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  چکیده

شناسانۀ سیاست آموزشی در ایران با دستگاه مفهومی  مقاله حاضر به بررسی جامعه
میشل دین، در سه بعد » تحلیل حکومت«رچوب و براساس چا» مندي حکومت«

پارادایم . پردازد هاي حکومت می ها و سوژه ها، تکنولوژي گفتمان / ها عقالنیت
و » تحلیل گفتمان«شناسیِ مورد استفاده، ترکیبی است از دو روش  روش

 آموزشی مندرج در قوانین  جامعه آماري تحقیق را، متون سیاست. »تبارشناسی«
. دهند عه در دو دوره پیش و بعد از انقالب اسالمی ایران تشکیل میبرنامه توس

مندي حاکم بر سیاست آموزشی در ایران،  ها نشان داد که حکومت یافته
چون بازگشت به  هاي مسلطی هم کار است که با ایده مندي نومحافظه حکومت

 ها، هژمونی دولت و تمرکزگرایی گذشته، حفظ و تثبیت نظم، توجه به ارزش
هاي  هاي آموزشی ایران، از طریق ترکیبی از تکنولوژي سیاست. شود مشخص می

. افتند اتفاق می) حکومت بر خود(و خود ) حکومت بر دیگران(قدرت  / سلطه
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هاي توسعه پیش و بعد از  هاي سیاست آموزشی در برنامه همچنین، سوبژکتیویته
هاي پیش از انقالب،  هکه در برنام طوري به. اند انقالب، شکل متفاوتی داشته

زایی و  گریی، اشتغال اي گرایی، حرفه  شامل فنیعمدتاًها  ترین ویژگی سوژه مهم
ها، در کنار وجه  کارآفرینی است، اما در زمان بعد از انقالب، وجه اخالقی سوژه

 آموزشی  داللت نتایج بر آن است که هدف غایی سیاست. اي، غالب گشت حرفه
کار  مندي نومحافظه هاي غایی حکومت ها وفقِ ارزش ر سوژهدر ایران، هدایت رفتا

  . است
  زایی، ایران هاي توسعه، اشتغال مندي، برنامه سیاست آموزشی، حکومت :هاي کلیدي واژه
  

  مسئله مقدمه و طرح -1
 آموزشـی در     محققان گوناگون با استفاده از ابزارهاي تحلیلی متعدد، به بررسی سیاست          

ترین ابزارهایی که در سـه دهـه اخیـر وارد     یکی از مهم  . اند  داختهکشورهاي گوناگون پر  
بسیاري از  . مندي است   هاي گوناگون علمی شده، حکومت      ادبیات نظري و روشی رشته    

هاي خود    مندي، که در سخنرانی     سازي فوکو از حکومت     کارهاي جدید به توسعه مفهوم    
انـد     ه نمـوده بـود، پرداختـه       در کالج دو فرانس پاریس ارائ      1979 و   1978هاي    در سال   

(Rose and Miller, 1992; Dean, 1995; Harris, 1999; Henman, 2004; Hindess, 
1998; Marston and McDonald, 2003). 

 تبارشناسیِ دولت مدرن و به تعبیر خود  حکومتمسئلهها، بر     فوکو طی این سخنرانی   
اي از تفکر راجع به این        وسعه شیوه ها، ت   مضمون کلیدي وي در این سخنرانی     . تکیه کرد 

دهد  موضوع بود که چگونه اَشکال مدرن حکومت، رفتار دیگران و خودمان را شکل می    
)Marston and McDonald, 2006: 1 .( همانند روش تـاریخی  مندي حکومتفوکو در ،

و ، با استفاده از تحلیـل تبارشناسـی        جنون و تمدن   و   انضباط و تنبیه  مورد استفاده در    

                                                
1. problem of government 
2. genealogy of modern state 
3. Discipline and Punish 
4. Madness and Civilization 
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 کند  آغاز می ماکیاولیشاهزاده در کتاب حاکمیتروش تاریخی، ابتدا با مرور بر ماهیت 
 هنـر جدیـد حکومـت   دهد که چگونه با ورود متونی که صـحبت از       و سپس نشان می   

  ). ibid: 2(کنند، معناي حکومت تغییر یافته است  می
یا و ) Lupton, 1999: 87-88(مندي، رویکردي به تنظیم و کنترل اجتماعی  حکومت

 است اراده معطوف به حکومت، ابزاري براي تحلیل )) 1996 :5به تعبیر نیکوالس روز
هاي  زمان با فروپاشی نظام فئودالی و جایگزینی دولت در قرن شانزدهم در اروپا و همکه 

 عنوان یک اسـتراتژي و عقالنیـت، از قـرن        اما به .  شروع به ظهور کرد     اجرایی -اداري  
 :Lupton, 1999( به این سو بر قدرت سیاسی در کشورهاي غربی مسلط گشت هجدهم

87-88(.  
پردازد که طی آن سیاست آموزشی در ایـران،   مقاله حاضر به بررسی مکانیسمی می    

  که چگونه سیاسـت  کند؟ این نقش ابزار حکومتِ شهروندان بر خود و دیگران را ایفا می    
کومت در سـاختارهاي ذهنـی شـهروندان منجـر        آموزشی در ایران به تداوم و توزیع ح       

هـاي   هـاي سیاسـیِ حـاکم بـر سیاسـت          عبارتی عقالنیت   ها و به    که گفتمان   شود؟ این   می
عنوان حقیقت یا درستی  بهآموزشی هاي  که چگونه سیاست اینآموزشی ایران کدامند؟ 
 آموزشـی در ایـران بـه منظـور حکومـت       که سیاسـت   اینگیرد؟  مورد پذیرش قرار می   

گیـرد؟    هایی انجام می    خودتنظیمی شهروندان بر خود و دیگران، از طریق چه تکنولوژي         
هاي آموزشی در ایران چه نوع سلوك رفتاري را در شـهروندان موجـب             که سیاست   این
هاي اخالقی مـورد انتظـار از ایـن     که هدف غایی و سوژه کند؟ این شود و هدایت می   می

وب مفیدي را براي بررسی نحوة تحقق قدرت        ها چیست؟ این سئواالت، چارچ      سیاست
  . کند  فراهم میمندي حکومتهاي آموزشی با لنز  از طریق سیاست

