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دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی
(تاریخ دریافت - 96/3/27 :تاریخ پذیرش)96/5/28 :

چکیده
سیاست آموزشی موضوعی پیچیده ،ذاتاً سیاسی و درآمیخته با ارزشهای متعدد است .مسائل قابل طرح در
سیاست آموزشی ،برساخته هایی اجتماعی هستند که درک هر کدام از این مسائل عالوه بر قابلیت تخصصی رشته-
ای ،مستلزم بهرهمندی از ظرفیت زبانشناختی و جامعهشناختی مبتنی بر شرایط بومی ،منطقهای و جهاایی اسات.
زبان ،یقش محوری در ایجاد و ایتشار این برساختهها ایفا میکند  .لذا ،تحلیل عمیق این یوع مسائل و تاالش در
جهت حل موضوعات و مناقشات سیاستی مستلزم اتخاذ رویکردی است که بتواید سااخت اجتمااعی سیاسات
آموزشی را در ابعاد و زوایای چندگایه آن مدیظر قرار دهد .تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی ازجمله سانتهاای
یظری -روششناسی است که بر اهمیت بررسی سیاست آموزشای درون بافات تااریخی ،اجتمااعی ،اقتصاادی،
فرهنگی و سیاسی تأکید دارد .تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی توایایی آشکار کردن ارزشهای مفقوده و صداهای
شنیده یشده را دارد .تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی ،ریشه در آن سنتهای یظری دارد که اپل ،ژیرو ،ازگا و بال
شاخصترین چهره های آن هستند .بسط تحلیل ایتقادی سیاست در آموزش پاسخی به شرایط گذشته و یشایهای از
تغییری بنیادین در این حوزه است .با این وجود ،هنوز توجه کمی به سرمایهگذاری برای درک ماهیت این تغییر و
مهمتر از آن ،مفصل بندی تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی شده است .لذا ،هدف اصلی این یوشتار پرکردن شکاف
مورد یظر است.

واژگان کلیدی:

تحلیل ایتقادی سیاست ،تئوری ایتقادی ،سیاست آموزشی ،رهبری آموزشی
 ) Email: k.moradi@atu.ac.irیویسنده مسئول( -
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مقدمه
تحلیل سیاست آموزشی ،1حوزهای از مطالعات رهبری آموزشی است که مدتها مورد
غفلت واقع شده بود .چنین غفلتی منجر به ایجاد شکافی عمیق بین مطالعه آموزش و
شکلگیری ،تهیه و تنظیم سیاست آموزشی 2شد ،اما در چند دهه اخیر سیاست آموزشی و

تحلیل آن به موضوعی مهم برای سیاستگذاران تبدیل شده و پژوهشهای سیاست آموزشی

بهصورت فزایندهای مورد توجه قرار گرفته است .این توجه ،در ابتدا بر مدلهای علمی،
عقالیی و کارکردگرا تکیه داشت که از لحاظ تئوریک ،تنکمایه و مروج یگاههای سنتی در
سیاست بود .به عبارتی ،مطالعه سیاست آموزشی به مثابه بخشی از عرصه عمل رهبری
آموزشی ،گرایش به فعالیت حول رویکرد اثباتگرا 3داشت .مفروضات ،هنجارها و سنتهای

کهنه رویکرد اثبات گرایی که بر بیشتر مطالعات سیاست آموزشی سایه ایداخته بود ،از سوی
پژوهشگران به مثابه شیوهای فارغ از ارزش برای مطالعه آن مورد پذیرش قرار گرفت .در واقع،
تحلیلهای صورت گرفته ،فرآیندی خطی را طی میکرد و تمرکز آن بیشتر بر واقعیتهای قابل

ایدازهگیری بود .در این رویکرد ،تحلیل سیاست با استفاده از تجزیه وتحلیل سیستمها ،تحلیل
ساختاری ،تحلیل هزینه  -فایده و مدلهای فنی  -سیاسی صورت میگرفت (دیم و یویگ،4
.)2015
بهرغم سلطه طوالیی رویکرد پوزیتیویستی بر تحلیل سیاست آموزشی ،از دهه  1980برخی
از پژوهشگران ،رویکردهای سنتی تحلیل سیاست را کنار گذاشته و به استفاده از چارچوبهای
ایتقادی برای بررسی سیاستهای آموزشی روی آوردید .به عنوان مثال ،بال،1993 ،1991( 5
 )1994و استون ،)2002( 6با زیر سؤال بردن رویکرد سنتی تحلیل سیاست آموزشی ،دریچه
یوینی را به روی متخصصان سیاست آموزشی گشودید .همچنین رایست ،)1994( 7تلقی
سیاستگذاری آموزشی به مثابه فرآیندی تعمدی که تعداد معدودی از بازیگران در آن

مشارکت دارید را مورد ایتقاد قرار داد.
همانطور که گفته شد با دستور کار قرار گرفتن آموزش به عنوان موضوع مهم ملی ،فرآیند
سیاستگذاری آموزشی ییز مورد توجه جدی قرار گرفت و به یکی از حوزههای مهم پژوهش
در رهبری آموزشی مبدل شد .با توجه به غلبه رویکرد اثباتگرایی بر فرآیند سیاستگذاری
1- Educational Policy Analysis
2- Policy Formulation
3- Positivist
4- Diem & Young
5- Ball
6- Stone
7- Rist
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آموزشی و به ویژه تحلیل سیاست آموزشی و یاخرسندی متخصصان آموزشی از چارچوبهای
سنتی تحلیل سیاست آموزشی ،توجه به چهارچوبهای ایتقادی و استفاده از آنها در پژوهش

سیاست آموزشی ،مورد توجه جدی قرار گرفت .مطالعات ایتقادی ،ایگاشتهای هنجاری تعبیه
شده در سیاست را مورد تردید قرار داده و احتماالت جدیدی را به تصویر کشیده است

(متایز .)2016 ،1رویکرد ایتقادیای حامی این موضوع است که سیاست آموزشی هرگز به
سادگی اجرا یمیشود ،بلکه مورد تفسیر و مذاکره قرار میگیرد و بازیگران متعددی در
محیطهای آموزشی مفاد آن را تعدیل میکنند  .این دیدگاه ،معلمان و مدیران مدارس را به مثابه
بازیگران کلیدی فرآیند سیاست آموزشی در یظر گرفته (سوریس و همکاران ،)2014 ،به تکثر

سیاست آموزشی در تمامی حوزههای آموزش تأکید داشته (ازگا )2000 ،2و قائل به موضعی
تفسیری 3و ضد پوزیتیویستی 4در مطالعات سیاست آموزشی است (فیرکالو.)2013 ،5

بسط تحلیل ایتقادی سیاست در آموزش پاسخی به شرایط گذشته و یشایهای از تغییری
بنیادین در رشته رهبری آموزشی است .با این وجود ،هنوز توجه کمی به سرمایهگذاری برای
درک ماهیت این تغییر و مهمتر از آن مفصلبندی تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی شده است.

این یوشتار مسیری را برای تحلیل سیاست آموزشی در بافت ایران آغاز کرده که میتواید سر
منشأ تحوالت اساسی در حوزه رهبری آموزشی و مسیری برای تحلیلگران سیاست آموزشی
در جهت حرکت به سمت رویکردهای ایتقادی در تحلیل سیاست باشد که ایدک توجهی به آن
شده است.

