای ارز یابی داده های
اسالالالتخراج شالالالده از حداقل دو (مع والً چند تا بیش از بیسالالالت) مورد برای تهیه میانگین
دقیقتری از نتایج اسالالت).(Ryś, 2009: 149از اینرو« ،مرور نظاممند به عنوان پیششالالرطی
برای فراتحلیل ک ی که مطالعاا پژوهش یاپارچه را از منابع گوناگون در زمینههای م شابه
فراهم میآورد ،در نظر گرفته میشود»).(Sheuly ,2013: 18
در پژوهش حاضالالالر ،نحوه به کارگیری روش مرور ن ظامم ند از ج هت تأک ید بر مرور
مطالعه -محور به جای م سئله -محور با روش فراتحلیل کیفی شباهت دارد اما پژوه شگران
اصرار بر استفاده از عنوان روش نظاممند به جای فراتحلیل داشتهاند.
-3روش انجام پژوهش
هدف مطالعه حاضالالالر ،مرور نظاممند جامعه آماری شالالالامل مقاالا عل ی-پژوهشالالالی،
عل ی-ترویجی و پایاننامههای انجام شده مرتبط با جناحهای سیاسی در ایران است .پس از
طرح سوال پژوهش ،مرورگران به شناسایی و گردآوری مطالعاا انجام شده در بازه زمانی
 1367تا پا یان نی ه اول سالالالالال  1396پژوهش ها در پای گاه های داده های عل ی دا لی
2
«پژوهشالالالگاه علوم و فناوری اطالعاا ایران» « 1،پایگاه اطالعاا عل ی جهاد دانشالالالگاهی»،
«پرتال جامع علوم انسالالانی»3و «پایگاه مجالا تخصالالصالالی نور» 4،با اسالالتفاده از کلیدواژگان
مرتبط با مطالعاا جناحی در سالالاله دسالالالته .1اصالالالطالحاا عام و کلی :جناح ،حزب ،جریان
سالالالیاسالالالی ،تشالالالال سالالالیاسالالالی و جناحهای سالالالیاسالالالی؛  ،2بر اسالالالاس گونهبندی جناحها:
چپ/ا صالحطلب ،را ست/ا صولگرا و  .3بر ا ساس ت شالهای واب سته به جناحها به روش
جسالالتجوی نظاممند اقدام کردند .نتیجه جسالالتجو ،یافتن  81مطالعه شالالامل  44پایاننامه و 37
مقاله بود که در مرحله غربال 36 ،پایان نامه و  32مقاله وارد بررسالالالی نهایی شالالالد (نک به:
ن ودار ش اره .)1

1

. IRANDOC

2

. SID

3

. ENSANI

4

. NOORMAGS
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ن ودار ش اره ( .)1فرآیند جستجو و انتخاب مطالعاا از بانکهای اطالعاتی منتخب

به منظور مرور نظاممند جامعه آماری مورد نظر به عنوان هدف اصالالاللی پژوهش ،نیاز به
معیارهای ارزیابی دقیق و مشخصی بود تا اماان دستیابی به این هدف فراهم آید .از این رو،
مرورگران با انتخاب شالالالش پژوهش که در آنها از مرور نظاممند و فراتحلیل کیفی یه طور
مجزا و یا توأمان به عنوان روش انجام پژوهش بهره گرفته شالالده بود ،اقدام به بررسالالی بخش
یافتههای پژوهش و اسالالتخراج متغیرهایی کردند که پژوهشالالگران در ارزیابی مطالعاا مورد
نظر به کار گرفته بودند .حا صل این برر سی ،گزینش و جرح و تعدیل  11متغیر ارزیابی بود
که مرورگران آنها را در ذیل معیارهای سالالهگانه شالالالی ،روششالالنا تی و محتوایی جای
دادند .ه چنین متغیرهای  11 ،10و  14تنها متغیرهای پیشالالالنهادی مرورگران بود ند که به
تناسب جامعه آماری مورد نظر ایجاد وشا ص سازی شدند .این متغیرهای  14گانه به ه راه
شا صهای آنها اجزای سازنده پروتالی هستند که اماان ارزیابی کیفی مطالعاا جناحی
را برای مرورگران موردنظر فراهم آوردند .ه چنین به منظور اعتبار سالالنجی این پروتال ،از
چند پژوهشگر فعال در حوزه جناحهای سیاسی در ایران با ارسال ای یل نظر واهی شد .در
ادامه ،دادههای هر مطالعه به صالالورا جداگانه توسالالط دو مرورگر اسالالتخراج و سالالپس چک
لیست مطالعاا بررسی شده با یادیگر مطابقت داده شد .در مرحله بعدی از انجام پژوهش،
دادههای اسالالتخراجی با اسالالتفاده از آمارهای توصالالیفی در قالب جدول و ن ودار ن ایش داده
شد.
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جدول ش اره ( .)3پروتال یا جدول معیارها و شا صهای راهن ا برای تجزیه و تحلیل مطالعاا
معیار

