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چکیده

تحلیل سیاست آموزشی همواره یکی از مهمترین عوامل حرکت کشورها به سمت آرمانهای دموکراتیک مانند ،فرصتهای آموزشی
عادالنه و حقوق مدنی بوده است .جامعهشناسی سیاست به مثابه سنتی در تحلیل سیاست آموزشی ،نگاه بیبدیلی را برای تحلیل مسائل
سیاستی در حوزه آموزش ارائه کرده است .با وجود اهمیت چنین رویکردی ،شواهد علمی مبنی بر سمتوسوی مطالعات سیاستی در
زمینه جامعهشناسی سیاست در ایران باشد ،در دسترس نیست .لذا ،این نوشتار با توجه به غنی نبودن پیشینه علمی مربوط به جامعهشناسی
سیاست به زبان فارسی ،در پی تشریح این سنت پژوهشی است .بر همین اساس ،ارائه مفروضات کلیدی جامعهشناسی سیاست و طرح

نوشتار ،توصیفی -تحلیلی و از نوع اسنادی است .این مطالعه نشان داده است که جامعهشناسی سیاست بر هفت مفروضه کلیدی استوار
است .ارزشمحوری ،نگاه سیاسی و تاریخی ،مطالعه چند رشتهای ،همآرایی ،مطالعه گفتمان و پژوهش کیفی از جمله این مفروضات
هستند .این نوشتار همچنین به این موضوع پرداخته است که پژوهشگران به چه نحو باید از دیرینهشناسی سیاست برای تحلیل
سیاستهای آموزشی استفاده کنند.

واژههای کلیدی :سیاست آموزشی ،جامعهشناسی سیاست ،گفتمان ،ارزشها ،دیرینهشناسی سیاست
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دیرینهشناسی سیاست به مثابه یکی از روشهای مطرح در این سنت پژوهشی ،در این نوشتار پیگیری شده است .روش پژوهش این
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مقدمه

طی دهههای اخیر ،مطالعات سیاستی به ویژه سیاست آموزشی1به مثابه حوزهای از علم سیاست 2،مورد توجه جدی دانشگاهیان
و پژوهشگران علوم اجتماعی قرار گرفته است .این قلمرو معرفتی از دهه  1950ایجاد و جایگزین رویکردهای حسی و جزیینگر
پیشین شد .این تحوالت در دورانی حادث شد که نگاه اثباتگرایی نظام معنایی مسلط بر جریان آموزش بود .رویکرد اثباتگرایی
در مطالعات سیاستی بیشتر بر ارائه تبیینهایی پیرامون نظم اجتماعی ،اجماع ،انسجام اجتماعی ،همبستگی و امر قطعی تأکید
5

داشت و در پی عرضه گزارههایی عمدتاً عقالنی برای مسائل اجتماعی بود (ریزوی و لینگارد1 :2010 3،؛ لیدر2006 4،؛ اُکونور،

 .)2005همین امر منجر به هژمونی چشماندازی ابزارگرایانه ،عینی و محدود بر تحلیلهای سیاستی شد .در نتیجه ،با حاکم
شدن چنین سپهر معنایی بر تحلیل سیاست ،از یک سو سیاست به مثابه معرفتی عینی و طبیعی تلقی شد و از سوی دیگر ،به
نخبگان سیاسی و فنساالران اجازه داده شد تا به اِعمال مناسبات قدرت مدنظر خود در تحلیلها و برنامهها اهتمام ورزند .اما

رویکرد اثباتگرایی ،روند رو به رشد چنین نگاهی در تحلیل سیاست را متوقف کردند.
حال سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که براستی آنها بر مبنای چه استداللی و چگونه توسعه چنین جریان
نیرومندی را کند کردند؟ آنان چنین اقدامی را با نشان دادن محدودیتهای حاکم بر مفاهیم روشهای سنتی و مطالبه دیدگاهی
گستردهتر در گفتمانهای سیاستی 6،امر سیاسی7و دستور کار سیاستی دنبال نمودند .به واسطه همین اقدامات ،شالوده پارادایم
حاکم بر مطالعات سیاستی شکسته شد .چنین گسستی نوید حرکت به سمت رویکردهای نوین را داد (مارشال )3 :1997 8،و
خوانش نوینی از تحلیل سیاستی را فراهم آورد و در نهایت شرایط را برای تمرکز جدی بر رویکردهای ضد اثباتگرا ،همچون
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اندیشهورزان انتقادی آموزش ،جامعهشناسان سیاست و کنشگران حوزه علوم سیاسی با به چالش کشیدن مفروضات زیربنایی

کیوان مرادی ،عباس عباسپور ،رویکردی نو به کاربست جامعهشناسی سیاست در تحلیل سیاست آموزشی

تئوری انتقادی1و جهانبینی پست مدرن 2در سیاست آموزشی فراهم کرد .این امر منجر به این بروز شرایطی شد تا افرادی
همچون بال ( )1997 ،1994 ،1993و ریزی و لینگارد ( )2010نوعی از تحلیل سیاستی را پیگیری کنند که عالوه بر درک
محتوا ،فرآیندها و اثرات سیاست آموزشی ،شرایط را برای ایجاد موقعیتهای مناسب برای کنش آموزشی و تغییر اجتماعی
فراهم آورد .رویکرد آنان درون آنچه که جنی اُزگا )1987(3جامعهشناسی سیاست4نام نهاده ،قرار میگیرد.
بر پایۀ نکات یاد شده اکنون این پرسش اساسی قابل طرح است که براستی جامعهشناسی سیاست چیست و در پی چه امری
است؟ جامعهشناسی سیاست را میتوان انکساری از حوزه جامعهشناسی آموزش دانست (مگایر ،بال و براون )2010 5،که ریشه
در سنت علوم اجتماعی دارد و بر مبنای تکنیکهای کیفی 6و روشنگرانه 7هدایت میشود (ریزوی و لینگارد.)50 :2010 ،
بیشتر مطالب نوشته شده در حوزه جامعهشناسی سیاست درصدد نشان دادن این موضوع هستند که گذار مهمی از حکومت

8

به حکمرانی9در حال وقوع است (لینگارد ،کری و وس.)2012 ،
البته باید به این موضوع توجه داشت که جامعهشناسی سیاست تنها در پی پوشش وجه توصیفی و تحلیلی موضوع سیاست