تحلیل سیاست آموزشی :چشماندازی سنتی
پیش از ورود به بحث ،مناسب است مفاهیم اصلی این یوشتار ،یعنی تحلیل ،ایتقاد ،سیاست
و گفتمان توضیح داده شود .مقصود از تحلیل ،شالوده شکنی موضوع مطالعه است .به عبارتی
دیگر ،تحلیلگ ر ایتقادی سیاست آموزشی ،در پی شکستن سیاست آموزشی به عناصر اصلی آن

و درک ارتباط بین اجزاء شکسته شده است.
مفهوم دوم ،ایتقاد است که برخی مواقع گمراهکننده است .در کاربرد رایج آن ،اغلب برای
ارزیابی منفی یک موضوع ،شخص یا سازمان به کار میرود .با این وجود ،در تحلیل ایتقادی
سیاست آموزشی ،ایتقاد بیشتر به مفهوم یقد است ،به این معنا که تحلیل میتواید گاهی
پیامدهای مثبت یا برخی مواقع یتایج منفی در پی داشته باشد (گوپتا .)1393 ،بهعبارتیدیگر،

1- Mattheis
2- Ozga
3- Interpretative
4- Antipositivist
5- Fairclough
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واژه ایتقاد در تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی به معنای مسئلهیابی و تجدید ساختار سیاست
آموزشی است .اصطالح ایتقادی به واسازی ،آشکارسازی و قابل دیدسازی درهم تنیدگیهای
گفتمایی -متنی و بیناگفتمایی -بینامتنی اشاره دارد (قهرمایی .)204 :1392 ،از یگاه فوکو ،در

ایتقاد و تحلیل ایتقادی بیشتر باید در پی این موضوع باشیم که مسائل سیاستی چگویه شکل
گرفتهاید ،این مسائل بر اثر چه ییازهایی ایجاد شدهاید و چگویه تغییر یافته و جابجا شدهاید (به
یقل از وارد.)1383 ،
مفهوم سوم ،سیاست است که تعاریف متفاوتی برای آن ارائه شده و دیدگاهی یکسان

پیرامون چیستی سیاست وجود یدارد .1گلدبرگ )2005( 2جهت توصیف مفهوم سیاست ،از

استعاره شبکه درهم تنیدهی (بافته) سیاست 3بهره گرفته است .متناسب با مطالعات تحلیل
ایتقادی سیاست آموزشی ،سیاست را میتوان به مثابه مجموعهای از گفتمانهای سازمانیافته در
یظر گرفت که منتج از شبکه درهم تنیده گفتمایی 4است .منظور از شبکه گفتمایی ،آرایش
سیالی از گفتمانها در لحظهای معین از زمان است .سیاست منتج از درگیری بین گفتمانهای
متعدد است که خود این گفتمانها یاشی از صداهای چندگایه در زمینهای معین و مشخص

هستند .باید این موضوع را مدیظر قرار داد که سیاست موجودیتی ایستا ییست یا در خأل
زیست یدارید .در تلقی سیاست به مثابه گفتمان (بال ،)2015 ،گفتمانهای سیاستی به صورتی
فعال دایش و قدرت را به گردش درآورده و منجر به تولید ساختهای جدید میشوید.
یظریهپردازایی که سیاست را به مثابه گفتمان در یظر گرفتهاید بر یقش قدرت در فرآیند توسعه
سیاست تأکید دارید (گلدبرگ.)2005 ،

از منظر یک دیدگاه پساساختارگرایایهتر 5یا فوکویی ،6سیاست بیشتر به عنوان صورت
منتشره حکومتمندی 7دیده شده که تکنولوژیای سیاسی برای تولید گفتمایی سوژهها و
شهرویدان محسوب میشود (لوینسون ،ساتون و وینستید.)2009 ،8

 - 1برخی به جای واژه سیاست از خطمشی استفاده می کنند .به یظر یگاریدگان این یوشتار ،با توجه به رابطاهی یزدیاک امار
سیاسی ( ،)Politicقدرت ( )Powerو پالیسی ( ،)Policyسیاست ترجمهی مناسبتری یسبت به خطمشی برای واژهی پالیسای
است .معادل خط مشی برای پالیسی ماهیت سیاسی آن را دریظر یگرفته و آن را از منشأ اصلی خود ،یعنی علام سیاسات دور
می کند .در زبان ایگلیسی این دو واژه (پالیسی و پالیتیک) قابل تفکیک از هم ییستند و هر زمایی که یکی از این دو واژه مطرح
میشود ،واژه دیگر ییز الزاماً حضور خواهد داشت.

2- Goldberg
3- Policy Web
4- Discursive Web
5- Poststructuralist
6- Foucaultian
7- Governmentality
8- Levinson, Sutton & Winstead
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در مجموع میتوان گفت که تعریف سیاست و تحلیل آن ،عملی آسان و سرراست ییست،
بلکه بر حسب دیدگاه تحلیلگر ،این تعاریف ییز تغییر خواهد کرد (بال1994 ،؛ ریزوی و

لینگارد2010 ،1؛ تیلور و همکاران.)1997 ،2

با در یظر گرفتن سیاست به مثابه گفتمان ،باید تعریف مشخصی از گفتمان ییز ارائه داد تا

منظ ور از سیاست به درستی درک شود .از گفتمان تعاریف مختلفی ارائه شده است .این
اختالف در تعاریف یاشی از تفاوت در دیدگاه افرادی است که مفهوم گفتمان را به کار

گرفتهاید .3به عنوان مثال تعریفی که فوکو 4از گفتمان ارائه کرده با تعاریف ارائه شده از سوی
افرادی همچون فیرکالو ،ویدایک ،5ونلیون 6و الکالو و موف 7تفاوت دارد.

گفتمان را میتوان برساخت 8فعاالیه واقعیت مدیظر گرفت ،یعنی گفتمان پدیدهای تعاملی و
اقدامی اجتماعی است .گفتمان پدیدهای اجتماعی است که درون شبکهای از روابط قدرت و

فرآیند تغییر اجتماعی قرار گرفته است (گلدبرگ .)2005 ،شارپ و ریچاردسون،)2001( 9
گفتمان را موجودیتی پیچیده در یظر گرفتهاید که در محدودهی ایدئولوژی ،10استراتژی ،زبان و
کردار 11توسعه پیدا کرده و به واسطه رابطه قدرت و دایش شکل میگیرد .فوکو (،)1981

گفتمان را یظامی میداید که شیوه ادراک ایسان از واقعیت را شکل داده و آن را مقید و محدود
می سازد .گفتمان از دیدگاه او کنشی تحمیلی بر واقعیت است ،کنشی که به واسطه آن امکان
صحبت در خصوص جهان فراهم میشود (به یقل از قهرمایی .)29 :1392 ،با تشریح مفاهیم
اصلی مقاله ،در ادامه بحث به سیر تحول تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی بهمثابهی یک رویکرد

یظری  -روشی پرداخته شده است.
از زمایی که متخصصان مدیریت آموزشی در ییمهی دوم قرن بیستم شروع به تمایز حوزه
کاری خود از سایر رشتهها و مرزبندی علم مدیریت آموزشی از علوم اجتماعی به ویژه
مدیریت عمومی کردید ،یگاه عقالیی بر فرآیند تصمیمگیری غالب بود .اگر بتوان سیاستگذاری
و تحلیل سیاست آموزشی 12را ایشعابی از مدیریت آموزشی مدیظر گرفت ،در حوزه

1- Rizvi & Lingard
2- Taylor et al

 - 3این ابهام در تعریف گفتمان یاشی از این موضوع است که یظریه گفتماان برآماده از ساه شااخه معرفتای زباانشناسای،
جامعهشناسی و فلسفه است .به عبارتی ،گفتمان یظریهای چند رشتهای و بین رشتهای است ،که این امر پویایی و پیچیدگی در
تعریف گفتمان را موجب شده است .برای توضیح بیشتر ،ر.ک .به :کالیتری (.)1391

4- Foucault
5.- Van Dijk
6- Van Leeuwen
7- Laclau & Mouffe
8- Construction
9- Sharp & Richardson
10- Ideology
11- Practice

 - 12تحلیل سیاست آموزشی در استرالیا و ایگلیس در مدیریت آموزشی و جامعهشناسی سیاست ریشه دارد ،ولی در آمریکای
شمالی بیشتر منبعث از سیاستگذاری در تعلیم و تربیت است.