                                                
1. The Prince 
2. Machiavelli 
3. new art of government 
4. Nikolas Rose 
5. will to govern 
6. administrative states 
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   چارچوب نظري-2
 آموزشـی در ایـران،    رویکرد نظري مورد استفاده در این تحقیق جهت تحلیـل سیاسـت       

کـردن و   باشد که ابزاري بـراي تحلیـل نحـوة حکومـت      میشل فوکو می »مندي  حکومت«
مندي که در زبـان فرانـسه    اصطالح حکومت . شدن در بافتِ دولت مدرن است       متحکو

gouvernementalité  شود، مفهومی است کـه توسـط میـشل فوکـو در اواخـر        نامیده می
زمان استفاده رسمی فوکو از . مورد استفاده قرار گرفت) 1977-84(اش  هاي زندگی سال

امنیـت، قلمـرو،   لج دو فرانس با عنـاوین  این اصطالح، به دو برنامه سخنرانی وي در کا      
 گردد که برمی) 1979-1978 (تولد سیاستِ مشرف بر حیاتو ) ) 1978-1977جمعیت

 ,Foucault (»کنیم مندي زندگی می ما در عصر حکومت«ها مدعی شد  در این سخنرانی

بزار عنوان ا مندي به فوکو از مفهوم حکومت). Boyce and Davids, 2004: 4؛ 103 :1991
هـا یـا      یا رهنمودي تحلیلی استفاده کرد که بر پیوند بین اَشـکال حکومـت و عقالنیـت               

تأکید دارد و اِعمال حکومت را توجیه، مشروع ) کردن درباره حکومت(هاي اندیشه  سبک
مندي نوع ویژهی  طبق نظر فوکو، حکومت). Feymyar, 2008: 2(دهد  و عقالنی جلوه می

کردن  حکومت هاي نرم لی آن، استفاده فزاینده از تکنیکاز قدرت است که مشخصه اص
، بـر  )یعنی انضباط و زور (هاي حاکمیت     جاي اتکاء همیشگی بر مکانیسم      باشد که به    می

ها،  در واقع، در این سخنرانی). Nagl, 2008: 2(همکاري و سازش داوطلبانه تکیه دارد 
  :کار برده است مندي را در سه معنا به فوکو حکومت

هـا، محاسـبات و    هـا و بازتـاب   هـا، تحلیـل    اي از نهادها، رویـه       مجموعه :تحلیل) 1
کنـد کـه    ها که امکان اِعمال یک شکل بسیار ویژه و پیچیدهِ قدرتی را فراهم مـی     تاکتیک

و ابزارهاي فنـی    ) اقتصاد سیاسی (، شکل اصلی دانش خود      )جمعیت(گروه هدف خود    
  .ردرا دا) هاي امنیتی دستگاه(ضروري خود 

                                                
1. Securite, Territoire, Population 
2. Naissance de la Biopolitique 
3. soft 
4. analytics 
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طـور     گرایشی که در مدت زمـان طـوالنی و سرتاسـر تـاریخ غـرب، بـه                 :قدرت) 2
شـده و  ...) حاکمیـت، انـضباط و  (یکنواخت منجر به تفوق بـر تمـامی اَشـکال قـدرت             

گیري مجموعه  این نوع قدرت، از یک طرف باعث شکل.  نامید»حکومت«توان آن را  می
 باعث توسعه یک مجموعـه کلـی از   هاي حکومتی ویژه و از طرف دیگر   کلی از دستگاه  

  . شده است1دانش
ي، کـه از طریـق آن دولـت         فرآینـد ي، یا نتیجـهِ     فرآیند :مندشدنِ دولت   حکومت) 3

تدریج   تبدیل و به16 و 15 اجرایی در قرون    -قضایی در قرون وسطی، به دولت اداري        
 :O'Farrell, 2005؛ O'ZBrien, 1994: 6؛ Foucault, 1991: 102-103( شد مند حکومت

گرِ پادشاه به     مندشدنِ دولت به معناي حرکت از قدرتِ متمرکزِ سرکوب          حکومت). 107
کــردن از طریــق نهادهــا و خــود  تنبیــه و در نهایــت بــه شــیوه غیرمتمرکزتــر حکومــت

  ).Fejes, 2008: 6؛ به نقل از Hultqvist & Peterson, 1995(هاست  سوژه
و ) کـردن  ، بـه معنـاي حکومـت   governing (gouvernerفوکو با ادغام دو مفهـوم  

mentality (mentalité  در مفهـوم ترکیبـی   ) ، به معنـاي ذهنیـتGovernmentality  بـر ،
هـا    هایی تأکید دارد که بنیاد این شیوه    حکومت و ذهنیت  ) هاي  شیوه(استقالل بین اِعمال    

ی بـراي   عنـوان تالشـ     توان بـه     را می  مندي  حکومتبه عبارت دیگر،    . دهند  را تشکیل می  
هـاي گونـاگونی کـه بـراي کنتـرل،       پـذیر از طریـق تکنیـک    هـاي حکومـت     ایجاد سوژه 

 مندي حکومتبنابراین، . دهی رفتار مردم توسعه یافتند، توصیف کرد  سازي و شکل  نرمال
و حکومت بر ) سیاست(عنوان یک مفهوم، به شناسایی رابطه بین حکومت بر دولت          به

                                                
- Savoir =گیري آن و شرایط الزم براي اعالم  اي از دانش، قواعد شکل فوکو این اصطالح را به معناي مجموعه

 یک دانش Savoir. یابند  چیزي است که فرضیات سطحی در قالب آن مفهوم میSavoir. داند این دانش می
توانند درست  تر شبیه مجموعه قواعد مسلمی است که انواع عباراتی را که در قلمروهایی می  که بیشعمقی است

 ).89-90: 1380هکینگ، (کند  یا نادرست باشند، تعیین می
2. politics 
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تبارشناسـی  (و تـشکیل دولـت   ) تبارشناسـی سـوژه  (، ساخت سـوژه  )اخالقیات(خود  
  ).Lemke, 2000: 2-3(پردازد  می) دولت

کنـد    تعبیـر مـی  عنوان هنر حکومـت   را بهمندي حکومتمیشل فوکو اغلب مفهوم    
)Lemke, 2001: 10 .(هنر حکومت لزوماً به پاسخگویی به این سئوال مربوط است که :