و تحلیل فرآیندهای توسعه و چگونگی تخصیص سیاستها ،متعهد به ارائه استراتژیهایی برای ساخت تغییرات پیشرو است؛
تغییراتی که توانایی به چالش کشیدن ساختارها و اقدامات آموزشی ستم پیشه را دارند (همان .)51 :پژوهش در حوزه جامعه-
شناسی سیاست تالش دارد تا به واسطه لنزهای مستخرج از ایدهها و مفاهیم جامعهشناختی ،سیاستهای آموزشی را تحلیل
و درک کند (الن.)2015 ،
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نیست ،بلکه پیگیر مسیری هنجارمند و مبتکرانهای نیز هست .به عبارتی ،جامعهشناسی سیاست عالوه بر توصیف روابط قدرت
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بر مبنای مباحث مطرح شده در باال ،این نوشتار در پی پاسخ به دو پرسش اساسی است :مفروضات کلیدی حاکم بر
جامعهشناسی سیاست چه هستند؟ و اینکه به چه طریقی میتوان یک پژوهش انتقادی در جامعهشناسی سیاست را بر مبنای
چنین مفروضاتی هدایت کرد؟
روش شناسی

برای پاسخ به سوالهای مطرح شده از روش پژوهش توصیفی -تحلیلی ،از نوع اسنادی استفاده شد .در این رابطه متون مرتبط
با موضوع پژوهش بررسی و استخراج شدند .پس از استخراج دادهها ،به تحلیل آنها پرداخته شد.
جامعهشناسی سیاست :تعاریف و اهداف

وظیفه جامعهشناسی توصیف ،تحلیل ،تشریح و تئوریزه کردن ارزشها و تعامالت اجتماعی است (بال .)1997 1،به عبارتی
2

دیگر ،جامعهشناسی در پی رمززدایی گونهای از فرآیندهای اجتماعی است که در موقعیتهای جمعی واقع شدهاند (تاملینسون،

 .)1982البته عالیق جامعهشناسان طیفی از امور را در بر میگیرد .در این بین جامعهشناسانی هستند که توجه ویژهای به امور

فرآیندهای سیاستی است (دیبیر .)2011 3،چنین جامعهشناسانی که معموالً با عنوان جامعهشناسان سیاست از آنها یاد میشود،
قائل به مرز مشخصی بین تحلیل سیاست و دیگر حوزههای سیاست اجتماعی نیستند.
سرگذشت جامعهشناسی سیاست را باید از مطالعات جامعهشناسان آموزش در محافل آکادمیک انگلیس پیگیری کرد .جنی
ازگا ( )1987جزو نخستین کسانی است که اصطالح جامعهشناسی سیاست را برای تحلیل سیاستهای آموزشی مورد استفاده
قرار داد .از دیدگاه ازگا جامعهشناسی سیاست ریشه در سنت علوم اجتماعی دارد که بر اساس روشهای کیفی و روشنگرانه
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سیاسی و مسائل سیاستی دارند .هدف اصلی آنها از کاربرد رویکردهای جامعهشناختی در مطالعات سیاستی ،رمززدایی از

بنا شده است (به نقل از تیلور .)1997 4،پس از آن بال در دهه  1990با انتشار کارهای سهگانهی خود ،یعنی سیاستها و
سیاستگذاری در آموزش (بال ،)1990 ،اصالح آموزش و تغییر مدارس (باو ،بال و گولد )1992 ،و اصالح آموزش :رویکردی
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کیوان مرادی ،عباس عباسپور ،رویکردی نو به کاربست جامعهشناسی سیاست در تحلیل سیاست آموزشی

پساساختارگرایانه و انتقادی (بال )1994 ،بنیانهای جامعهشناسی سیاست در آموزش را برای مطالعه سیاست آموزشی بنا نهاد
(لینگارد و سالر .)2013 1،اکنون وقت آن رسیده که از خود بپرسیم جامعهشناسی سیاست چیست؟ جامعهشناس سیاست
کیست؟ و این سنت پژوهشی در مقام عمل در پی چه چیزی است؟
جامعهشناسی سیاست که نشو و توسعه آن در بریتانیا در طول سالهای نخست وزیری تاچر2صورت پذیرفته ،روششناسی
پژوهشی شاخصی است که از سوی پژوهشگران سیاست آموزشی برای بررسی ارزشها ،قدرت ،امور سیاسی ،اشکال مختلف
گفتمان ،رویدادهای تاریخی و کنشگران محلی ،ملی و بینالمللی تأثیرگذار بر فرآیند سیاستگذاری آموزشی ،مورد استفاده
قرار میگیرد (رگمی .)2017 3،لذا ،جامعهشناس سیاست تحلیلگری در حوزه سیاست آموزشی است که با بهرهگیری از ابزارهای
جامعهشناسی در پی افشاء مناسبات قدرت است؛ مناسبات قدرتی که خود را در قالب اشکال مختلف گفتمانهای آموزشی و
ایدئولوژی سیاسی به عرصه ظهور میرساند.
اما براستی جامعهشناسان سیاست چه هدف یا اهدافی را از طرح جامعهشناسی سیاست دنبال میکنند؟ افرادی که در

برشمردهاند .به طور کلی ،مجموعه اهداف ذیل را میتوان برای کاربرد جامعهشناسی سیاست جستجو کرد:
 .1این سنت پژوه شی به تحلیلگر سیا ست این امکان را میدهد تا از زوایای مختلف سیا ست را مورد مالحظه قرار دهد و
روابط پنهان قدرت و نیروهای سیاسی تأثیرگذار بر فرآیند سیاست را افشاء کند.
 .2این رویکرد سیییاسییتی ورای رویکردهای خطی و دولتمحور حرکت کرده و تأکید دارد که کنشییگران متعددی در فرآیند
سیاست مشارکت دارند.
 .3م سئله عدالت اجتماعی 4از جمله مهمترین مو ضوعاتی ا ست که در جامعه شنا سی سیا ست به آن پرداخته می شود .تحلیل

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکلگیری حوزه جامعهشناسی سیاست مشارکت داشتهاند ،انگیزهها و دالیل چندی برای درگیری در این سنت پژوهشی