142

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ،3شماره  ،3پاییز 1396

سیاستگذاری آموزشی ییز همین یگاه عقالییتگرا به عنوان رویکردی ایدهال برای تحلیل
سیاست آموزشی مورد استفاده قرار گرفت .تحت این چارچوب کارکردگرا ،سیاست آموزشی

به مثابه یک تصمیم یا یتیجه یک فرآیند تصمیمگیری عینی تلقی میشد که هدف آن عمالً حل

مسائل آموزشی بود .در این یگاه ،سیاست به عنوان متنی 1مالحظه شد که از تصمیم بدیه هیئت
حاکمه یاشی می شد .تمرکز تحلیل سیاست آموزشی ییز بیشتر بر تصمیم و تصمیمگیریده با

هدف بهبود فرآیندهای تصمیمگیری بود .در این دیدگاه ،سیاستگذاری آموزشی به عنوان
جریایی خطی در یظر گرفته میشد که رویدی از تدوین تا اجرا را طی میکرد .در این رویکرد
باال به پایین ،فرض بر آن بود که سیاست ،ماهیتی خنثی دارد و ارزشهای سیاستگذاران یقش

مؤثری در فرآیند سیاستگذاری یدارد .همچنین ،تحلیلگر سیاست آموزشی ،توجهی به یقش
منفی که سیاست میتوایست داشته باشد یداشت .این رویکرد خطی به سیاست که به عنوان
قلمرو دولت تلقی میشد ،مورد ایتقادهای شدیدی از سوی متخصصان مدیریت آموزشی قرار
گرفت و بسیاری از آیها به فکر گذر از این رویکرد در جهت رویکردی کارآمدتر افتادید.
یقدهایی همچون یاتوایی افراد برای تصمیمگیری عقالیی و بیطرفایه ،یاتوایی در دستیابی به

اطالعات کامل برای سیاستگذاری ،دولتمحور بودن و یاتوایی در شناسایی بازیگران چندگایه
در فرآیند سیاست آموزشی بر این رویکرد وارد شد (گلدبرگ.)2005 ،
رویکرد دیگری که منبعث از دیدگاه مدیریتی بود ،برای اصالح برخی از یقدهای وارد شده
بر رویکرد کارکردگرا پدیدار شد .این رویکرد به جای تمرکز بر جهان ایدهآل سیاست ،بر
کشمکشهای جهان واقعی تأکید داشت .این رویکرد ساختاری ،بیشتر توجه خود را صرف
بررسی عالیق متضاد گروههای مختلف در سیاست و فرآیند سیاستگذاری آموزشی کرد .با این
وجود ،این رویکرد هنوز هم در چندین محور ،رویکرد قبلی را مورد توجه قرار داد .مثالً این
رویکرد بر این امر صحه گذاشت که سیاستگذاری آموزشی رویکردی باال به پایین است
(همان).

دیدگاه مارکسیستی ،2رویکرد دیگر تأثیرگذار بر حوزه سیاست و تحلیل سیاست آموزشی
است که بر یقش عاملیت فردی در معارضه سیاست تأکید دارد .تمرکز این رویکرد بیشتر بر
اثرات سیاست آموزشی است .با این وجود ،در این رویکرد ییز سیاست آموزشی به مثابه
بروندادی یاشی از تصمیمگیری دولت تلقی میشود (همان).
رویکرد کثرتگرا ،3یقدهای وارده بر رویکردهای قبلی را تا حدی با تمرکز بر سیاست به
مثابه فرآیند ،اصالح کرد .این رویکرد بیشتر بر مبنای تئوریهای لیبرال دموکراتیک بنا شده و

1- Text
2- Marxist
3- Pluralist
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تأکید داشت که سیاست از طریق توافق و مذاکره توسعه مییابد و در فرآیند توسعه سیاست
آموزشی بازیگران متعددی مشارکت دارید .به عبارتی ،حامیان این رویکرد معتقدید گروههای

مختلف با ارزشها و منافع متفاوت برای تأثیر بر بسط سیاست آموزشی به چایهزیی و رقابت با
یکدیگر میپردازید .با این وجود ،این رویکرد هنوز هم معتقد به ساخت خطی سیاست

آموزشی بود (همان).

چرخشی انتقادی در مطالعات سیاست آموزشی
با ظهور رویکرد ضد پوزتیویستی از دههی  80قرن بیستم (که تأثیر فراوایی از دیدگاههای

ایتقادی گرفته است) ،فرضهای مرسوم عقالییت و حقیقت رویکرد اثباتگرایی به چالش

کشیده شد .حامیان این رویکرد معتقدید که سیاست درون بافت روابط قدرت به صورت
اجتماعی برساخته می شود که در این بین زبان و گفتمان یقش اساسی بازی میکنند.
یظریهپردازایی مایند اپل )1982( 1و ژیرو )1983( 2از تأثیرگذاران اصلی این رویکرد هستند.

این رویکرد پویاییهای قدرت را در فرآیند سیاستگذاری آموزشی مورد توجه قرار داد.
در همین دوران بود که تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی ،به عنوان یک روششناسی بنیادین
در جامعهشناسی آموزش مطرح شد (راتا .)2014 ،3در این دوره جامعهشناسی سیاست 4از
سوی افرادی همچون ازگا و بال که تحت تأثیر دیدگاههای بوردیو 5بودید ،معرفی شد .در
جامعه شناسی سیاست بیشتر به یقش روابط قدرت ،اقدامات یهادی و ییروهای سیاسی در

فرآیند سیاستگذاری آموزشی تأکید میشود .این رویکرد بررسی یحوه اتخاذ تصمیمات و
یحوهی اعمال قدرت در فرآیندهای سیاستگذاری آموزشی را مورد توجه قرار داده و
روش هایی را برای تحلیل آن ایجاد کرده است .با ادامه و تسلط این رویکرد بر حوزه سیاست
که بیشتر متأثر از رویکردهایی همچون تئوری ایتقادی ،6رئالیسم ایتقادی ،7برساختگرایی
اجتماعی ،8پست مدرییسم ،9پساساختارگرایی 10و فمنیسم 11بود ،حرکت به سمت تحلیل
ایتقادی سیاست آموزشی آغاز شد.

1- Apple
2- Giroux
3- Rata
4- Policy Sociology
5- Bourdieu
6- Critical Theory
7- Critical Realism
8- Social Constructivism
9- Postmodern
10- Poststructural
11- Feminism
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لوینسون و همکاران ( ،)2009از این جنبش با عبارت «یخستین زایش 1پژوهش ایتقادی
سیاست» یاد میکنند (ص  .)774در ایگلیس استیون بال ( )1994 ،1993 ،1991و در ایاالت

متحده مایکل اپل ( )1982و تام پاپکویتز )2000 ،1997( 2به صورت ویژه بر این حوزه تأثیر
گذاشتند (یویگ و دیم .)2014 ،آیها رویکرد عقالیی مرتبط با پژوهش سنتی تحلیل سیاست
آموزشی را زیر سوال برده و بر یقش قدرت و ایدئولوژی در فرآیند سیاست آموزشی صحه

گذاشته و زمینه یوینی را برای متخصصان مربوطه ایجاد کردید.
هرچند رویکرد ایتقادی به سیاست آموزشی در آغاز کار بیشتر به مباحثی همچون باز تولید

اجتماعی 3و یابرابریهای سیاسی تمرکز داشت ،اما اکنون طیفی از جهتها و دیدگاههای

مفهومی در تحلیل ایتقادی وجود دارد .به عنوان مثال در دهه  1980تحلیل ایتقادی سیاست
آموزشی متعهد به رهاییبخشی 4گروههای در حاشیه و تحت ظلم بود .تحلیلگر ایتقادی
سیاست آموزشی در این دوره بیشتر تأکید بر گروههای ستم دیده و یادیده گرفتن عالیق و
منافع آنها در فرآیندهای سیاستگذاری آموزشی داشت .با آغاز دهه  ،1990تحلیل ایتقادی
سیاست آموزشی به عرصه جدیدی وارد شد که سیاست آموزشی را واقعیتی تاریخی -