شیوه صحیحِ مدیریت افـراد، کاالهـا و        یعنی  : چگونه اقتصاد را وارد کردار سیاسی کنیم      
رود یک پدر خوب در رابطه با همسر، فرزندان و  که انتظار می (ثروت در داخل خانواده

 را وارد شیوه صحیحِ تأمین خوشبختی براي خانوادهو ) کاران خود انجام دهد خدمت پیش
بینانـه پـدر       باریـک  چگونه این توجـه   بنابراین، سئوال این است که      . کردار سیاسی کنیم  

توان گفت که اقتـصاد    بنابراین، نمی . خانواده را به سمت مدیریت دولت هم سوق دهیم        
صرفاً به معناي حکومت عاقالنه بر خانواده با هدف تأمین رفاه براي همه اسـت، بلکـه                 

). Foucault, 1991: 92 (تـوان آن را بـه سـمت اداره کلـی دولـت هـم سـوق داد        مـی 
منـدي، در قالـب رویکـرد تبارشناسـی فوکـو،             وع محوري حکومـت   موضرفته،    هم  روي

کنیم و چگونـه   که ما چگونه حکومت می     این:  است چگونگیپرسش سئواالتی راجع به     
. هاي دولت نهفته است شویم؟ این نگاه، برخالف نگاهی است که در نظریه   حکومت می 

: سئواالت زیر تأکید دارد  بر شناسانهِ  گرایی معرفت   واقعهاي دولت بر      که نظریه   طوري  به
چه کسی قدرت دارد؟ مشروعیت و قدرت دولت چقدر است؟ و رابطـه حاکمیـت بـا                  

  ). Che, 2007: 2 (هایش چگونه است؟ سوژه
مندي مـشخص شـد، مـایلم پـیش از پـرداختن بـه نحـوه         حال که مفهوم حکومت 

جهــت تحلیــل سیاســت آموزشــی در ایــران، منــدي  حکومــتکــردن مفهــوم  عملیــاتی
طورکـه اشـاره شـد، فوکـو در      همـان . سازي خودم از این اصطالح را روشن کنم        هوممف

منـدي را در سـه         در کالج دو فرانس، حکومت     تولد سیاستِ مشرف بر حیات    سخنرانی  
منـدي منظـور بـوده و     در این تحقیق نیز، هر سه معناي حکومـت . کار برده است    معنا به 

                                                
1. morality 
2. art of government 
3. epistemological realism 
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یعنـی در تحقیـق     . ن پرداخته شده اسـت    براساس آن به تحلیل سیاست آموزشی در ایرا       
  :مندي عبارت است از حاضر، معناي حکومت

هـا کـه    ها، محاسبات و تاکتیـک     ها و بازتاب    ها، تحلیل   اي از نهادها، رویه     مجموعه: تحلیل) 1
کند که گـروه هـدف خـود      امکان اِعمال یک شکل بسیار ویژه و پیچیدهِ قدرتی را فراهم می           

و ابزارهـاي فنـی ضـروري خـود         ) اقتـصاد سیاسـی   ( خـود    ، شکل اصلی دانـش    )جمعیت(
  .را دارد) هاي امنیتی دستگاه(
. چیره یافت) حاکمیتی و انضباطی( قدرت حکومتی که بر سایر اَشکالِ قدرت  :قدرت) 2

هـاي حکـومتی    گیري مجموعه کلی از دستگاه این نوع قدرت، از یک طرف باعث شکل 
وعه کلی از دانش در حوزه آمـوزش شـده   ویژه و از طرف دیگر باعث توسعه یک مجم   

  .است
ي، که از طریق آن دولتِ قضایی به        فرآیندي، یا نتیجهِ    فرآیند :مندشدن دولت   حکومت) 3

مندشدنِ دولت بـه معنـاي        حکومت.  شد »مند  حکومت«تدریج    دولتِ اجرایی تبدیل و به    
یق نهادهـاي   کردن از طر    حرکت از قدرتِ متمرکزِ دولت به شیوه غیرمتمرکزترِ حکومت        

  .هاست آموزشی و خود سوژه
. در سیاسـت آموزشـی ایـران اسـت       مندي    حکومتموضوع دیگر، ماهیت و شکلِ      

در تحلیل نظر فوکـو، محـدود بـه     مندي    حکومتطورکه در متن نظري اشاره شد،         همان
بنابراین، ایـن  .  آمریکایی شده است-هاي لیبرال و نولیبرالِ اروپاي غربی و آنگلو     دولت
دیت مانع از کاربرد دقیق این مفهوم در رابطه با دولت و نظام سیاسـی غیرلیبـرال          محدو

گیـري   اي که در این تحقیق براي رفع محدودیت فوق پـی  استراتژي. شود  مانند ایران می  
تیکلی در پاسخ به ایـن محـدودیت،      . است) 2003(شد، استفاده از رویکرد لئون تیکلی       

ــوم  ــه دو مفه ــتب ــدي  حکوم ــرمن ــت و الغیرلیب ــدي  حکوم ــا ســاخت درحــالمن  ی

                                                
1. illiberal governmentality 
2. governmentality-in-the-making 
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غیرلیبـرال، شـکلی از عقالنیـت       منـدي     حکومـت :  قائـل اسـت    نوظهورمندي    حکومت
شونده  گر و حکومت تر تفکیک بین حکومت حکومت است که باعث تقویت هرچه بیش

هـاي سـلطنتی، از ایـن نـوع           ر نظـام  بیـشت . شـود   و سلطه یک گروه بر گروه دیگـر مـی         
این نوع عقالنیت توسط شهروندان درونی شده و منجر بـه           . رندبرخوردامندي    حکومت

  .شود  می سیاسی-ظهور نژادگراییِ زیستی 
در (ساخت است که شکلی از عقالنیـت سیاسـی      درحالمنديِ    حکومتنوع دیگر،   

هاي ضـمنیِ   است که در آن، فضاي گفتمانی، داللت   ) نتیجهِ تغییرات سیاسی و اجتماعی    
ها و میراث رژیم همچنان در برابر سطح حکومـت   ست، اما کردارلیبرال را کسب کرده ا  

از عناصر پیچیده و مندي  حکومتاز نظر تیکلی، این نوع  . کند  و سطح خود مقاومت می    
  . اغلب متناقضی تشکیل شده است که با عناصر پیشی، هم اتصال و هم انفصال دارد