ساختار و عاملیت5و مناسبات بین آنها از دیگر اهدافی است که این سنت پژوهشی در پی دستیابی به آنها است.
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 .4در جامعه شناسی سیاست تنها به تحلیل انتقادی سیاست پرداخته نمی شود ،بلکه ارائه بدیلهای سیاستی برای تغییر شرایط
کنونی نیز پیگیری میشود .از سوی دیگر ،مالحظه وجه عاملیت انسان در تبیینهای سیاستی ،مورد توجه این رویکرد است.
 .5جامعه شناسی سیاست با حرکت ورای اعالمههای رسمی عمومی ،به افشاء معانی و مفروضاتی که اساس فرآیند سیاست را
تشکیل دادهاند ،اقدام میکند (گلدبرگ2005 1،؛ راب23 :1994 2،؛ دیبیر.)2011 ،
 .6توجه به صدای مشارکتکنندگان غیردولتی در سیاست ،مرکز توجه جامعه شناسی سیاست است (ازگا .)2000 ،چنین هدفی
بر دو وجه تمرکز دارد .وجه اول این موضییوع به بررسییی این مسییئله میپردازد که صییدای چه کسییانی در سیییاسییت به گوش
نمیر سد و چه ک سانی سکوت کردهاند .وجه دوم بر این مو ضوع متمرکز ا ست که آیا این سکوتها ،امری انتخابی بوده یا بر
افراد تحمیل شدهاند (چارمز.)527 :2005 3،
مفروضات کلیدی حاکم بر سنت جامعهشناسی سیاست

جامعه شناسی سیاست به مثابه یک سنت پژوهشی در تحلیل سیاست آموزشی متأثر از دو جریان قدرتمند مکتب انتقادی

اجرای سیاست های آموزشی در سطح ملی را مورد مالحظه قرار داده و نسبت به آن موضعی انتقادی اتخاذ میکند .بر همین
اساس ،ویژگی کلیدی این سنت پژوهشی پارکسیونزدایی 5است .بر مبنای این ویژگی ،پژوهشگران سیاست آموزشی با
بهرهگیری از دیدگاههای انتقادی به بررسی اثرات نیروهای نئولیبرال بر سیاستها و کردارهای آموزشی میپردازند .به عبارتی
دیگر ،در این سنت پژوهشی این دیدگاه حاکم است که کشورهای مختلف بر حسب ظرفیت آنها برای تأثیرگذاری بر سیاست
آموزشی جهانی ،از نظر قدرت و نفوذ درجهبندی میشوند؛ به طوری که کشورهایی که از نظر سیاسی و اقتصادی قدرت
بیشتری دارند ،نقش پررنگتری در جهتدهی سیاستهای آموزشی در سایر کشوها ایفا میکنند.
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 .4و ستفالیان نام منطقهای در غرب آلمان ا ست که مدتها بر سر مالکیت آن درگیری وجود دا شت .لذا ،ا صطالح و ستفالیان ری شه در پیمان صلحی دارد که بین ک شورهای
بزرگ اروپایی در سال  1648امضاء شد .بر مبنای این پیمان کشورهای اروپایی توافق کردند که به اصول تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و حاکمیت ملی سایر کشورها
را زیر سوال نبرند .در نظام وستفالیانی منافع و اهداف ملی فراتر از منافع و اهداف شهروندان و یا فرمانروا است .پساوستفالیان بر خالف مفهوم وستفالیان نقش نیروهای جهانی
را در هدایت سیاستهای آموزشی کشورها مورد مالحظه قرار میدهد.
 . 5پارکسیونزدایی به معنی مالحظه نقش نیروهای بینالمللی در سیاستهای آموزشی کشورها حین تحلیل سیاست است.
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فرانکفورت و پساوستفالیان 4است .این سنت پژوهشی در تحلیل سیاستهای آموزشی نقش سازمانهای فراملی در توسعه و

کیوان مرادی ،عباس عباسپور ،رویکردی نو به کاربست جامعهشناسی سیاست در تحلیل سیاست آموزشی

با وجود تأثیرپذیری سنت جامعهشناسی سیاست از مکاتب مختلف ،اما این فوکو و بوریو بودهاند که تأثیر عمیقی در شکلگیری
آن داشتهاند .ترویج شیوههای چند وجهی در پژوهش سیاست آموزشی از جمله اثرات اندیشههای بوردیو بر جامعهشناسی
سیاست است .به عنوان مثال تحلیلگران سیاست با اقتباس نگاه بوردیو نسبت به پدیده جهانی شدن ،در پی رد نئولیبرالیسم
روششناختی در تحلیل سیاستهای آموزشی هستند .بر مبنای چنین اندیشهای گستره تحلیل سیاست را میتوان از سطح
محلی تا افقهای جهانی ردیابی کرد .بر همین اساس ،جامعهشناسان سیاست بر این باورند که سیاستهای ملی وابسته به
اجتماعات محلی نیستند ،بلکه آنها متأثر از سیاستهای ملل قدرتمند غربی هستند که بر کشورهای در حال توسعه تحمیل
میشوند.
اندیشه بوردیو پیرامون میدان نیز جای خود را در سنت جامعهشناسی سیاست باز کرده است .بر مبنای ایده میدان ،بافتار
نقش اساسی در تولید متن سیاست دارد .بر همین اساس ،سیاستگذارانی که متون سیاستی بینالمللی را اقتباس میکنند ،به
تفسیر مجدد آنها بر مبنای متون ملی میپردازند .همچنین پژوهشگران سیاست آموزشی که در این سنت جای میگیرند ،ایده

سیاستهای آموزشی دیگر کشورها دارد .به عنوان مثال ایاالت متحده امریکا و بریتانیا به مثابه کشورهای قدرتمند جهانی
بانیان اصلی گسترش برنامههای ارزشیابی مانند پیزا1هستند .آنها این اقدام را به واسطه مشارکت در فرآیند سیاستگذاری
سازمانهای بینالمللی مانند  OECDصورت میدهند .نتیجه اینکه ،در بافتار نظم جهانی پساوستفالیانی ،تمام دولتها منابع
و قدرت اقتصادی یکسانی برای تأثیرگذاری بر حوزه سیاست جهانی ندارند (رگمی.)2017 2،
اندیشههای فوکو پیرامون گفتمان ،سوژهمندی و حکومتمندی نیز سنت جامعهشناسی سیاست را تحت تأثیر قرار داده است.
به عنوان مثال حکومتمندی در حوزه آموزش به این موضوع اشاره دارد که ایدئولوژی نئولیبرال با جایگیری درون گفتمانهای
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بوردیو از سرمایه را وام گرفتهاند .این ایده بر این موضوع تأکید دارد که میزان سرمایه یک ملت ،نقش موثری بر شکلگیری

سیاستی مانند بازاریسازی آموزش و پاسخگویی ،سوژههای نئولیبرال را میسازد .به عبارتی دیگر ،حکومتمندی در جامعه-