2

معیارهای
شالی

معیارهای
روش-
شنا تی

معیارهای
محتوایی

1

شاخصها

ردیف

زمان انتشار هر مطالعه
مقاالا عل ی-پژوهشی
مقاالا عل ی-ترویجی
پایاننامههای تحصیلی
تکنویسی مرد
تکنویسی زن
هم نویسی (در مقاالا)

1

بازه زمانی انتشار

2

قالب مطالعه

3

جنسیت پژوهشگر

4

رتبه عل ی پژوهش-
گران

5

نوع پژوهش

ک ی ،کیفی و ک ی-کیفی (ترکیبی)

6

روش تجزیه و
تحلیل دادهها در
پژوهش

7

ابزار گردآوری داده
ها

8

چارچوب نظری

9

هدف مطالعه

10

مفاهیم کلیدی

استفاده از یک روششناسی صریم و مشخص در تجزیه و
تحلیل داده ها در مطالعه (روش مقایسهای کیفی/ک ی ،روش
تحلیل گفت ان و )...
شامل روشهای مصاحبه ،پرسشنامه ،تحلیل محتوا ،رجوع به
اسناد و مدارک (فیشبرداری) ،ترکیبی (استفاده توأمان از دو
روش یا بیشتر)
استفاده صریم و مشخص از نظریه و چارچوب نظری در
مطالعه شامل نظریههای جامعهشنا تی ،زبانشنا تی ،نوسازی و
( ...بر اساس مرور مطالعاا)
شامل اهداف توصیفی ،تبیینی ،تفسیری (اکتشاف و فهم)،
ارزیابی-آسیبشناسانه-تجویزی ،پیشبینی ،ترکیبی (دو هدف
و یا بیشتر)
شناسایی مفاهیم کلیدی در مطالعه توسط پژوهشگر در اشاره به
جناحها و تشالهای وابسته (شامل واژههای حزب ،جناح،

عضو هیئت عل ی
دانشجو
سایر

.1این شا صها به هنگام برر سی مطالعاا نقش صافی ) (Filterاطالعاا را بر عهده دا شته و زمینه ساز تجزیه و
تحلیل یک مطالعه به تعدادی معیارقابل تحلیل اسالالالت .هدف اسالالالتفاده از این جدول ،باال بردن کیفیت اماان تجزیه و
تحلیل مطالعاا توسط مرورگرها بوده است.
.2الزم به یادآوری اسالالالت که معیارهای  1تا  8مع والًدر اکثر بررسالالالی مطالعاا (با روشهای فراتحلیل و بررسالالالی
نظاممند) رایج است ،اما معیارهای  9تا  14را مرورگران پس از بررسی اولیه جامعه آماری پژوهش تعریف کردهاند.

36
معیار
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2

شاخصها

ردیف

11

گونهشناسی وطیف-
بندی ارائه شده
توسط پژوهشگر از
جناحبندیهای
سیاسی در ایران

12

حوزه مطالعاتی هر
مطالعه

13

قل رو موضوعی
مطالعه

14

جامعه آماری
موردمطالعه

جریان ،نیروهای سیاسی ،گروههای سیاسی ،گفت ان ،طیف-
های سیاسی (در اشاره به جناحها) ،واژههای تشال ،گروههای
سیاسی ،سازمان سیاسی ،حزب (در اشاره به تشالهای
جناحی)

شامل راست-چپ ،اصولگرا-اصالحطلب ،جبهه دوم
ردادیها (در اشاره به اصالحطلب) ،محافظهکاران-
اقتدارگرایان (در اشاره به اصولگرایان)

شامل زیر-حوزههای :رسانه (بررسی دیدگاه جناحها در زمینه
موضوعاا و یا مفاهیم اص در ارگانهای مطبوعاتی
(مطبوعاا) وابسته به جناحها ،جامعهشناسی سیاسی (بررسی
مسائل و یا موضوعاا مرتبط با جناحها از نظر جامعهشناسی
سیاسی) ،اندیشه (بررسی ایدههای نظری و فاری جناحها)،
مطالعاا انتخاباتی (بررسی مسائل و یا سایر موضوعاا
انتخاباتی) ،حوزه سیاستگذاری (بررسی سیاستها و یا
دیدگاههای سیاستگذارانه جناحها در حوزه سیاستگذاری
دا لی (اقتصاد ،فرهنگ و  )...و سیاست ارجی
بر اساس سه شا ص :شناسایی دیدگاههای جناحها و یا
تشالهای وابسته ،تاریخچه و یا چگونگی شالگیری جناحها
و یا تشالهای وابسته ،حوزه ع لارد درونی جناحها (بررسی
هر گونه تغییر و تحول جناحها به شال انشعاباا و یا ایجاد
تشالهای جدید در درون آنها)
مطالعه موردی (مطالعه یک جناح اص و یا یک تشال
اص از یک جناح اص) و مشترک (مطالعه توأمان دوجناح
ع ده و یا تشالهای وابسته در یک مطالعه)