بنـدي    هـر دو دسـته    در این تحقیق مد نظر اسـت، بـا        مندي    حکومتمعنایی که از    
حاکم بـر سیاسـت   مندي   حکومتیعنی  . خوانی دارد   مورد نظر تیکلی هم   مندي    حکومت

غیرلیبـرال اسـت و در گـام دوم یـک         منـدي     حکومـت آموزشی ایران، در گام اول یک       
غیرلیبـرال، بـه ایـن معنـا کـه عقالنیـت و       مندي  حکومت. ساخت درحالمندي   حکومت

ساخت نیز، به این معنا که  درحالمندي  حکومت.  نداردخوانی کردارهاي آن در ایران هم  
لیبرال را پذیرفته، اما در عمل کردارهاي حکومـت  مندي    حکومتحکومت، عناصري از    

  .کند را اِعمال میمندي  حکومتغیرلیبرال بوده و سبک متفاوتی از 
منـدي   حکومـت  آموزشـی در ایـران،       از همین روي، محقق براي بررسی سیاسـت       

کـاربرد  منـدي   حکومـت زعـم محقـق، ایـن نـوع      کند که بـه  کار را پیشنهاد می  نومحافظه
ایـن  . فوکـویی دارد منـدي   حکومـت تري براي تحلیل سیاست آموزشی ایران با لنز    بیش

یک عقالنیت است، عقالنیتی که نه فقط یک ایـدئولوژي سیاسـی، بلکـه    مندي   حکومت
کردن، و یک کردار و سـبکِ         تسازي حکوم   مسئلهتر راجع به نحوه       یک ذهنیت گسترده  

                                                
1. emerging governmentality 
2. bio-political racism 
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کـار در     نومحافظـه منـدي     حکومـت . کردن است که تقریباً همه جا حضور دارد         حکومت
حوزه سیاست آموزشی، بر مفاهیمی مانند مداخله دولـت، وجـود دولـت قـوي، رسـم،       

گرایــی و  مراتــب و انتقــال و میــراث فرهنگــی، ملــی نــوایی، نظــم، سلــسله ســنت، هــم
  . ا و گذشته تأکید دارده ، و ارزشپرستی میهن

 و براسـاس چـارچوبی کـه        منـدي   حکومتدر این تحقیق، با تلفیق عناصر کلیدي        
گانـه   گـذاري کـرده، بـه تحلیـل ابعـاد سـه        نامتحلیل حکومتمیشل دین آن را باعنوان      

توان  شود که از منظري دیگر، می   پرداخته می ) یعنی عقالنیت، تکنیک و سوژه    (حکومت  
 )تکنولـوژي و سـوژه   (و عملیـاتی  ) عقالنیت ( دو بعد کلی گفتمانی    این سه بعد را به    

  . تقسیم نمود
  

  
  مندي  ابعاد حکومت-1شکل 

  

                                                
1. patriotism 
2. discoursive 
3. operational 
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عبــارتی، بـا تلفیــق تمـامی ایــن ســه بعـد از تحلیــل حکومـت در قالــب رویکــرد      بـه 
هایی بـر   ها و عقالنیت شود که چه گفتمان ، به بررسی این موضوع پرداخته می  مندي  حکومت
هـایی اِعمـال    گذاري از طریق چـه تکنولـوژي   اند؟ این سیاست   آموزشی ایران حاکم  سیاست  

هـاي   گذاري کدامند؟ چگونـه سـوژه   هاي اخالقی مورد انتظار از این سیاست        شود؟ سوژه   می
گـران   گیرنـد؟ چگونـه کـنش    گذاري شکل می هاي سیاست ها و بیانیه آموزشی توسط اعالمیه 

  کنند و به سمت چه اهدافی؟  ن حکومت میسیاست آموزشی بر خودشان و دیگرا
  

   پیشینه تجربی-3
مندي در بررسی مسائل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  در زمینه کاربرد رویکرد حکومت    

این مطالعات که عمومـاً از دو سـخنرانی         . و سیاسی، مطالعات زیادي انجام گرفته است      
تولد سیاستِ مشرف   و  ) ) 1978-1977امنیت، قلمرو و جمعیت   مشهور فوکو با عنوان     

ذهنیـت و   /گیرند، به روابط پیچیده بین اندیـشه        سرچشمه می ) ) 1979-1978بر حیات 
  ).Fimyar, 2008: 2(اند  حکومت پرداخته

 و کـالین  منـدي فوکـو توسـط افـرادي ماننـد ژاکـوب دونزلـوت            مفهوم حکومت 
 اصلی گروه آنگلو  و متفکران ) هاي فوکو   زبان نوشته   یکی از مترجمان انگلیسی   (گوردون  

 و میـشل  ، بـاري هینـدس  ، پیتر میلر، نیکوالس روز شامل گراهام بورشل   فوکویی -
ــن ــتدی ــعه یاف ــات   .  توس ــادي در ادبی ــوذ زی ــک نف ــاس لِم ــات توم در آلمــان، مطالع

  .مندي در جهان دارد حکومت

                                                
1. Security, Territory, Population 
2. The Birth of Biopolitics 
3. Jacques Donzelot 
4. Anglo-Foucauldian group 
5. Graham Burchell 
6. Nikolas Rose 
7. Barry Hindess 
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فوکو و خِـرد  «، )Hunt and Wickham, 1994 (»فوکو و قانون«بعدها، چاپ کتب 
 ,Barry, Osborne and Rose (»هاي حکومت لیبرالیسم، نولیبرالیسم و عقالنیت: سیاسی

نیـز  ) Dean, 1999 (»قـدرت و حکومـت در جامعـه مـدرن    : مندي حکومت«، و )1996
مندي در مطالعـات سیاسـی،        تحول شگرفی بر گسترش کاربرد مفهوم فوکویی حکومت       

 بـه بعـد، وارد   1970اخـر دهـه    از اومندي مطالعات حکومت. اجتماعی و اقتصادي نهاد 
؛ )Joyce, 1999(ریـسک و اعتمـاد   : شدطیف وسیعی از موضوعاتِ اجتماعی و انسانی 

؛ )Bratich et al, 2003(؛ مطالعــات فرهنگــی )Pavlich and Wickham, 2001(قــانون 
 Walters and(رانی اروپـایی   حکم؛ )Lipschutz and Rowe, 2005(شناسی، سیاست  انسان