1. PIZA
2. Regmi
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شناسی سیاست بر این امر تأکید دارد که افراد بر خود حکومت میکنند .اما این حکومت بر خود متأثر از گفتمانهای سیاستی
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و سیاسی حاکم است ،به صورتی که افراد همانگونه رفتار میکنند که این گفتمانها مدنظر دارند (روز .)1999 ،در همین زمینه
میتوان به نقش سازمانهای فراملی مانند  OECDاشاره داشت که حوزه سیاست آموزشی را به واسطه ابعاد شناختی،
هنجاری و قانونی کنترل میکنند .حال باید دید این سازمانها چنین کنترلی را به واسطه چه سازوکارهایی اِعمال میکنند؟
سلر و لینگارد ( )2013بر این باورند که این سازمانها با ایجاد شبکهها و سیستمهای بینالمللی برای جمعآوری و مقایسه
دادههای آماری در حوزه آموزش و حکمرانی معرفتشناختی ،دیدگاههای کنشگران کلیدی را در مقیاس محلی ،ملی و جهانی
شکل میدهند (رگمی .)2017 ،شکل  1سنت پژوهشی جامعهشناسی سیاست (پساوستفالیان انتقادی) را با سایر سنتهای
پژوهشی مقایسه کرده است.
وستفالیان
سنت
وستفالیان
پوزیتیویسم

سنت
وستفالیان
انتقادی

پوزیتیویسم

تئوری انتقادی
پوزیتیویسم

سنت
پساوستفالیان
انتقادی

پوزیتیویسم

پساوستفالیان
منبع :رگمی ()2017

پس از معرفی اجمالی سنت جامعهشناسی سیاست که در بخش قبلی به آن پرداخته شد ،حال باید دید این سنت پژوهشی
حامل چه مفروضاتی است .در ادامه هفت مفروضه کلیدی حاکم بر جامعهشناسی سیاست (رگمی )2017 ،مشخص شده است.
مفروضه کلیدی  .1سیاست آموزشی ماهیتی ارزشمحور دارد
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پساوستفالیان

سنت
پساوستفالیان
پوزیتیویسم

پساوستفالیان

مفهوم ارزش و تجلیات مرتبط با آن مانند خوب ،بد ،درست و نادرست درون طیفی از بافتارهای فلسفی ،جامعهشناختی،

و رویکردهای مختلف پیرامون واژه ارزش به وجود آمده است (خرسندی طاسکوه .)2014 ،از نظر ازگا ( )2000ارزشها
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اقتصادی ،روانشناختی ،زبانشناختی ،اخالقی و آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد .به همین دلیل طیف گستردهای از معانی

کیوان مرادی ،عباس عباسپور ،رویکردی نو به کاربست جامعهشناسی سیاست در تحلیل سیاست آموزشی

مفروضات و باورهایی هستند که آنچه مطلوب است را مشخص میکنند ( .)47پژوهشگرانی سیاست آموزشی که پیروی سنت
جامعهشناسی سیاست هستند دو گونه ارزش را مورد مالحظه قرار میدهند :ارزشهایی که درون سیاستها تعبیه شدهاند و
ارزشهای پژوهشگر که در غالب روششناسی پژوهش اتخاذ شده خودش را نمایان میسازد .بر خالف دیدگاه پوزیتیویستی،
سنت جامعهشناسی سیاست بر این موضوع تأکید دارد که سیاستهای آموزشی معانی مشخصی ندارند و در فرآیند وضع
منازعات فراوانی پیرامون آنها صورت میگیرد .به عبارتی دیگر ،سیاستها برونداد حاصل از مذاکرات متعدد و دشوار بین احزاب
مخالف و گروههای ذینفع هستند .در طول فرآیند توسعه سیاست ،کنشگران مجموعهای از معانی و برداشتها را مورد مذاکره
قرار داده و در جریان چنین مذاکراتی ارزشهای سیاستی به درون سیاستهای آموزشی وارد میشوند .به همین دلیل جامعه-
شناسان سیاست در پی افشاء ارزشهای تعبیه شده درون سیاستهای آموزشی هستند و در نهایت میخواهند بدانند این
ارزشها چه الزاماتی را بر پیکره کردارهای آموزشی وارد کردهاند (رگمی .)2017 ،در همین رابطه ریزوی و لینگارد ()2010
بیان داشتهاند که سیاست عمومی و به ویژه سیاستهای آموزشی با طیفی از ارزشها مانند ،کیفیت ،تعالی ،خودگردانی،
پاسخگویی و کارآیی سروکار دارند (ص .)72

جریان روششناسی پژوهش را هدایت کرده و تأثیر مهمی بر فرایند تحلیل سیاست دارد .اینکه پژوهشگر سیاست آموزشی
سنت جامعهشناسی سیاست را به عنوان رویکرد حاکم بر مطالعه خود برمیگزیند نشانهی جهتگیری ارزشی خاصی است
(رگمی.)2017 ،
مفروضه کلیدی  .2سیاست آموزشی ماهیتی سیاسی دارد

پژوهشگران سیاست آموزشی پیروی سنت جامعهشناسی سیاست بر این باورند که ایده سیاست و علم سیاست درهمتنیده و
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ارزشهای پژوهشگر نیز عامل مهمی در تحلیل انتقادی سیاستهای آموزشی است .این ارزشهای پژوهشگر است که

غیر قابل تفکیک هستند؛ زیرا هر دوی آنها از ریشه یونانی پالیس نشأت گرفتهاند .به عبارتی دیگر ،سیاست آموزشی ماهیتی

 )53بر این باور است که مفهوم سیاست با پیامدها سروکار دارد ،در حالی که امور سیاسی با فرآیند در ارتباط است .در نتیجه
متون سیاستی ،پیامد فرآیندی سیاسی است ،فرآیندی که سرشار از کشمکش و تضاد بین افراد و گروههایی است که درگیر
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سیاسی دارد؛ به صورتی که امر سیاسی در تمام مراحل سیکل سیاستگذاری جاری و ساری است .به عنوان مثال ازگا (:2003
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فرآیند توسعه سیاست هستند .در چنین میدانی جدل و مباحثه جزء جداییناپذیر هر کنش سیاستی است (ازگا .)2000 ،خروجی
چنین مذاکراتی چیزی جزء یک متن سیاستی نیست ،متنی که حامل یک گفتمان رسمی است که پشتوانهای قوی دارد .در
نتیجه پژوهشگرانی که در این سنت قرار میگیرند در پی این امر هستند که آیا سیاستهای آموزشی هدف سیاسی خاصی را
دنبال میکنند یا نه (تیلور1997 ،؛ به نقل از رگمی .)2017 ،بر این اساس ،امر سیاسی در هر مرحله از فرآیند توسعه سیاست
از تشخیص مسئله و قرار گرفتن مسئله در دستور کار برای تولید یک متن خاص تا وضع و ارزشیابی آن ،حضور داشته و موثر
واقع میشود (سگرن.)2016 ،
مفروضه کلیدی  .3سیاست آموزشی تاریخمند است