-4یافتههای پژوهش
در بخش یافتههای پژوهش ،این مقاله کو شیده ا ست تا  14متغیر را در ارزیابی مطالعاا
واردشالالالده به کار گیرد .این شالالالا صها عبارااند از :بازه زمانی ،قالب مطالعاا ،جنسالالالیت
پژوهشالالالگران ،رتبه عل ی پژوهشالالالگران ،نوع پژوهش ،روش تجزیه و تحلیل داده ها ،ابزار
گردآوری داده ها ،چارچوب نظری ،هدف م طال عه ،م فاهیم کل یدی ،گو نهشالالال ناسالالالی و
طیفبندی جناحها ،حوزه مطالعاتی ،قل رو موضوعی و جامعه آماری.
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 -4-1بازه زمانی

معیار بازة زمانی در پژوهش حاضالالر برای مقاالا ،تاریخ انتشالالار و در پایاننامهها ،تاریخ
انجام پژوهش در نظر گرفته شده است .توزیع مطالعاا انجام شده در زمینه جناحها طی 29
سالالالال پراکندگی نامنظ ی دارد ،به گونهای که بیشالالالترین فراوانی آثار مربوط به اوا ر دهه
1380و اوایل دهه 1390بوده است.

جدول ش اره ( .)4بازه زمانی مطالعاا انجام شده

سال

فراوانی

درصد

سال

فراوانی

درصد

1368

0

0

1383

1

1,5

1369

0

0

1384

0

0

1370

1

1,5

1385

0

0

1371

0

0

1386

0

0

1372

1

1,5

1387

2

3

1373

0

0

1388

8

11,9

1374

0

0

1389

7

10,4

1375

1

1,5

1390

9

13,5

1376

0

0

1391

8

11,9

1377

1

1,5

1392

3

4,5

1378

0

0

1393

4

6

1379

3

4,5

1394

7

10,4

1380

0

0

1395

7

10,4

1381

1

1,5

1396

2

3

1382

1

1,5

تعداد کل

پراکندگی مطالعاا طی  29سال به شال زیر است:

67
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10

6
4
2

تعداد پژوهش ها

8

0

سال

ن ودار ش اره ( .)2پراکندگی زمانی مطالعاا انجام شده

ه انگونه که دادههای جدول شالالال اره  4و ن ودار شالالال اره  2نشالالالان میدهد ،نقطه آغاز
مطالعاا جناحی سالالالال 1370با فراوانی 1/5( 1درصالالالد) بوده اسالالالت .ه چنین نتایج نشالالالان
میدهدکه از میان  67مطالعه برر سی شده  32مطالعه ( 47,7در صد) طی بازه زمانی -1392
 1388انجام شده است.
 -4-2قالب مطالعات

مطالعاا برر سی شده در پژوهش حا ضر شامل  36مورد ( 53,7در صد) پایاننامه29 ،
مورد ( 43,3درصد) مقاالا عل ی-پژوهشی و دو مورد ( 3درصد) مقاالا عل ی-ترویجی
بوده است ،بنابراین پایاننامهها بیشترین حجم مطالعاا را به ود ا تصاص دادهاند.
جدول ش اره ( .)5قالب مطالعاا

قالب مطالعات

فراوانی

درصد

پایاننامه

36

53,7

مقاله عل ی-پژوهشی

29

43,3

مقاله عل ی-ترویجی

2

3

طبق دادههای جدول ش ال اره ،5پایاننامهها ،قالب اصالاللی در مطالعاا جناحی هسالالتند .از
یک جنبه این موضالالوع میتواند بر اسالالاس مسالالئلهشالالناسالالی و یافتن مسالالائل نو و ورود آنها به
مطالعه تو سط دان شجویان موجب نوآوری در مطالعاا جناحی شود ،اما از سوی دیگر ،به
دلیل عدم احاطه کامل دانشالالجویان بر چارچوبهای نظری و فنون پژوهش موجب ضالالعف
این مطالعاا شود.
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 -4-3جنسیت پژوهشگران

از میان  67مطالعه منتخب48 ،مطالعه ( 71,6درصد) توسط پژوهشگران مرد 11 ،مطالعه
( 16,4درصالد) توسالط پژوهشگران زن و  8مطالعه ( 12درصالد) به صالورا مشالترک میان
پژوهشالگران مرد و زن انجام شالده اسالت .بنابراین ،اکثریت پژوهشها توسالط پژوهشگران
مرد انجام شده است.