Haahr, 2005(ــین ــات ب ــل  ؛ مطالع  Sending and؛ Larner and Walters, 2004(المل

Neumann, 2006, 2010 ؛Merlingen, 2006( ؛ تروریسم)Ventura et al, 2005 ؛Tagma, 

؛ حقـوق و  )Leander and Rens, 2006(؛ امنیـت  )Agrawal, 2006(؛ محیط زیـست  )2006
 ,Dent(رایـت   ؛ کپـی )Nadesan, 2008 (؛ زندگی روزمره)Ciccarelli, 2008(آزادي سیاسی 

  ). Guarneros-Meza et al., 2010(؛ مشارکت شهروندي )2009
 ,Bratich (»منـدي  فوکو، مطالعـات فرهنگـی و حکومـت   «چاپ کتب متعدد مانند 

Packer and McCarthy, 2003( ،»هـاي آتـی   مسائل کنـونی و چـالش  : مندي حکومت« 
)Bröckling and Krasmann, 2010( ،»حکومـت بـر فـضاهاي    : مندي جهـانی  حکومت

ــین ــی ب ــانی«، )Larner and Walters, 2004 (»الملل ــال  جه ــدن درح ــاخت ش : برس
: حکومـت بـر اروپـا   «و ) Perry and Maurer, 2003 (»مندي، حقوق و هویت حکومت

، تحوالت بعدي در )Walters and Haar, 2005 (»مندي و ادغام اروپا گفتمان، حکومت
  . اند هاي گوناگون بوده مندي در تحلیل حوزه  کاربرد حکومتزمینه مفهوم و

مندي در حوزه سیاست اجتمـاعی نیـز، از دهـه           در زمینۀ کاربست تحلیل حکومت    
نفوذ به نام     عالوه بر مطالعات تجربی، یک کتاب ذي      .  به بعد مطالعاتی را شاهدیم     1990

 Greg Marston and Catherine (»منـدي  رویکرد حکومـت : تحلیل سیاست اجتماعی«

McDonald ( اما سایر منابعی کـه در زمینـه تحلیـل سیاسـت اجتمـاعی بـا            . وجود دارد
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هـاي گونـاگون    باشند که در حـوزه  رویکرد وجود دارند، محدود به مطالعات تجربی می    
نیکوالس روز و پیتـر  ازجمله این مطالعات، مطالعه    . اند   اجتماعی صورت گرفته    سیاست

  کینزي و نولیبرال در اواخر قرن بیـستم خـصوصاً          هاي سیاسی   نیت در زمینه عقال   میلر
  در زمینـه اشـتغال؛ پـال جـویس    ) 2001 (والتـرز ؛ )Sleep, 2006: 6(دولت انگلستان 

ــت  ) 6: 2006( ــسک و حکوم ــین ری ــاط ب ــه ارتب ــوفیلد  در زمین ــدي؛ ش ــه  درمن  زمین
 ,Larner and Butler (هـا؛  هـا و فعالیـت   ها، سیاست مندشدنِ اجتماع از برنامه حکومت

  .باشند هاي محلی قابل اشاره می در زمینه شراکت) 2004 (؛ لرنر و باتلر)6-7 :2004
مندي، پـاي آن بـه        بعدها، به دنبال آغاز مطالعات سیاستی اجتماعی با لنز حکومت         

ترین مطالعاتی که در این زمینه صـورت          مهم. حوزه سیاست آموزشی نیز باز شده است      
در زمینـه سیاسـت آموزشـی در    ) ) 2003 مطالعات افرادي مانند لئون تیکلـی     اند،  گرفته

مندي و انتخاب در نظام  در زمینه تقابل حکومت) ) 2005آفریقاي جنوبی؛ آنجال مورگان
مندي سیاست  در زمینه تحلیل حکومت) ) 2006دوهِرتی. آموزش خصوصی؛ رابرت اي

در ) 2008(آموزشی کشور سـوئد؛ فِجِـز       در زمینه سیاست     آموزشی؛ اندرسون و فِجِز   
 یار ؛ اولِنا فیم بولوگنافرآیندزمینه نحوه برساخت شهروندان اروپایی در سوئد از طریق 

عنوان یک ابزار مفهومی براي تحلیل سیاست  مندي نوظهور به در زمینه حکومت) 2008(
ینـه نقـش   در زم) ) 2009آموزشی در دولت پساکمونیـستی اوکـراین؛ و دونالـد ژیـل          

  .باشد مندي در هدایت و سیاست آموزشی می حکومت
                                                

1. Nickolas Rose and Peter Miller 
2. political rationalities 
3. Walters 
4. Paul Joyce 
5. Schofield 
6. Larner, Wendy and Butler 
7. Leon Tikly 
8. Angela Morgan 
9. Robert A. Doherty 
10. Andersson and Fejes 
11. Bologna process 
12. Olena Fimyar 
13. Donald Gillies 



   
  
  
  

 235    ... شناسی سیاست آموزشی در ایران  جامعه

   آموزشی  مندي در تحلیل سیاست  خالصه تجارب مربوط به کاربرد حکومت-1جدول 
  هاي اصلی یافته  سال  عنوان تحقیق  محقق

  لئون تیکلی
سیاست   مطالعه و مندي حکومت

  آموزشی در آفریقاي جنوبی
2003  

 دي درمن تغییرات آموزشی نتیجه حکومت
همچنین ظهور یک عقالنیت  و تغییر  حال

  جدید جهانی و نولیبرال

آنجال 
  مورگان

مندي و انتخاب  حکومت  تقابل
  در نظام آموزش خصوصی

2005 

تأثیر قدرت انضباطی حاکم بر نظام آموزشی 
خصوصی بر انتخاب والدین و انتخاب والدین 

  عنوان چالشی براي قدرت به

. رابرت اي
  دوهِرتی

مندي  تحلیل حکومت  سمت  به
  سیاست آموزشی

2006  
عنوان نمود عقالنیت  سیاست آموزشی به

سیاسی و نقش آن در حمایت از پروژه سیاسی 
  دهی به دولت دهی و جهت کنونی و نظم

اندرسون و 
  فجز

  2008  سیاست آموزشی در سوئد
اي  نقش سیاست آموزشی در برساخت سوژه

  به اسم فراگیر بزرگسال

  فِجِز
ه برساخت شهروندان نحو

 فرآینداروپایی در سوئد از طریق 
  بولوگنا

2008  
نقش سیاست آموزشی در برساخت شهروند 

نواسازي آموزش عالی در  نیز هم اروپایی و
  هاي خود و دیگري  گفتمان اروپا از طریق

  یار اولنا فیم

عنـوان    مندي نوظهور به    حکومت
یک ابزار مفهـومی بـراي تحلیـل      

ر دولـــت سیاســـت آموزشـــی د
  پساکمونیستی اوکراین

2008  

شدن اقتصادي   جهانی(نقش عوامل خارجی 
همراه با ایدئولوژي نولیبرال، موسسات 

هاي  گفتمان و  المللی حمایتی بین آموزشی و
فقدان (و عوامل داخلی ) آموزشی جهانی

 پساکمونیستی،  ابهام تحوالت دموکراتیک، تاریخ
هاي  فتمانگذاري، گ  برسیاست  حکومتی انحصار