در پیش گرفتن دیدگاهی تاریخی هنگام تحلیل سیاستهای اموزشی جزء جداییناپذیر جامعهشناسی سیاست است .چنین
دیدگاهی این امکان را برای جامعهشناسان سیاست فراهم میکند که به شناسایی ایدههای اصلی ،ارزشها و عواملی بپردازند
که در دورهای خاص سیاستهای آموزشی را تحت تأثیر قرار دادهاند (فیلیپس .)2 :2003 ،نگاه تاریخی به پدیده سیاست این

سیاستی بینالمللی بر سیاستهای ملی را نیز مورد بررسی قرار دهند .گال ( )2001سه دیدگاه را برای مطالعه تاریخی سیاست
آموزشی معرفی کرده است :تاریخنگاری سیاستی ،دیرینهشناسی سیاست و تبارشناسی سیاست .دیدگاه تاریخی معموالً در پی
پاسخ به چنین سواالتی است :چه موضوعات عمومی و مشکالت خاص قلمروی سیاست را در گذشته احاطه کرده است؟
سیاست پس از اجرا چه تغییراتی داشته است؟ ماهیت تغییر سیاست چیست؟ .دیدگاه دیرینهشناسی سیاست در پی پاسخ به
سواالتی مانند چرا برخی موضوعات در دستورکار قرار گرفتهاند ،اما سایر موضوعات نه؟ چرا برخی کنشگران سیاستی درگیر
ساخت سیاست بودهاند ،اما سایرین نه؟ هستند .با توجه به اینکه روش دیرینهشناسی سیاست جایگاه مهمی را در تحلیل
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کمک را به تحلیلگران میکند که نتنها علت زایش ،تغییر و مرگ سیاستها را مورد کاوش قرار دهند ،بلکه تأثیر گفتمانهای

سیاست آموزشی در سالهای اخیر بدست آورده است ،لذا در بخش بعدی به صورت مفصلتری به آن پرداخته خواهد شد.

گرفته ،ولی سایر دستورکارها از بررسی محروم شدهاند (رگمی .)2017 ،در نهایت بررسی ارتباط سیاستهای پیشین با سیاست
حال حاضر مورد توجه مطالعه تاریخی جامعهشناسی سیاست است (سگرن.)2016 ،
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دیدگاه سوم یعنی تبارشناسی سیاست نیز در پی این موضوع است که چرا دستورکارهای سیاستی مشخصی مورد توجه قرار

کیوان مرادی ،عباس عباسپور ،رویکردی نو به کاربست جامعهشناسی سیاست در تحلیل سیاست آموزشی
مفروضه کلیدی  .4مطالعه چند رشتهای

در دهههای اخیر رویکرد بینرشتهای در تحلیل سیاست بین پژوهشگرانی که پیروی سنت جامعهشناسی سیاست هستند،
محبوبیت زیادی یافته است (دیم و همکاران .)2014 ،پژوهشگران سیاست آموزشی معموالً جهتگیری بینرشتهای را در
پژوهشهایشان با دو استراتژی کلیدی پیگیری میکنند .اول اینکه آنها پژوهشهایشان را در حوزه گستردهتر مطالعات سیاستی
صورتبندی میکنند .به عبارتی دیگر ،آنها از دیگر حوزههای سیاستی مانند سیاست اقتصادی ،سیاست بهداشتی ،سیاستهای
بیمه و غیره به شکل گستردهای استفاده میکنند .به همین دلیل جدایی سیاست آموزشی از دیگر فعالیتهای اجتماعی-
سیاسی مورد پذیرش جامعهشناسان سیاست نیست .دوم اینکه پژوهشگران سیاست آموزشی پیروی سنت جامعهشناسی سیاست
روششناسیهای پژوهشی مختلفی مانند قومنگاری ،تحلیل گفتمان و مطالعه موردی را مورد استفاده قرار میدهند .به سخنی
دیگر ،در جامعهشناسی سیاست رویکردهای روششناختی چندگانهای برای تحلیل موضوعات سیاستی مورد استفاده قرار
میگیرد (رگمی.)2017 ،

پژوهشگران سیاست آموزشی پیروی سنت جامعهشناسی سیاست بر این باورند که سیاست آموزشی مجزا از گفتمان هژمون
نیست ،بلکه پیوندی ناگسستنی با سایر بخشها دارد .همآرایی سیاستی ابزار مفهومی مفیدی جهت درک روابط پویا بین سطوح
محلی و جهانی است .همآرایی سیاستی حامل این اندیشه است که سیاستهای آموزشی در انزوا زیست ندارند ،بلکه گستره
نفوذ آنها جهانی است .استعاره شبکه سیاست به خوبی مفهوم همآرایی سیاستی را نشان میدهد .در شبکه سیاست جابجایی
و تحرک سیاست را میتوان به وضوح مشاهده کرد .به عنوان مثال سازمانهای فراملی مانند بانک جهانی و  OECDبا
ایجاد شبکهای از شرکتهای چندملیتی قدرتمند دستورکارهای سیاستی خاصی را بر کشورهای عضوشان تحمیل میکنند
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مفروضه کلیدی  .5مطالعه همآرایی

(رگمی .)2017 ،توجه جامعهشناسی سیاست به هر دو سطح خرد و کالن در این بخش پیگیری میشود .به عبارتی دیگر ،هم

دریافتهای افراد ،ضرورت دارد .در سطح کالن ،جامعهشناسی سیاست به بررسی اثرات جهانی شدن بر فرآیندهای سیاست
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تحلیل سطح کالن نظام آموزشی و سیاستهای آموزشی و هم بررسی جنبه خرد آن به ویژه توجه به تجربه زیسته و
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آموزشی و گفتمانهای سیاستی میپردازد .به عنوان نمونه ،میتوان به نقش ایدئولوژی نئولیبرال1بر شکلگیری سیاستهای
آموزشی اشاره کرد .جامعهشناسان سیاست در پی این مورد هستند که چگونه ایدئولوژی نئولیبرال سیاست آموزشی را تحت
سلطه خود قرار داده است و چگونه این ایدئولوژی کردارهای کنشگران محلی سیاست را تحت تأثیر قرار داده است (سگرن،
.)2017
مفروضه کلیدی  .6مطالعه گفتمان