جدول ش اره ( .)6جنسیت پژوهشگران
جنسیت پژوهشگر

فراوانی

درصد

تکنویسی مرد

48

71,6

تکنویسی زن

11

16,4

همنویسی (درمقاالا)

8

12

ه انگونه که نتایج نشالالان میدهد ،بیش از  70درصالالد مطالعاا را مردان انجام دادهاند و
تکنویسی زنان در انجام مطالعاا  16,4درصد بوده که این بیانگر پایین بودن سهم زنان در
مطالعاا جناحی به صورا مستقل بوده است.
 -4-4رتبه علمی پژوهشگران

از میان  67مطالعه گنجانده شده در بررسی 41 ،مطالعه (61,2درصد)توسط دانشجویان
و  24مطالعه(35,8درصد) توسط اعضای هیئت عل ی انجام شده است .از اینرو ،دانشجویان
بیشترین سهم را در تولید مطالعاا جناحی داشتهاند.
جدول ش اره ( .)7رتبه عل ی پژوهشگران
رتبه علمی پژوهشگران

فراوانی

درصد

دانشجو

41

61,2

عضو هیئت عل ی

24

35,8

سایر

2

3

ه انگونه که مالحظه می شود ،سهم اع ضای هیئت عل ی در مطالعاا جناحی ن سبت به
دانشجویان ک تر است .ه انگونه که در شا ص قالب مطالعاا نیز ارزیابی شد ،سهم اندک
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اعضای هیئت عل ی به عنوان پژوهشگر در مقایسه با دانشجویان در مطالعاا جناحی ،منجر
به ضالالعف نظری و روششالالنا تی این مطالعاا شالالده اسالالت .این ارزیابی با توجه به ارزیابی
شالالا صهای  6و  8قابل تأیید اسالالت .بر اسالالاس این دو شالالا ص ،بیش از نی ی از مطالعاا
جناحی فاقد روش شنا سی و چارچوب نظری م شخ صی بودهاند که این میتواند بر ا ساس
رتبه عل ی پژوهشگران قابل توضیم باشد.
 -4-5نوع پژوهش

به لحاظ نوع پژوهش در مطالعاا ،از میان 67مطالعه منتخب 24 ،مطالعه ( 35,8درصالالد)
از نوع کیفی 6 ،مطالعه ( 9در صد) ک ی وتنها یک مطالعه (1,5در صد) از نوع ترکیبی بوده
است.
جدول ش اره ( .)8نوع و روش پژوهش در مطالعاا

نوع پژوهش

فراوانی

درصد

روش پژوهش

فراوانی

درصد

کیفی

24

35,8

تحلیل گفت ان

14

20,9

ک ی

6

9

مقایسهای(ک ی و کیفی)

8

11,9

ترکیبی

1

1,5

کیفی

6

9

نامشخص

36

53,7

ک ی(پی ایشی)

2

3

-

-

-

ترکیبی (ک ی و کیفی)

1

1,5

-

-

-

فاقد روششناسی مشخص

36

53,7

طبق دادههای جدول شالال اره  8در بیش از نی ی از مطالعاا جناحی مورد بررسالالی ،نوع
پژوهش مشالالالخص نیسالالالت .ه چنین نتایج نشالالالان میدهد سالالالهم پژوهشهای ک ی در این
مطالعاا بسالالالیار اندک اسالالالت که این مسالالالئله میتواند به دلیل عدم آشالالالنایی کافی اغلب
پژوهشالالگران با روشها و فنون پژوهش عل ی به طور کلی و روشهای ک ی به طور اص
ارزیابی شود.
 -4-6روش پژوهش

این متغیر به منظور شالالناسالالایی روششالالناسالالیای که پژوهشالالگران در مطالعاا جناحی در
تجزیه و تحلیل دادهها در نظر گرفتهاند ،تعریف شده است .نتایج در جدول ش اره  8ن ایش
داده شده است.
طبق دادههای جدول ش اره  ،8از کل  67مطالعه وارد شده در برر سی 31 ،مورد (46,3
درصد) از یک روش شناسی مشخص برای تجزیه و تحلیل دادهها بهره گرفتهاند که از میان
آن ها  14مورد ( 20,9درصالالالد) از تحلیل گفت ان و رویاردهای مختلف آن به عنوان یک