شده و دولت   شدن، دموکراتیزه رسمی اروپایی
سازي و فقدان ذهنیت اتحاد جماهیر   ملت-

  در سیاست آموزشی) شوروي

  دونالد ژیل
هدایت و : مندي حکومت توسعه

  سیاست آموزشی
2009  

عنوان رویکرد کلی  محوریت هدایت رفتار به
 سیاست آموزشی در انگلستان
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مندي در تحلیل موضـوعات       ا کاربست رویکرد حکومت   بندي ادبیات مرتبط ب     جمع
خصوص موضوعات سیاست آموزشی حاکی از آن است کـه اگرچـه ایـن مطالعـات                 به

باشند که بر موضـوعات تجربـی متفـاوتی         اي می   هاي متعدد رشته    گیري  مربوط به جهت  
مطالعات به این . اند گاه از یک دیدگاه تحلیلی مشترك استفاده نکرده تأکید دارند، اما هیچ

. انـد  مندي پرداختـه   در برداشت وسیع فوکو از اصطالح حکومت  »هنر حکومت «بررسی  
 »هـا  مـردم، افـراد و یـا گـروه    «هاي هـدایتِ   مندي به بررسی مکانیسم مطالعات حکومت 

اند که طیف آن از مدیریت بر کارکنان شرکت تا افزایش کردارهـاي کنتـرل بـر                پرداخته
ر فضاهاي عمومی و حتی حکومت بر نهادهایی مانند اتحادیه کودکان و کنترل روزمره د 

هـا و   تمرکز اصلی این مطالعـات، بـر تکنولـوژي       . شود  اروپا و سازمان ملل را شامل می      
 ,.Bröckling et al(هـاي مـشخص اسـت     در زمینـه ) بر خـود (هاي حکومت  عقالنیت

لیل حکومـت ماننـد     از طرفی، تمامی این مطالعات به بررسی بعد ویژهی از تح          ). 2010
عقالنیت، تکنولوژي و سوژه حکومت پرداخته و مطالعاتی که در آن به تمامی این سـه                 

  از این رو، مطالعه حاضر سعی کرده تا سیاست       . بعد پرداخته شده باشد، بسیار معدودند     
  .آموزشی در ایران را براساس تمامی ابعاد حکومت مورد تحلیل قرار دهد

  
  شناسی  روش-4
  وش تحقیق ر-4-1

طـور ویـژه روش     و بـه »تحلیل اسـنادي «در معناي کلی، از روش     در تحقیق حاضر،    
اي که در ایـن تحقیـق        شناسی  پارادایم روش .  استفاده شده است   »محور  تحلیل تاریخی متن  «

  آموزشی مورد استفاده قرار گرفته، یک پاردایم ترکیبی است از دو       براي تحلیل متون سیاست   

                                                
1. documentary analysis 
2. textually-oriented historical analysis 
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تحلیـل گفتمـان   «بـا نـام    ) ) 1992ویـژه روش فـرکالف       فوکو و به   »مانتحلیل گفت «روش  
  . »تبارشناسی« و روش تاریخی فوکویی »محور متن

  
   جامعه آماري-4-2

دهند که شامل دو گروه       جامعه آماري این تحقیق را، متون سیاست آموزشی تشکیل می         
  :باشند می

در دو دوره پیش و بعد از انقالب گروه اول، مستندات، لوایح و قوانین برنامه توسعه 
  . اند اسالمی ایران که در هر دوره پیش و بعد از انقالب، پنج قانون تصویب شده

هـا در دوره مـورد    هـا و بخـشنامه   ها، اساسـنامه  نامه  ها، آئین   نامه  گروه دوم، تصویب  
یعنـی سـعی شـده همـراه بـا تحلیـل قـوانین برنامـه براسـاس ابعـاد رویکـرد                     . بررسی

هـا و   هـا، اساسـنامه   نامـه  هـا، آئـین     نامه   به منظور پوشش تحلیل، تصویب      ،مندي  حکومت
عالوه بـر ایـن، محقـق بـه       . هاي مرتبط با این قوانین نیز مورد اشاره قرار گیرد           بخشنامه

انقالب ازجمله سند ویژه در زمان بعد از  بررسی برخی متون مرتبط با سیاست آموزشی به
سـاله    انـداز بیـست     سمی و عمومی کـشور و سـند چـشم         تحول راهبردي نظام تربیت ر    

  . پرداخته است هجري شمسی1404جمهوري اسالمی ایران در افق 
  

  ها  سنجه-4-3
  طورکه در مبحث چارچوب نظري تحقیق اشـاره شـد، در ایـن تحقیـق سیاسـت         همان

هــا،  ، از طریـق سـه بعـد عقالنیـت    منـدي  حکومـت آموزشـی در ایـران در قالـب رویکـرد     
بـه همـین خـاطر، تعریـف     . انـد  هاي حکومت مورد تحلیل قرار گرفته ها و سوژه    ژيتکنولو

  :مفاهیمی که در این قسمت اشاره خواهد شد، به عناصر این مفهوم اختصاص دارند
                                                

1. discourse analysis 
2. Fairclough 
3. textually-oriented discourse analysis 
4. genealogy 
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، هر  مندي  حکومت معتقد است که     )18-17: 1999(میشل دین   : مندي   حکومت -1
 منـدي،   حکومت. کنیم  مت می چیزي است که ما از طریق آن بر خودمان و دیگران حکو           