اجتماعی مد یظر قرار داده و آن را لبریز از ارزشهای تدوینکنندگان آن میدایست .در دو دهه
گذشته ،تحلیلگران ایتقادی سیاست آموزشی بیشتر بر درک پیچیدگیهای سیاستگذاری و
بافت آن به ویژه بافت گفتمایی تمرکز کردهاید (خرسندی طاسکوه.)2014 ،
با مالحظه سیر تحول رویکرد تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی ،میتوان روید تحلیل
6
سیاست آموزشی را به دو حوزه تحلیل سیاست آموزشی 5و تحلیل برای سیاست آموزشی

تقسیم کرد (بل و استیویسون2006 ،7؛ هک .)2004 ،8تحلیل برای سیاست آموزشی که از سوی
تحلیلگران داخلی و با حمایت سیاستگذاران و درون ساختار دیوانساالر صورت میپذیرد،
بیشتر در پی بررسی فرآیند سیاست و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود سیاستگذاری است .به
یوعی در این رویکرد تحلیلگر به دیبال تقویت فرآیند سیاست و حمایت از سیاستگذار و

سیاستهای تدوین شده است .یظارت و ارزشیابی سیاستهای موجود از دیگر اهداف این
حوزه از تحلیل سیاست است (دوراید .)2011 ،9در رویکرد تحلیل سیاست آموزشی که مورد
توجه جامعه دایشگاهی است ،تحلیلگر در پی افشاء منابع سلطه ،بررسی یقش سازوکارهای
1- First Generation
2- Tom Popkewitz
3- Social Reproduction
4- Emancipation
5- Policy of Analysis
6- Policy for Analysis
7- Bell & Stevenson
8- Heck
9- Durand
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قدرت در فرآیند سیاستگذاری و چرایی تدوین سیاست در زمایی خاص است .به عبارتی ،در
تحلیل برای سیاست آموزشی تحلیلگر بیشتر در پی تقویت موضع گروههای مسلط و حفظ

هژمویی آیها در فرآیند سیاستگذاری است ،در حالی که تحلیلگری که از رویکرد تحلیل
سیاست آموزشی بهره میگیرد ،بیشتر در پی توایمندسازی گروههای غیر مسلط و تحلیل

ایتقادی ارزشها و ایدئولوژیهای یهادینه شده درون متون سیاستی است .ازگا ( ،)2000معتقد
است که تحلیل برای سیاست ،پژوهش سیاستی را محدود به دستور کار و عمل سیاست

میکند ،در حالی که پژوهش تحلیل سیاست یا تحلیل در سیاست ،1تحلیل ایتقادی فرآیند
سیاستگذاری را به دور از وابستگی به سیاستگذار و محدودیتهای دیوانساالرایه بررسی

میکند (به یقل از خورسندی طاسکوه .)2014 ،2تفاوت این دو رویکرد در جدول شماره 1
مشخص شده است.
جدول  -1تحلیل برای سیاست و تحلیل سیاست؛ منبع :گوردون و همکاران (1997؛ به یقل از بل و
استیویسون)10 :2006 ،
تحلیل سیاست ()Analysis of Policy
تحلیل
محتوای سیاست

3

تحلیل
تعیین سیاست

4

تحلیل برای سیاست ( )Analysis for Policy
پایش و ارزیابی

اطالعات

سیاست

برای سیاست

5

6

دفاع
از سیاست

7

رویکرد تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی ،چهار ایگاره کلیدی رویکردهای سنتی به تحلیل
سیاست آموزشی را مورد ایتقاد قرار داده است.

 -1پژوهشگران سنتی سیاست آموزشی که با بریامهریزی ،اتخاذ ،اجرا ،بررسی و یا ارزشیابی
اصالحات و تغییرات آموزشی سروکار دارید ،تغییر یا اصالح را به مثابه فرآیندی تعمدی
میبینند که میتوان برای آیها بریامهریزی کرد و به یحو اثربخش آیها را مدیریت کرد.
 -2پژوهشگران سنتی تحلیل سیاست آموزشی عموماً رفتار را هدفگرا میبینند .آیها معتقدید
افراد به صورتی منطقی به سنجش هزینهها ،منافع و بروندادهای یک اقدام یا استراتژی
معین میپردازید.

1- Policy into Analysis
2- Khorsandi Taskoh
3- Analysis of Policy Content
4- Analysis of Policy Determination
5- Policy Monitoring and Evaluation
6- Information for Policy
7- Policy Advocacy
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 -3پژوهشگران سنتی سیاست آموزشی اعتقاد دارید که شناسایی و کسب دایش مورد ییاز
برای ایتخاب راهحلهای سیاستی و بریامهریزی برای اجرا و ارزشیابی سیاستهای
آموزشی قابل حصول است.

 -4پژوهشگران سنتی سیاست آموزشی میپندارید که میتوایند به صورتی اثربخش به
ارزیابی سیاستها ،گزینههای سیاستی و اقدامات صورت گرفته پرداخته و سپس بر
اساس این ارزیابیها قادر به شناسایی مسائل آموزشی و ارائه راهحلهای اثربخش هستند
(دیم و همکاران.)2014 ،

عناصر بنیادین تحلیل انتقادی سیاست آموزشی
متخصصان سیاست آموزشی به مطالعه ،یقد و ارائه استراتژیهای متمایز برای بررسی

تنوعی از موضوعات ،دیدگاهها و رویکردهای جدید سیاستی پرداختهاید .دیم و یویگ
( ،)2015در همین رابطه اظهار داشتهاید که تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی ،جنبشی یک دست

در علوم اجتماعی ییست .یویگ و دیم ( ،)2014با تحلیل مطالعات صورت گرفته در حوزه
سیاست ایتقادی در آموزش ،دریافتهاید که بیشتر این مطالعات بر پنج رویکرد ذیل تمرکز
داشتهاید:
1
 -1تحلیل شکاف بین رتوریک و واقعیت سیاست :در این رویکرد متخصصان بیشتر درگیر
بررسی فرآیندهای سیاستی ،استفاده از سمبلهای سیاستی ،شیوههای رتوریک و شرح

شکاف بین واقعیت سیاست و آیچه که در سیاست بیان شده است ،هستند.
 -2تحلیل خود سیاست ،ریشهها و یحوه بسط و توسعه آن :در این رویکرد به یحوه ظهور
سیاست ،هدف و دغدغه سیاست ،چگویگی تغییر و توسعه سیاست و یقش آن در
تقویت و ثبات فرهنگ غالب و مسلط پرداخته میشود.
 -3تحلیل قشربندی اجتماعی و در سطح کالنتر اثر سیاست آموزشی بر یابرابری :در این

رویکرد بیشتر بر یهادسازی و دروییسازی فرهنگ غالب تأکید میشود.
 -4تحلیل یحوه توزیع قدرت ،منابع و دایش :مشخص کردن بازیده و بریده سیاست ،از
جمله مواردی است که در این رویکرد به آن پرداخته میشود.
 -5مقاومت در برابر سیاست یا مقابله با آن از سوی اعضای گروههای غیر مسلط :در این
رویکرد متخصصان بیشتر در پی بهبود عاملیت و مقاومت افراد به حاشیه رایده شده در
سیاست آموزشی هستند.