اصطالح گفتمان از جمله مفاهیمی است که سنت جامعهشناسی سیاست را متأثر کرده است .گستره این نفوذ را میتوان در
تلقی سیاست به مثابه گفتمان مشاهده کرد .سیاست به مثابه گفتمان ،سیاست آموزشی را شکلی از گفتمان تلقی میکند و
فرآیند توسعه سیاست را کرداری گفتمانی میداند .رویکرد سیاست به مثابه گفتمان اشاره به این موضوع دارد که فرآیند توسعه
سیاست تحت فشار شدید مناسبات قدرت است .چنین مناسباتی نتنها آنچه که میتوان گفت و فکر کرد را تعیین میکنند،
بلکه مشخص میکنند که چه کسی ،در چه زمانی و با چه اقتداری میتواند سخن بگوید .افشاء ایدئولوژی هژمون در متون

پژوهشگران سیاست آموزشی فوکویی پیروی سنت جامعهشناسی سیاست از تحلیل گفتمان انتقادی به عنوان یک استراتژی
روششناسی بهره میگیرند (رگمی.)2017 ،
مفروضه کلیدی  .7مطالعه کیفی

با توجه به ماهیت سنت جامعهشناسی سیاست ،پژوهشگران پیروی این سنت تمایل بیشتری دارند تا از رویکردهای پژوهشی
کیفی استفاده کنند (یونگ و دیم .)2017 ،به عبارتی دیگر ،با توجه به وجه انتقادی جامعهشناسی سیاست و جایگیری آن در
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سیاستی که در پی برسازی سوژه خاصی هستند ،از دیگر موارد استفاده از تحلیل گفتمان در جامعهشناسی سیاست است .البته

دل پستمدرنیسم و پساساختارگرایی ،عمالً رویکردهای پژوهشی کمی جایگاهی در این سنت پژوهشی ندارند و نمیتوانند
اهداف آن را پیگیری کنند .تحلیل گفتمان انتقادی ،مطالعه موردی و قومنگاری شبکهای از جمله روششناسیهای کیفی است

1. Neoliberal Ideology
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که کاربرد فراوانی در تحلیل جامعهشناختی سیاست دارند .دیرینهشناسی سیاست به مثابه یکی از روشهای کیفی در تحلیل

کیوان مرادی ،عباس عباسپور ،رویکردی نو به کاربست جامعهشناسی سیاست در تحلیل سیاست آموزشی

سیاستهای آموزشی بر مبنای مفروضات جامعهشناسی سیاست شکل گرفته است .با توجه به اهمیت این روش در تحلیل
جامعهشناختی سیاست ،در ادامه بحث به تشریح آن پرداخته شده است.
دیرینهشناسی سیاست

دیرینهشناسی1در مقایسه با روشهای مرسوم پژوهشی ،شیوهای متفاوت در تاریخ پژوهی است که در سطوح مختلف انجام
میشود .هدف دیرینهشناسی ،پژوهش در شرایطی است که در آن سوژهای خاص به عنوان موضوع شناخت ،ظهور مییابد .به
عبارتی دیگر ،دیرینهشناسی تحلیل شرایط امکان تشکیل علوم اجتماعی است ،که به توصیف پیشفرضهای تاریخی یک
نظام فکری معین میپردازد (دریفوس و رابینو 1982 ،؛ اُلسن ،کاد و اُنیل .)45 :2004 2،مفهوم دیرینهشناسی در مجموعه
متنوعی از علوم انسانی ،از جمله حوزه مطالعات سیاستی رسوخ پیدا کرده است .گستره این نفوذ را میتوان در روش دیرینه-
شناسی سیاست3مشاهده کرد .دیرینهشناسی سیاست به عنوان یک رویکرد متفاوت رادیکال در سنت جامعهشناسی سیاست،
بر اساس کارهای پساساختارگرایانه4فوکو صورتبندی شده است .شیریچ واضع این رویکرد بیان داشته است که دیرینهشناسی

شده ،شکل گرفته است که مبتنی بر تحلیل فوکویی از روابط قدرت است (والتون .)2010 ،به عبارتی دیگر ،دیرینهشناسی
6

سیاست ،کاربرد دیرینهشناسی فوکو (که بر علوم انسانی متمرکز است) برای مطالعه سیاست اجتماعی و آموزشی است (شیریچ،
 .)1994در ادامه بحث به تشریح چارچوب دیرینهشناسی سیاست پرداخته شده است.
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1. Archaeology
2. Olssen, Codd & O’Neill
3. Policy Archaeology
4. Poststructuralist
5. Foucault
6. Scheurich
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سیاست از تعامالتش با کارهای اولیه فوکو )1988 ،1979 ،1973 ،1972(5و بر اساس سه مقاله او که در سال  1991منتشر
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چارچوب مطالعات دیرینهشناسی سیاست

در دیرینهشناسی سیاست ،چهار عرصه موضوعیت پیدا میکند (جدول  .)1عرصه اول ،عرصه مسئله اجتماعی1است .در این
عرصه نحوه ساخت اجتماعی 2مسائل سیاستی ،مورد توجه قرار میگیرد .عرصه دوم ،عرصه قواعد اجتماعی 3است .در این
عرصه شناسایی شبکهای از قواعد اجتماعی مدنظر جامعهشناسان سیاست است .عرصه سوم ،عرصه راهحلهای سیاستی

4

است .در این عرصه چگونگی ساخت اجتماعی راهحلهای سیاستی مورد کاوش قرار میگیرد .در نهایت ،عرصه چهارم عرصه
مطالعات سیاستی5است .در این عرصه کارکردهای اجتماعی خود مطالعات سیاستی مورد بررسی قرار میگیرد (اُکونور.)2005 ،
عرصه 1
عرصه 2
عرصه 3
عرصه 4

جدول  .1چارچوب روش دیرینهشناسی سیاست
مطالعه ساخت اجتماعی مسائل خاص اجتماعی و آموزشی
عرصه مسائل اجتماعی /آموزشی
شناسایی شبکهای از قواعد اجتماعی
عرصه قواعد اجتماعی
مطالعه ساخت اجتماعی طیفی از راهحلهای سیاستی قابل قبول
عرصه راهحل سیاستی
بررسی کارکردهای اجتماعی مطالعات سیاستی
عرصه مطالعات سیاستی
منبع :شیریچ ()1994