کـردن بـر دیگـران و خودمـان در انـواع متنـوعی از        نحوه تفکر ما راجـع بـه حکومـت        
: کردن اسـت    هاي حکومت    به معناي ذهنیت   مندي  حکومتطور خالصه،     به. هاست  بافت
ظـاهر شـفاف ماننـد مـدارس،      دادن اذهـان یـک جمعیـت از طریـق نهادهـاي بـه             شکل

  ...ها و ها، زندان بیمارستان
، تحلیل حکومـت، نـوعی   )21-20: 1999(  از نظر میشل دین : تحلیل حکومت -2

هاي ویـژه ظهـور    ها واحد پردازد که طی آن مطالعه است که به تحلیل شرایط ویژهی می  
عبارتی، میشل دین معتقد است که تحلیل  به. کنند یابند و تغییر می کنند، موجودیت می می

اسایی این موضوع است که چگونه یک رژیم موجودیت هاي ویژه کردار، درصدد شن رژیم
سازند، کدامند، و این رژیم چگونه به  یابد، منابع چندگانه عناصري که این رژیم را می می

در این تحقیق، تحلیل حکومت براساس رویکرد میشل . شود یک کردار نهادي تبدیل می    
  :ومت صورت گرفته استهاي حک ها و سوژه ها، تکنولوژي دین و در سه بعد عقالنیت

طبق نظر نیکوالس روز و پیتر میلر، عقالنیـت حکومـت داللـت            : هاي حکومت   عقالنیت) 1
شـود؛    سـازي مـی     ها مفهـوم    تغییري که اِعمال قدرت در آن       هاي گفتمانی روبه    زمینه«: دارد بر 
هـا؛ اشـکال مناسـب،     هاي ویژه اِعمال قدرت توسـط سـازمان   هاي اخالقی براي شیوه  توجیه

هـاي    هاي سیاست؛ و مفـاهیم توزیـع مناسـب وظـایف در بـین بخـش                 ها و محدودیت    بژهاُ
هـاي حکومـت    بنـابراین، عقالنیـت  ). Inda, 2005: 7 (»سکوالر، معنوي، نظامی و خانوادگی

باشند که طوري واقعیـت را قابـل تفکـر          هاي فکري می    به معناي دستگاه  ) خِردهاي سیاسی (
هاي سیاسـی، عناصـر       عقالنیت. نمایانند  اسبه و حکومت می   دهند که آن را قابل مح       جلوه می 

عنـوان ابزارهـایی    هـاي قـدرت بـه     اي و گفتمانی حکومت هستند که در آن، تکنولوژي          سازه
 معنـاي شـیوه یـا     طور خالصه، عقالنیت حکومت بـه    به. شوند  ها تلقی می    تحقق این گفتمان  

کـردن   واند حکومت کند، حکومتت کی می (نظامی از اندیشه راجع به ماهیت شیوه حکومت         
 تفکر و عمل سـاختن ایـن حکومـت هـم      ، توانایی قابل)شود کی حکومت می  /چیست، چی 
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 ,Gordon(شـود   هـا اِعمـال مـی    هایی که این حکومت بـر آن  براي کارگزاران و هم براي آن

1991: 2-3 .(  
قـق  هایی اسـت کـه اهـداف حکومـت از طریـق آن مح      تکنیک: هاي حکومت     تکنولوژي) 2

هاي خـود اسـت کـه از نظـر فوکـو،              هاي حکومت، تکنولوژي    ترین تکنولوژي   مهم. شود  می
هـاي   دهند تا از طریق آرزوهـاي خـود در زمینـه    هایی هستند که به افراد اجازه می   تکنولوژي

بدن، ذهن، روح و سبک زندگی، به کمک ابزارهاي شخصی خود بر خودشان اثر بگذارنـد،              
نظور رسیدن به وضـعیت مشخـصی از شـادي و کیفیـت زنـدگی      که خودشان را به م   طوري

هایی هـستند کـه    هاي خود، شیوه نیکوالس روز نیز معتقد است که تکنولوژي   . متحول سازند 
) هـاي لیبـرال   یعنی سـوژه (ها  کنند به انواع مشخصی از سوژه     ها انتخاب می    افراد از طریق آن   

  ).  Rose, 1996: 158(تبدیل شوند 
انواع هویت فردي و جمعی و اشـکال سـوبژکتیویته و عـاملیتی کـه       : کومتهاي ح   سوژه) 3

یعنی انواع موجوداتی که ما     . یابند  هاي حکومت برساخت می     ها و تکنولوژي    توسط عقالنیت 
هـایی   یعنی افراد و جمـع . شویم، باشیم کنیم یا حکومت می که حکومت می   آرزو داریم زمانی  

  .داریم ایجاد کنیمکه ما دوست داریم باشیم و یا دوست 
کردن هر یک از این سه بعد حکومت، باید گفت که هـر               اما درباب سنجش و عملیاتی    

اند که در این تحقیق سئواالتی براي سنجش ایـن   هایی تشکیل شده  مؤلفهیک از این ابعاد، از      
در کـردن ابعـاد حکومـت     البته در عملیـاتی ). 2جدول (اند  ها و ابعاد درنظر گرفته شده      مؤلفه

توان برخـی   ، نمی)اسناد و متون(تحقیق حاضر، طبیعی است که به دلیل تفاوت سطح تحلیل    
  . افتند، سنجش کرد متغیرها را که در سطح فردي اتفاق می
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  مندي هاي تحلیل سیاست آموزشی ایران با لنز حکومت  شاخص-2جدول 
  سئواالت  ها مؤلفه  ابعاد حکومت

ماهیتِ 
اسانهِ شن معرفت

هاي  عقالنیت
  سیاسی

  شود؟   چه چیزي حقیقت نامیده می-1
   چه کسی قدرت تعریف حقیقت را دارد؟-2
  هاي گوناگون در تولید حقیقت چیست؟  نقش سازمان-3
شناختی، نهادي و فنی براي تولید و گردش   شرایط معرفت-4

  حقیقت کدامند؟
عقالنیت 
  حکومت

ماهیتِ 
سازِ  مسئله

هاي  عقالنیت
  سیاسی

 مسئلهعنوان  هاي مشخص به ها و پدیدهفرآیندقایع،  چگونه و-1
  شوند؟ بندي می فرموله

گیرند و  ها، این مسائل شکل می هایی که در آن  بررسی مکان-2
  اند؟ گیري هایی که مسئول این شکل سازمان