1- Rhetoric
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بنابراین ،پژوهشگران تحلیل ایتقادی به کشف ریشههای سیاست آموزشی و فرآیندهای آن
میپردازید ،به این امر توجه دارید که چگویه سیاستهایی که به عنوان امری واقعی معرفی
شدهاید ،اغلب رتوریکی سیاسی بیش ییستند ،چگویه دایش ،قدرت و منابع به صورتی یابرابر

توزیع شدهاید ،چگویه سیاستها و بریامههای آموزشی صرفیظر از قصد و ییت آنها به
بازتولید روابط طبقاتی منجر میشوید ،چگویه سیاستها یابرابری را یهادینه کردهاید و چگویه
افراد به سیاست و فرآیندهای سیاستگذاری آموزشی واکنش یشان میدهند (دیم و یویگ،
.)2015
سه مشخصه مشابه دیگر را میتوان در کار متخصصان ایتقادی سیاست آموزشی یافت .اول

اینکه ،آیها توجه معنیداری به سیستمها و محیطهای پیچیدهای دارید که سیاست آموزشی در
آیجا ایجاد و اجرا شده است .در واقع ،متخصصان تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی ،بررسی

بافت فرهنگی و تاریخی موضوع سیاستی تحت بررسی را الزم و ضروری میدایند .دوم اینکه،
پژوهشگران ایتقادی سیاست آموزشی ،تأکید بر ماهیت درهم تنیدهی تئوری و روش دارید .آیها
یظریهپردازی را به مثابه بخش حیاتی روششناسی در یظر گرفته و آن را ویژگی مرکزی
بریامهریزی پروژه پژوهشی تلقی میکنند .تئوری ،بر عنوان و مسئله پژوهش ،بر یحوه تفکر
پژوهشگر پیرامون مسئله و بر سواالتی که پژوهشگر پیرامون موضوع میپرسد ،اثرگذار است.
سوم اینکه ،متخصصان سیاست ایتقادی تمایل بیشتری به استفاده از روشهای کیفی دارید .البته
طرح این موضوع به این معنا ییست که متخصصان از روشهای کمی و یا آمیخته استفاده

یمیکنند  .با وجود اینکه روش واحد و یا کاملی برای تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی وجود
یدارد ،اما اکثر کارهای صورت گرفته ،ماهیتی کیفی دارید (یویگ و دیم.)5- 4 :2017 ،
تکنیکهای تحلیل ایتقادی بیشتر اوقات شامل یوسازی تاریخی ،1شالودهشکنی ،2تفسیر
قومیگارایه 3و تحلیل مبتنی بر تئوری 4است (دیم و یویگ.)23 :2017 ،

اهداف و کاربردهای تحلیل انتقادی سیاست آموزشی
پژوهشگران اهداف متفاوتی را هنگام به کارگیری تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی پیگیری
تحلیلگران ایتقادی سیاست آموزشی اشاره

میکنند .در ادامه بحث به تعدادی از این اهداف
شده است.

1- Historical Reconstruction
2- Deconstruction
3- Ethnographic Interpretation
4- Theory-based Analysis
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 -1آموزشی در پی افشاء جریانهای قدرت درون سیاست آموزشی هستند .به عبارتی ،افشاء
قدرت پشت سیاست آموزشی در این شیوهی تحلیل پیگیری میشود.
 -2در پی روشنسازی ارزشها و جهتگیریهای سیاسی درون سیاست آموزشی و یحوه

یهادینهسازی آنها هستند.
 -3در پی آگاهی از سیاستهای آموزشی غیرمنصفایه ،اشتباه و گمراهکننده در سطوح محلی،

ملی و جهایی هستند.
 -4در پی آگاهی یسبت به این مورد هستند که منافع چه کسایی در سیاستهای آموزشی
لحاظ شده است ،چه کسایی از سیاستهای آموزشی سود میبرید ،چه کسایی در

سیاستهای آموزشی فراموش شدهاید ،صدای چه کسایی در سیاستهای آموزشی شنیده
شده و صدای چه کسایی در سیاستهای آموزشی شنیده یشده است.1
 -5در پی آگاهی یسبت به این مورد هستند که چرا سیاست در دوره زمایی خاصی ایجاد
شده و این سیاست چگویه عملیاتی شده است.
 -6افشاء منابع سلطه ،سرکوب و استثمار در سیاستهای آموزشی از دیگر اهداف تحلیل

ایتقادی سیاست آموزشی است.
 -7بهبود شرایط ایسایی و آگاهیهای رهاییبخش ،هدف دیگر تحلیل ایتقادی سیاست
آموزشی است.
 -8آموزشی در پی رسیدگی به این مورد هستند که آیا سیاست آموزشی موجب
توایمندسازی افراد یاتوان شده است؟

 -9در پی رسیدگی به این مورد هستند که آیا سیاست آموزشی موجب دموکراتیکشدن
جامعه شده است؟
 -10در پی رسیدگی به این مورد هستند که آیا سیاست آموزشی موجب توزیع عادالیه
آموزش در بین افراد شده است؟
 -11از تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی ،میتوان برای شناخت بازیگران درگیر در فرآیند
سیاستگذاری آموزشی بهره گرفت.
 -12بررسی و زیر سوال بردن ساختارها و سیستمهای درون حوزه سیاست آموزشی ،دیگر
هدف تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی است.

 - 1صدا ،به تولید معنا توسط افراد اشاره دارد .صدا در سیاست آموزشی به میزان مشارکت افراد مختلاف در فرآیناد توساعه
سیاست آموزشی اشاره دارد .چنین ایدیشهای متأثر از یظرات ژیرو پیرامون تعلیم و تربیت صدا اسات .بارای توضایح بیشاتر
پیرامون ایدیشههای تربیتی هنری ژیرو ،ر.ک .به :زیباکالم و محمدی (.)1393
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 -13در پی رسیدگی به این مورد هستند که بریدگان 1و بازیدگان 2سیاست آموزشی چه
کسایی هستند.

 -14کشف و شناسایی یحوهی اعمال قشربندیها در سیاست آموزشی و به چالش کشیدن
آنها از دیگر اهداف تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی است.

 -15در پی رسیدگی به این مورد هستند که چگویه تقارن موضوعات سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،تاریخی و روابط قدرت ،سیاست آموزشی را شکل داده و در یهایت موجب

یابرابری شده است.
 -16یحوه برساخت مسائل سیاستی از دیگر اهداف این رویکرد است (خورسندی طاسکوه،
2014؛ بال1997 ،؛ جو و کوان2010 ،3؛ ریزوی و لینگارد2010 ،؛ تیلور و همکاران،
.)1997

ویژگیهای تحلیلگر انتقادی سیاست آموزشی
پژوهشگر ایتقادی سیاست آموزشی مایند سایر پژوهشگران باید دارای ویژگیهای خاصی
باشد تا بتواید از عهده کار تحلیل سیاست آموزشی به صورتی ایتقادی برآید .کرسول)2016( 4
در همین زمینه مییویسد:
با توجه به شیوه تفکر و رویکرد پژوهشگران کیفی یسبت به جهان اجتماعی ،آیها دارای
ویژگیهای ذیل هستند:
-1
-2
-3
-4
-5

-6
-7
-8
-9

به کلیت تصویر توجه دارید.
به آسایی بین پدیدهها رابطه برقرار میکنند.
به یوشتن تمایل دارید.
به ترسیم تصاویر تمایل دارید.
اطالعات را درون طبقات سازمایدهی میکنند.

از جزئیات کارهای معمول روزایه ،چیزهای غیرعادی را بیرون میکشند.
از روالهای عادی ،چیزهای جدیدی خلق میکنند.
منظرهای گویاگون پدیدهها را میبینند.
به کاوش عالقه دارید.

 -10تمایل به پیویدزدن دارید.