در اولین قلمرو دیرینهشناسی سیاست ،در عوض پذیرش مسئله اجتماعی به عنوان امری قطعی ،این موضوع مورد پرسش و
تردید قرار میگیرد .همانطور که فوکو ( )1972اشاره کرده است ،مسائل اجتماعی باید ماهیتی اخاللگر داشته باشند تا مورد
پذیرش قرار گیرند .دیرینهشناسان سیاست از پذیرش این مورد که مسائل اجتماعی رخدادهای طبیعی هستند ،سرباز زده و
تأکید دارند که مسائل خاص اجتماعی به یکباره ظهور پیدا میکنند .سوالهایی که در این قلمرو مورد توجه قرار میگیرد،
شامل :بواسطه چه فرآیندی مسئلهای خاص ظهور یافته و چگونه به عنوان مسئلهای اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته است؟
چه چیزی امکان ظهور غیرمنتظره یک مسئله خاص را فراهم آورده است؟ چرا برخی از مسائل به عنوان مسائل اجتماعی
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عرصه  .1مسائل اجتماعی /آموزشی

عینیت یافته ،در حالی که دیگر مسائل مورد توجه قرار نگرفتهاند؟ بواسطه چه فرآیندی یک مسئله اجتماعی ،توجه دولت و
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1. Social Problem Arena
2. Social Construction
3. Social Regularities Arena
4. Policy Solution Arena
5. Policy Studies Arena

کیوان مرادی ،عباس عباسپور ،رویکردی نو به کاربست جامعهشناسی سیاست در تحلیل سیاست آموزشی

جامعه را جلب کرده است؟ .فوکو ( )1972در همین زمینه اشاره داشته است که چگونه میشود که یک گزاره(1گفتمانی) خاص
(مانند بیعدالتی آموزشی) نسبت به سایر گزارهها امکان ظهور پیدا میکند؛ یا اینکه ،چه شرایطی موجب ظهور مسئلهای
اجتماعی در زمانی خاص شده است .دیرینهشناسان سیاست مدعیاند که مسائل آموزشی برساختههایی اجتماعیاند و کار آنها
این است که به تحلیل انتقادی فرآیندهای ساخت اجتماعی مسئله بپردازند؛ یعنی چگونه مسئله اجتماعی نمود پیدا کرده و بر
سر زبانها افتاده است (شیریچ.)1994 ،
باید توجه داشت که دیرینهشناسی سیاست به مطالعه پیشینه ظهور یک مسئله اجتماعی نمیپردازد .در عوض ،تمرکز خود
را معطوف به بررسی شبکهای از شرایط ،مفروضات و نیروهایی که به ایجاد یک مسئله اجتماعی کمک کردهاند ،میکند
(همان).
عرصه  .2شناسایی شبکهای از قواعد اجتماعی

فوکو مجموعه پیچیدهای از مناسبات) ساخت اجتماعی یک مسئله خاص شده است .این قواعد تعیین میکنند که چه چیزی
به عنوان مسئله مورد توجه قرار گیرد و چه چیزی به عنوان مسئله تلقی نشود .چنین شبکههایی مجموعهای از انتخابهای
سیاستی قابل قبول را مشخص میکنند .به عبارتی دیگر ،این شبکهای از قواعد اجتماعی است که مسائل اجتماعی و راهحلهای
سیاستی را مشخص میکند .جامعهشناسی سیاست میتواند این شبکهها را شناسایی کند (همان).
چند نکته در قلمرو دوم دیرینهشناسی سیاست قابل ذکر است .اول اینکه قواعد اجتماعی تعمداً ایجاد نمیشوند؛ به این معنی
که گروه یا فرد خاصی از روی قصد آنها را ایجاد نمیکند .به عبارتی دیگر ،هیچ فرد یا گروهی کنترل آگاهانهای بر ایجاد
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در عرصه دوم ،دیرینهشناسان سیاست به این امر اشاره میکنند که شبکه قدرتمندی از قواعد اجتماعی موجب (یا به تعبیر

قواعد اجتماعی که جامعهشناسی سیاست در جستجوی شناسایی آنهاست ،ندارد .البته باید توجه داشت با وجود ظهور ناگهانی
و غیر عمدی قواعد اجتماعی ،ممکن است گروه یا فردی از این قواعد سود ببرد .قواعد اجتماعی قطعاً بدون نیاز به عاملی آگاه

1. Statement
در دیرینهشناسی دانش ،فوکو گزاره را واحد پایهای گفتمان میخواند .برای توضیح بیشتر ،ر.ک .به :دلوز (.)1394
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و یا یک سوژه کامالً خودآگاه ،تولید و بازتولید میشوند .به سخن دیگر ،هیچ سوژه خودآگاهی این فرآیند تولید و بازتولید را
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کنترل و یا مدیریت نمیکند ،بلکه آرایشات اجتماعی پیوسته از طریق شبکهای از قواعد اجتماعی بدون نیاز به یک عامل
کنترلگر بازتولید میشوند .نکته دوم این است که قواعد اجتماعی تعیینکننده مسائل اجتماعی نیستند؛ بلکه قواعد اجتماعی
مسائل و راهحلهای سیاستی را شکل میدهند .سومین نکته به این موضوع اشاره دارد که قواعد اجتماعی ماهیتی تاریخی
دارند .قواعد اجتماعی تغییر میکنند و ناپدید میشوند و به صورتهای جدید ظاهر میشوند .لذا ،جامعهشناسی سیاست تنها به
شناسایی قواعد اجتماعی نمیپردازد؛ بلکه ترسیمگر تغییرات رخ داده در چنین قواعدی است ،قواعدی که به ناگه مسائل
اجتماعی و راهحلهای سیاستی را شکل میدهند .نتیجه اینکه ،بر اساس رویکرد پساساختاگرایی ،قواعد اجتماعی در همه
زمانها و در همه جوامع یکسان نیستند .قواعد اجتماعی ،تاریخمند و محدود به جامعهای خاص هستند .تغییرات تاریخی ممکن
است منجر به تغییر در شبکه قواعد و در نهایت تغییر مسائل و راهحلهای سیاستی شود .چهارمین نکته مربوط به رویکرد
پساساختارگرایی است که بنیانهای مفهومی جامعهشناسی سیاست را بنا نهاده است .پساساختارگراها معتقدند روبنا و زیربنا
هر دو در سطح کردارهای روزانه کوچک انسانی رخ میدهند .لذا ،جامعهشناسان سیاست بر این باورند که هر چیزی در سطح،
یعنی درون بافت فعالیت انسانی اتفاق میافتد (همان).