1- Winer
2- Loser
3- Joo & Kwon
4- Creswell
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 -11با وجود اینکه به روشهای کمی آگاه هستند ،اما به واژهها تمایل بیشتری دارید.
کرسول ( )2016در همین رابطه مثالی را ذکر میکند .او عنوان میکند :من بیشتر اوقات از

دایشجویایم می پرسم اگر در درب ورودی پارک ملی کوهستان راکی بایستند و فاصله دورتری
را یگاه کنند ،آیا آیها چشمایداز وسیعی از یک سری قلهها و درههای دست یخورده را میبینند
یا جزئیاتی از درختان را بازگو میکنند .پژوهشگر کیفی اغلب درصدد ارائه تصویری کالن در
مقایسه با تمرکز بر عناصر فردی (مایند آیچه که پژوهشگر کمی ممکن است ایجام دهد) است.
با تأسی از یظرات کرسول ،کسایی که به مطالعات ایتقادی سیاست آموزشی روی میآورید

باید دارای ویژگیهای خاصی باشند که در صورت یبود این ویژگیها در آنها کار تحلیل
ایتقادی به سرایجام یخواهد رسید .این ویژگیها شامل موارد ذیل است:
 -1ریسکپذیر بودن،
 -2بهرهگیری از خالقیت ،تخیل و تصویرسازی،
 -3خودارزیابی،
 -4متعهد به عمل و ارزشهای فردی،
-5
-6
-7
-8
-9

تعهد سیاسی،
آگاهی یسبت به رویکردهای مختلف و اشکال سیاست در حوزه آموزش،
توایایی افشاء منابع سلطه ،سرکوب و استثمار (افشای سیاسی)،
ایتخاب موضوعات سیاستی که در آیها افراد مورد ظلم قرار گرفتهاید،
دفاع از گروههای ستمدیده ،مایند کارگران ،فقرا ،اقلیتهای قومی -یژادی و زیان و

 -10تالش در جهت پرده برداشتن از آگاهیهای کاذب و دروغین و پافشاری برای تغییر آیها
(خورسندی طاسکوه2014 ،؛ بال.)1997 ،

روشهای تحلیل انتقادی سیاست آموزشی
1

تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی دارای روشی گام به گام ییست ،بلکه متنوع و چندرشتهای
است و ییازمند جعبهابزار( 2بال2005 ،1994 ،؛ دان )2012 ،یا بستهای از لوازم ابزار (هاولت و
لیندکویست2007 ،3؛ هاولت ،رامش و پرل )2009 ،است .بعضی از تحلیلگران بین سطوح
کالن و خُرد سیاست در تحلیل تمایز قائل هستند ،در حالی که برخی دیگر به سطوح کالن،
میایی و خرد اشاره کردهاید .به طور کلی ،موضوعات کالن آنهایی هستند که بر دستگاههای
کالن سیاستگذاری آموزشی تأثیر میگذارید .مثالً فشارهای اقتصاد جهایی تأثیرگذار بر

1- Multidisciplinary
2- Tool-Box
3- Howlett & Lindquist

تحلیل انتقادی سیاست آموزشی؛ بازخوانش ارزشهای گمشده

151

سیاستهای آموزشی را میتوان به عنوان سطح کالن تحلیل در یظر گرفت .سطح میایی ،سطح
میایجی سیاستگذاری آموزشی محسوب میشود .برای مثال اجرای سیاستهای ملی از سوی
ادارات دولتی آموزش و پرورش را میتوان به مثابه سطح میایی در یظر گرفت .در حالی که در

سطح خرد معموالً به سیاستگذاری آموزشی در سطح مدارس و کالسهای درس پرداخته

میشود (تیلور و همکاران .)1996 ،باو و همکاران ،)1992( 1برای تحلیل ایتقادی سیاست
آموزشی سه گام که شامل تحلیل بافت ،محصول متون و کردار است را مدیظر قرار دادهاید.
ریزوی و لینگارد ( ،)2010سه مرحله عمده را برای تحلیل سیاست آموزشی در یظر گرفتهاید.
این مراحل شامل تحلیل بافت ،متن و برویداد است .چارچوب بال ( )1993برای تحلیل
سیاست آموزشی شامل سه بخش متن ،گفتمان و اثرات سیاست است (به یقل از خورسندی
طاسکوه .)2014 ،بل و استیویسون ( ،)13 ،2006با افزودن متممی به کار تیلور و همکاران

( ،)1996چهار گام تحلیل محیط سیاسی-اجتماعی ،2جهتگیری راهبردی ،3کردارهای
عملیاتی 4و اصول سازمایی 5را برای تحلیل سیاست آموزشی در یظر گرفتهاید .تیلور (،)1997
سه سطح تحلیل متن ،بافت و یتایج را برای تحلیل سیاست آموزشی به صورتی ایتقادی در یظر

گرفته است .هیات )2014 ،2013( 6دو عنصر زمینهمندی 7و شالودهشکنی 8را برای تحلیل
مدیظر قرار داده است .همچنین گلدبرگ2005( 9؛  )2006سه مرحله توصیف شبکه درهمتنیده
گفتمایی و بافت آن ،پیویدزدن گفتمان به اثرات مادیش (شالودهشکنی) و پیشنهاد تغییر
اجتماعی را ارائه کرده است .در ادامه به برخی از مهمترین روششناسیهای تحلیل ایتقادی
سیاست آموزشی به اختصار اشاره شده است.

روششناسی تیلور
تیلور و همکاران ( ،)1997بر کشف ویژگیهای چند سطحی فرآیند سیاست آموزشی اشاره
داشته و تأکید دارید که بین این سطوح باید هنگام تحلیل ایتقادی پیوید برقرار کرد .آنها اعتقاد

دارید که در تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی باید پیشینه ،زمینه و بافت سیاست درک شود .به
عبارتی ،باید به روابط و سوابق تاریخی متون سیاستی با دیگر متون و اثرات بلند مدت و کوتاه
مدت سیاستها بر کردارها توجه داشت .رویکرد تیلور ریشه در چارچوب تحلیل ایتقادی

1- Bowe et al
2- Sociopolitical Environment
3- Strategic Direction
4- Organizational Principles
5- Operational Practices
6- Hyatt
7- Contextualisation
8- Deconstruction
9- Goldberg
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گفتمان یورمن فیرکالو دارد .تیلور معتقد است که تئوری گفتمان فیرکالو ،حوزه تحلیل ایتقادی
سیاست آموزشی را گسترش داده است .بدیهیترین تأثیر ،تمرکز بر اسناد سیاستی به مثابه متن
است .از منظر تئوری گفتمان ،سیاستگذاری آموزشی صحنهای از کشمکش بر سر محتواست و

فرآیند توسعه سیاست آموزشی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد .به عبارتی دیگر ،از منظر
تئوری گفتمان سیاست عرصه کشمکش بین حریفان پیرامون اهداف متباین است ،جایی که

زبان یا به صورت مشخصتر گفتمان به شکلی تکنیکی مورد استفاده قرار میگیرد (فوچر،
1989؛ به یقل از تیلور.)1997 ،

شکل  -2مدل سیاسی سیاست مبتنی بر تئوری گفتمان؛ منبع :فوچر (1989؛ به یقل از تیلور.)1997 ،

تیلور و همکاران ( )1997به یقل از بل و استیویسون ( ،)12-11 :2006سواالت ذیل را
برای تحلیل سیاست آموزشی طرح کردهاید:
-1

-2
-3
-4

چه رویکردی بر تعلیم و تربیت حاکم است؟ ارزشهای مرتبط با بریامه درسی ،ارزیابی
و فن تعلیم چه هستند؟
پیشنهادها چگویه سازمایدهی شدهاید؟
چرا این سیاست اتخاذ شده است؟
بر مبنای واژگان چه کسایی ،سیاست اتخاذ شده است؟ چرا؟

 -5مبنای مشروعیتبخشی به این ایتخابها چه بوده است؟ چرا؟
 -6منافع چه کسایی مورد توجه قرار گرفته است؟ چگویه منافع متباین مورد مذاکره قرار
گرفتهاید؟
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 -7چرا اکنون؟ چرا در این مقطع زمایی؟
 -8چه یتایجی داشته است؟ چه تأثیری بر عدالت اجتماعی داشته است؟

تیلور و همکاران ( )1997با بهرهگیری از این سواالت به عنوان یقطه شروع ،چارچوبی را

برای تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی توسعه دادهاید .چارچوب پیشنهادی تیلور و همکاران

برای تحلیل سیاست آموزشی مبتنی بر تحلیل بافت ،متون و یتایج و برآیندهای سیاست
آموزشی است.
تحلیل بافت :بافت در گستردهترین حالت آن ،اشاره به فشارها و پیشینه مورد یظر در زمان
اتخاذ سیاستی خاص دارد .این بافت شامل عوامل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی است که بر

روید قرار گرفتن موضوعی خاص در دستور کار تأثیرگذار است .به عنوان مثال میتوان به
گروههای فشار و در سطحی گستردهتر جنبشهای اجتماعی و تأثیر آنها بر سیاست آموزشی
اشاره داشت .البته اینها جوایب معاصر بافت هستند ،در حالی که در تحلیل به زمینه تاریخی
سیاست ییز باید توجه کرد .در تحلیل بافت معموالً دو سؤال اساسی ،یعنی چرا این سیاست و
چرا اکنون ،پرسیده میشود (تیلور .)1997 ،به طور کلی ،بافت اشاره به یفوذ سوابق و

فشارهایی دارد که موجب زایش سیاستی ویژه شده است (تیلور و همکاران .)45 :1997 ،در
تحلیل بافت درک ارتباط سیاست با سیاستهای تجربهشده پیشین موضوعی مهم است .به
عبارتی ،تأثیر سیاستهای پیشین بر سیاست حاضر و احیایاً دلیل قطع ارتباط با آنها ،در این
مرحله از تحلیل بررسی میشود (بل و استیویسون.)12 :2006 ،

متن :تحلیل متن به پیشفرضهای تعبیه شده در محتوای سیاست آموزشی اشاره دارد و
ییازمند بررسی سؤاالت «چگویه و چه» پیرامون سیاست آموزشی است (تیلور و همکاران،
 .)45 :1997در این بخش سواالتی همچون سیاست چگویه مفصلبندی و شکل گرفته است؟
هدف سیاست چیست؟ چه ارزشهایی درون سیاست قرار گرفته است؟ آیا آنها صریحاید یا
ضمنی؟ آیا سیاست ییازمند اقدام است ،اگر چنین است چه ایدازه و به وسیله چه کسی است؟
همچنین مشخص کردن سکوتها (چیزهایی که گفته یشده) در کنار مواردی که به صورت
واضح بیان شده اید ،بسیار مهم است .تیلور در تحلیل متن از ابزارهای تحلیل ایتقادی گفتمان
استفاده کرده است (بل و استیویسون.)12 :2006 ،
نتایج :در تحلیل یتایج ،بیشتر تأکید بر بررسی اثر سیاست (مشهود و یامشهود) بر گروهها
است .به عبارتی ،در تحلیل یتایج تیلور به دیبال این امر است که سیاست مورد بحث چه اثر
مشخصی بر ساختارهای اجتماعی داشته است .در این مرحله از تحلیل ،شکاف بین رتوریک
سیاست و اجرای آن در واقعیت مشخص میشود .به عبارتی دیگر ،یحوه خوایش و اجرای
سیاست آموزشی در این مرحله از تحلیل مدیظر است .همچنین ،تحریفات و شکافهای ظاهر
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شده در فرآیند اجراء سیاست که منجر به ایحراف سیاست 1شده است ،در این مرحله مورد
بررسی قرار میگیرد (همان).
روششناسی دیوید هیات
هیات (2013؛  ،)2014مایند تیلور با استفاده از روش تحلیل ایتقادی گفتمان فیرکالو و
وداک ،روش شناسی برای تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی عرضه کرده است .هیات روش خود

را تحلیل ایتقادی گفتمان سیاست یام یهاده و معتقد است این روش توایایی مالحظه روابط
قدرت ،زبان و گفتمان را در سیاست آموزشی دارد .چارچوب هیات در برگیریده دو عنصر

اساسی ،یعنی زمینهمندی و شالودهشکنی است .عنصر بافتمندی شامل سه جزء بافت زمایی
(بافت حال حاضر متن سیاست) ،محرکها و اهرمهای 3سیاست و در یهایت تضمین سیاست

2
4

است .دومین عنصر اقدام به شالودهشکنی گفتمان و متن است .هیات در این مرحله از تحلیل
بیشتر از لنزهای تحلیلی و ابزارهای مشتق شده از تحلیل ایتقادی گفتمان و تحلیل ایتقادی
سواد 5سود جسته است .این ابزارها شامل مواردی همچون مشروعیت ،6بینامتنیت،7

بیناگفتماییت ،8ارزشیابی ،9ارزیابی ،10پیشفرضها ،11داللتها
است.

12

و استعارههای دستوری

13

روششناسی گلدبرگ
گلدبرگ (2005؛  ،)2006سیاست را به مثابه شبکه درهم تنیده گفتمایی مدیظر قرار داده
است .برداشت گلدبرگ از سیاست عمدتاً متأثر از رویکردهای سیاستی  -جامعهشناختی،
ایتقادی ،روایتی و تحلیل ایتقادی گفتمان است .روش تحلیل گلدبرگ ترکیبی از بنیاد تئوریکی
فوکو ،تحلیل زبان شناختی متون فیرکالو ،تحلیل گفتمان و متن سیاست بال ،مفهوم متن (بافت)
از یگاه گال همراه با شبکه درهمتنیده سیاست جوشی و جایسون 14است.
1- Policy Refraction
2- Temporal Context
3- Levers and Drivers
4- Warrant
5- Critical Literacy Analysis
6- Legitimation
7- Intertextuality
8- Interdiscursivity
9- Evaluation
10- Appraisal
11- Presupposition
12- Implication
13- Lexico-Grammatical
14- Joshee & Johnson
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شکل  .3مدل مفهومی تحلیل سیاست آموزشی؛ منبع :گلبرگ (.)2005

گلدبرگ ( )2005سؤاالت مشخصی را برای تحلیل شبکه درهمتنیده گفتمایی طرح کرده
است که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
مرحله اول :توصیف شبکه گفتمانی و بافت آن
الف) جایگیری گفتمان در بافت سیاستیاش ،مشخص کردن حدومرزها
 -1مزایای حاصل از سیاست چیست؟
 -2عوامل ملی ،بینالمللی و جهایی چه تأثیری بر گفتمان سیاست دارید؟
 -3ذینفعان اصلی چه کسایی هستند؟
 -1-3چه عالیقی دارید؟
 -2-3چه روابط قدرتی بین ذینفعان وجود دارد؟
 -4اسناد کلیدی برای تحلیل کدامند؟

ب) شناسایی گفتمانهای کلیدی و روابط بین آنها (بینامتنیت)
 -5چه گفتمانهایی دایر هستند؟
 -6چگویه این گفتمانها با هم ارتباط دارید؟
 -7اثرات متقابل بین گفتمانها چیست؟

 -1-7آیا آنها در ستیز با هم هستند ،رقیب هماید یا سازگارید؟
 -2-7چگویه تضاد رفع شده است؟
 -8چگویه گفتمانها برای رجحان و مسلطشدن رقابت میکنند؟
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 -9چگویه برخی از گفتمانها ،سایر گفتمانها را خاموش کرده ،به حاشیه برده و یا
مشروعیت بخشیدهاید؟

ج) افشای ایدئولوژی فعال در گفتمان

 -10چگویه شبکه درهمتنیده گفتمایی بهعنوان یک فناوری عمل میکند؟
د) برجستهسازی گفتمان غالب و توضیح یحوه غالب شدیش
 -11گفتمان غالب چیست؟
 -12چگویه غالب شده است؟

 -13گفتمان غالب چگویه عمل میکند؟

 -14چگویه سلطه خود را حفظ کرده است؟
 -15چه تأثیری بر سایر گفتمانها داشته است؟
 -1-15چگویه این گفتمان ،سایر گفتمانها را مشروع یا به حاشیه
رایده است؟
ه) ترسیم طرح و تغییرات گفتمایی گفتمان غالب جاری
 -16گفتمانهای غالب قبلی چه بودهاید؟
 -17چه موقع تغییر گفتمان رخداده است؟
 -18از چه طریقی گفتمان مسلط پیشین امکان ظهور گفتمان بعدی را ایجاد کرده
است؟
 -19چه یشایهای از گفتمانهای قبلی باقیمایده است؟