سومین قلمرو ،مطالعه این مورد است که چگونه شبکه قواعد اجتماعی طیفی از انتخابهای سیاستی را شکل داده است .اما
این شکلدهی فعالیتی آگاهانه و تعمدی نیست (همان) .به عبارتی دیگر ،همانگونه که مسائل اجتماعی تعمداً ایجاد نمیشوند،
راهحلهای سیاستی نیز با هدف و برنامه قبلی شکل نمیگیرند.
عرصه  .4بررسی کارکردهای اجتماعی مطالعات سیاستی
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عرصه  .3مطالعه ساخت اجتماعی طیفی از راهحلهای سیاستی

چهارمین قلمرو از دیرینهشناسی سیاست به بررسی کارکرد مطالعات سیاستی پوزیتیویستی و سنتی درون نظم اجتماعی لیبرال
میپردازد .دیرینهشناسی سیاست اشاره دارد که مطالعات سیاستی پوزیتیویستی و سنتی مانند مسائل اجتماعی و راهحلهای

این کارکرد چه هست ،چگونه رخ داده و چه اثراتی داشته است .به عنوان مثال ،سواالت ذیل را میتوان برای تحلیل این
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سیاستی ،به وسیله طیفی از قواعد اجتماعی تشکیل شده است .بنابراین ،ضرورت دارد تا به بررسی این موضوع بپردازیم که

کیوان مرادی ،عباس عباسپور ،رویکردی نو به کاربست جامعهشناسی سیاست در تحلیل سیاست آموزشی

عرصه مورد استفاده قرار داد :چرا مطالعات سیاستی پوزیتیویستی و سنتی ظهور غیرمنتظره مسائل اجتماعی را بررسی نکردهاند؟
چرا آنها ساخت مسائل اجتماعی را مورد مطالعه قرار ندادهاند؟ (همان).
مالحظات پایانی

در این مطالعه به تشریح سنت جامعهشناسی سیاست پرداخته شد .همانطور که در بخشهای پیشین مورد بحث قرار گرفت،
زمینه اصلی شکلگیری جامعهشناسی سیاست ناتوانی رویکردهای سنتی در تحلیل انتقادی مسائل سیاستی بوده است .جامعه-
شناسی سیاست به عنوان یک روششناسی نوین ،مبتنی بر انگاشت سیاست به مثابه گفتمان و نگاه فرآیندی به سیاست است.
چنین انگاشتی متأثر از تفکرات میشل فوکو پیرامون گفتمان و قدرت و رویکردهای پست مدرن و انتقادی در سیاست است.
در ادامه دیرینهشناسی سیاست به مثابه یکی از مهمترین روشهای سنت جامعهشناسی سیاست مورد بررسی قرار گرفت.
همانطور که گفته شد هدف دیرینهشناسی سیاست پاسخ به این سوال است که چرا برخی موضوعات در دستورکار قرار گرفتهاند،
اما سایر موضوعات نه .همچنین این روش در پی بررسی این موضوع است که سیاست حامل ارزشها و مقاصد چه کسانی

مقاله بر این موضوع تأکید داشت که جامعهشناسی سیاست بر مبنای تئوری انتقادی و رویکرد پساوستفالیان شکل گرفته
است .وجه انتقادی سنت جامعهشناسی سیاست بر این نکته متمرکز است که ممکن است در فرآیند ساخت سیاستهای
آموزشی افرادی نادیده گرفته شده و به حاشیه رانده شده باشند و این وظیفه تحلیلگر است که نسبت به افشاء این نابرابریها
اقدام کرده و شرایط را برای به گوش رساندن صدای آنها فراهم کند .به عبارتی دیگر ،وجه انتقادی این سنت حامل این پیام
است که سیاست آموزشی ارزشمحور است و منافع گروههای قدرتمند سیاسی را برآورده میکند .از سوی دیگر ،رویکرد
پساوستفالیان در سنت جامعهشناسی سیاست به این نکته توجه دارد که سازمانهای فراملی مانند بانک جهانی و  OECDدر
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است و عمالً چه کسانی به حاشیه رانده شدهاند.

شکلدهی سیاستهای آموزشی دولت ملتها نقش اساسی بازی میکنند .به عبارتی دیگر ،سنت جامعهشناسی سیاست

کلیدی حاکم بر سنت جامعهشناسی سیاست پرداخت .قرارگیری خصوصیاتی مانند گفتمانمحوری ،ارزشمحوری ،نگاه سیاسی،
مطالعه کیفی ،همآرایی ،چندرشته بودن و تاریخمندی در دل سنت جامعهشناسی سیاست ،آن را تبدیل به یک روششناسی
144
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همزمان بافتار محلی ،ملی و جهانی را در تحلیل سیاست مورد مالحظه قرار میدهد .همچنین این مطالعه به تشریح مفروضات
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ممتاز برای تحلیل انتقادی سیاستهای آموزشی کرده است؛ به صورتی که در سالهای اخیر جامعهشناسی سیاست جایگاه
 البته پژوهشگران سیاست آموزشی در ایران به ندرت از این سنت.بیبدیلی را در پژوهشهای سیاست آموزشی پیدا کرده است
 نویسنده این نوشتار تا حدی سعی داشت این، بر همین اساس.پژوهشی برای هدایت جریان پژوهشهایشان بهره گرفتهاند
 اما این مطالعه تنها آغازگر حرکت به سمت.شکاف را با معرفی جامعهشناسی سیاست به جامعه دانشگاهی ایران پر کند
 لذا توصیه میشود که پژوهشهای بیشتری در.بکارگیری حوزه جذاب جامعهشناسی سیاست در پژوهشهای سیاستی است
.این حوزه صورت گیرد
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A New Approach to Applying Policy Sociology in Educational Policy Analysis

Abstract

Education policy has always been one of the most important factors driving countries
toward democratic aspirations, such as justly educational opportunities and civil rights.
The policy sociology as a tradition in the analysis of educational policy has provided an
unparalleled perspective for analyzing policy issues in the field of education. Despite the
importance of such an approach, there is no scientific evidence for the direction of policy
studies in the policy sociology in Iran. Therefore, this paper seeks to describe this research
tradition, given the lack of rich scientific background in the policy sociology in Persian.
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Accordingly, the present paper presents the key assumptions of the policy sociology and
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the policy archaeology as one of the approaches proposed in this research tradition. The
research method of this paper is descriptive-analytical and documentary type. This study
has shown that the policy sociology is based on seven key assumptions. These
assumptions are value based study, political and historical perspective, multidisciplinary
study, assemblage, discourse study and qualitative research. This article also discusses
how researchers should use policy archaeology to analyze educational policies.
Keywords: Educational Policy, Policy Sociology, Discourse, Value, Policy Archaeology
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