 -20چگویه گفتمان حفظ شده یا در طول زمان محدود شده است؟
مرحله دوم :پیوند زدن گفتمان به اثرات سازمایهاش  -شالودهشکنی
و) پیوید گفتمان با اثرات سازمایهاش
 -21چگویه شبکه درهمتنیده گفتمایی شرح ویژهای از حقیقت را هماهنگ کرده
است؟
 -22شبکه درهمتنیده گفتمایی چه اثراتی بر جهان واقعی داشته است (قصد شده و
قصد یشده)؟
 -23چه فرد یا گروهی در متن گمشده و خاموش شدهاید؟
مرحله سوم :پیشنهاد تغییر اجتماعی

ز) توسعه تئوری در جهت اقدام
 -24کجا فضای ظهور گفتمانهای رقیب وجود دارد؟
 -25چه گفتمانهای متباینی را میتوان بهعنوان اشکالی از مقاومت توسعه داد؟
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روششناسی ریزوی و لینگارد
ریزوی و لینگارد (2010؛ به یقل از خورسندی طاسکوه )2014 ،سه گام اساسی برای

تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی تدوین کردهاید .این سه مرحله شامل تحلیل بافت ،تحلیل متن

و تحلیل برویداد است .در تحلیل بافت تحلیلگر ایتقادی سیاست آموزشی به بررسی
خواستگاههای سیاسی و تاریخی سیاست آموزشی میپردازد .در این مرحله تحلیلگر در پی
پاسخ به سؤاالتی همچون خواستگاه سیاست آموزشی کجاست ،چرا چنین سیاستی اتخاذ شده
است ،چرا اکنون ،بازیگران درگیر در ایجاد دستور کار سیاست آموزشی چه کسایی هستند،

می باشد .تحلیل متن یا گفتمان سیاست آموزشی ،با آرایش گفتمایی و مسائل سیاست آموزشی

مرتبط است .در این مرحله تحلیلگر در پی پاسخ به سؤاالتی همچون چه گفتمانهایی متن
سیاست آموزشی را در برگرفتهاید ،آیا اینها گفتمانهایی جهایی هستند ،چگویه مسئله سیاست
آموزشی به تصویر کشیده شده است ،چگویه متن سیاست آموزشی برساخته شده است،
بینامتنیت سیاست آموزشی چیست ،چه کسی موجب پیشبرد و ترویج سیاست آموزشی شده

است و چرا ،چگویه منافع متضاد در ارتباط با دستور کار سیاست آموزشی مورد مذاکره قرار
گرفته است ،میباشد .تحلیل اجرا (برویداد) با استراتژیها و برویدادهای سیاست آموزشی
مرتبط است .در این مرحله تحلیلگر در پی پاسخ به سؤاالتی همچون چه استراتژیهایی برای
اجرای سیاست آموزشی مورد توجه قرار گرفته است ،آیا این سیاستی یمادین است یا یمود
عینی دارد ،آیا سیاست آموزشی یتایج پیشبینی یشدهای در پی داشته است ،منافع چه کسایی در
سیاست آموزشی در عمل مورد توجه قرار گرفته است و سیاست آموزشی چه تأثیری بر
عدالت اجتماعی داشته است ،میباشد.

بحث و نتیجهگیری
تغییرات پیشآمده در زیدگی اجتماعی معاصر ،متضمن تغییر در سنتهای پژوهشی و
تغییراتی درون حوزههای آموزشی ،بهو یژه سیاست آموزشی و متعاقب آن تغییر در روشهای
تحلیل سیاست آموزشی است (دیم و یویگ .)2015 ،همانگویه که در مقدمه بحث اشاره شد،
برخالف دیدگاههای سنتی که سیاست آموزشی را منحصراً به عنوان تصمیمات کتبی آمرایه در
متون رسمی میدیدید ،رویکردهای ایتقادی ،سیاست آموزشی را به مثابه مجموعهای از
کردارها ،سازوکارهای قدرت ،کشمکشها و توافقات تلقی میکنند .از این رو ،از منظر
رویکردهای ایتقادی ،سیاست آموزشی پیچیده ،ذاتاً سیاسی و درآمیخته با ارزشهاست و
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ماهیتی قدرتمدار دارد .به عبارتی ،متون سیاستی همواره در بسترهای گفتمایی و مفروضات
ایدئولوژیکی یمود پیدا کرده و عینیت مییابد (قهرمایی.)28 :1392 ،

تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی که منتج از این دیدگاه ایتقادی به سیاست آموزشی است،

به اهمیت بررسی سیاست آموزشی درون بافت تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
واقف بوده و تأکید دارد که مسائل سیاست آموزشی ،مایند جهان واقعی ،برساختههایی

اجتماعی هستند و زبان ،یقش مرکزی در ایجاد و ایتشار این برساختهها بازی میکند .لذا ،هدف
اصلی تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی به چالشکشیدن یابرابریها ،به واسطه درک یقشی است

که سیاستها در تولید و حفظ آنها بازی میکنند (وین تون و توترز .)2015 ،1از اینرو،

تحلیلگر ایتقادی سیاست آموزشی در پی پاسخ به سؤاالتی به قرار ذیل است :سیاست آموزشی
توسط چه کسایی مطرح شده است ،هدف از مطرح کردن آن چه بوده و چه رابطهای با
جریانهای قدرت ،منافع و ارزشهای افراد و گروهها دارد .تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی در
سالهای اخیر مورد توجه جدی پژوهشگران قرار گرفته است که تحلیلگران معموالً از این
سنت روششناسی  -یظری برای شناسایی ارزشهای مفقوده درون سیاستهای آموزشی و
توایمندسازی گروههای در حاشیه که صدای آنها در سیاست آموزشی به گوش یرسیده ،بهره
گرفتهاید .این روش شناسی ،یوید حرکتی اساسی برای بر سر زبان ایداختن گفتمانهای به
حاشیه رایده شده در سیاست آموزشی را میدهد که میتوایند تحولی اساسی را در محیط
یهادهای آموزشی پدید آورید.

توصیههای سیاستی
براساس مفروضات تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی ،رهبران مدارس ،کنشگران اصلی
سیاست آموزشی محسوب میشوید .از اینرو ،لزوم مشارکت آنها در فرآیند سیاستگذاری
آموزشی از ملزومات اصلی آموزش پیشرو در قرن بیست و یکم محسوب میشود .بر همین

اساس ،باید تالش شود تا رهبران مدارس یه تنها به کنشگران اصلی فرآیند توسعه سیاست
آموزشی بدل شوید ،بلکه آنها را به ابزار تحلیل ایتقادی سیاست آموزشی مجهز کرده تا فارغ
از محدودیتهای دیوانساالرایه و وابستگیهای جناحی ،سیاستهای آموزشی را به صورتی
ایتقادی تحلیل کرده و در صورت ییاز گزینههای سیاستی دیگری برای بهبود امر یادگیری و
آموزش و پیشبرد عدالت اجتماعی ،پیشنهاد دهند .در همین رابطه ازگا ( )2000بیان داشته
است:

1- Winton & Tuters
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من خواهان تشویق طیف گستردهای از مردم برای درگیر شدن در پژوهش سیاست آموزشی
 هم به، من می خواهم سیاست را از جابگاه بلندش برچیده و آن را برای عموم اجتماع.هستم

 استداللم برای ایجام چنین. دستیافتی کنم،عنوان موضوع مطالعه و هم حوزهی قابل پژوهش

 بلکه در هر کجای حوزه،کاری این است که سیاست را یه تنها در سطح حکومت مرکزی

 همکاری و کمک آن در پروژه، خاصیت این شیوه مواجهه با سیاست. میتوان یافت،آموزش
.)2001 ،دموکراتیک کردن آموزش است (به یقل از ویداویچ
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