ابزارهاي فنی 
  ویژه

ه؛ هاي ثبت، شمارش و محاسب هاي آزمون و ارزشیابی؛ تکنیک روش
  ها در موقعیت گذاري کردار بندي و فاصله هاي پاسخگوئی؛ زمان رویه

هاي مربوط  هاي ویژه؛ اشکال نمایشی مانند جداول و نمودارها؛ فرمول
هاي استاندارد براي آموزش و تلقین عادات؛  به سازماندهی کار؛ تاکتیک

هاي آموزشی، معالجه و تنبیه براي اصالح و مراقبت؛ اشکال  تکنیک
؛ و )مانند کالس درس(گیرد  ماري که مداخالت در آن صورت میمع

  اي واژگان حرفه
 ها، دستور هاي آماري، پمفلت شناسی ها، روش ها، گزارش پیمایش

ها، تصاویر، اعداد، قواعد و  هاي معماري، نقاشی ها، طرح العمل
  ها و آمار ها، گراف رهنمودهاي بوروکراتیک، نمودارها و چارت

هاي  تکنولوژي
  حکومت

ماهیتِ 
مند و  امهبرن

تکنیکی 
  حکومت

سازي و مدیریت  هاي حکومتی، مفهوم چنین طرح چگونه یک -1
ي را در پرتو اهدافی ویژه ا شوند و سعی دارند مسائل ویژه می

  .حل کنند
گران  هاي ویژه حکومت، محیط و شرایط کنش چگونه برنامه -2

 هاي بسیار دقیق ها با شیوه ي را به منظور اصالح رفتار آنا ویژه
  .دهند شکل می

ادامه جدول در صفحه بعد
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 -2ادامه جدول 

  سازي سوژه

هاي  هایی از فرد، خود و هویت از پیش توسط کردار  چه شکل-1
ها به دنبال  شوند و این کردار گوناگون حکومت مسلم فرض می

  چه نوع تحوالتی هستند؟ 
ز ا(کنند  هایی که حکومت می  فرض بر این است آن-2

ها و متخصصان  اي ها گرفته تا حرفه مداران و بوروکرات سیاست
  مدیران، معلمان، دانش(شوند  هایی که حکومت می و آن) آموزشی

ها و  ها، نگرش ها، قابلیت ، چه پایگاه...)آموزان، مدرسه و
  هایی دارند؟ گیري جهت

شوند، چه نوع رفتاري انتظار  هایی که حکومت می  از آن-3
  رود؟ می
  ها چه وظایف و حقوقی دارند؟  آن-4
شوندگان چگونه پرورش  هاي حکومت ها و ویژگی  قابلیت-5

  یابد؟ می
  شوند؟  چگونه این وظایف تقویت، و حقوق تضمین می-6
 مسئلهشوندگان  هاي مشخصی از رفتار حکومت  چگونه جنبه-7

هاي رفتاري اصالح  صورت، چگونه این جنبه شود؟ درآن ساز می 
  ؟شوند می
هاي  هاي مشخصی در قالب گروه  چگونه افراد و جمعیت-8

یابند، به شهروندان فعال و بافضیلت تبدیل  مشخص هویت می
  ؟...شوند و می

هاي  سوژه
  حکومت

مذاکره و 
پذیرش 

  گی سوژه

شان را  هاي شخصی هاي ویژه، خودها و هویت  چگونه عاملیت-1
 .کنند تولید می

 ویژه هویت مذاکره هاي ویژه راجع به این انواع  چگونه عاملیت-2
ها انطباق  کنند، با آن ها به گرمی استقبال می کنند، یعنی از آن می
  .کنند ها را رد می یابند و یا آن می
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معنایی که از سیاست آموزشی در این تحقیق مـورد نظـر اسـت،     :  سیاست آموزشی  -3
د که محقـق بـا بـسط    باش  می)  (Simons et al., 2009: 23»اینگارد و اوگزا«دار اندیشه  وام

سیاسـت آموزشـی شـامل تمـامی     :  آموزشی ارائه نموده اسـت  آن، تعریف زیر را از سیاست  
تولیـد شـده و   ) ربـط  و نهادهـاي ذي (است که از طرف دولت      ) غیر از برنامه درسی   (متونی  

بنـابراین، بـه تبـع جامعـه     . بندي، شکل و تغییر دهند     سعی دارند کردارهاي آموزشی را قالب     
مستندات، لـوایح و قـوانین   ) گروه اول : باشند  تحقیق، این متون نیز شامل دو گروه می       آماري  

برنامه توسعه در دو دوره پیش و بعد از انقالب اسالمی ایران که در هر دوره پیش و بعـد از     
هـا و   هـا، اساسـنامه    نامـه   ها، آئین   نامه  تصویب) گروه دوم . اند  انقالب، پنج قانون تصویب شده    

  .ا در دوره مورد بررسیه بخشنامه
  

  ها  یافته-5
شناسی تلفیقـی    آموزشی ایران با استفاده از روش      ها، تحلیل سیاست    در بخش یافته  

ــارچوب    ــاس چ ــی، براس ــان و تبارشناس ــل گفتم ــت«تحلی ــل حکوم ــز »تحلی ــا لن  و ب
هاي حکومت انجـام گرفتـه    ها و سوژه ها، تکنولوژي  در سه بعد عقالنیت    مندي  حکومت
  . آن به تفکیک آمده استکه نتایج 

   آموزشی ایران خِردهاي حکومت در سیاست/ها  عقالنیت-5-1
شود، عقالنیت سیاسـیِ   بررسی میمندي  حکومتیکی از موضوعاتی که در تحلیل       

هـا را از اسـتفاده    عقالنیت حکومتی، عقالنیتی است کـه حکومـت  . کردن است   حکومت
سازي  النیت سیاسی، خشونت را نه مشروعبنابراین، عق. سازد ابزاري از خشونت رها می

کنـد   رانی تبدیل مـی    گذارد، بلکه آن را به سبکی از حکم         کند و نه بر آن سرپوش می        می
)Brown, 1998: 43.( اساساً توسط مندي حکومتطورکه سابق اشاره شد، تحلیل  همان 

 گرفتـه  لیبرال در کشورهاي غربی مورد اسـتفاده قـرار    مندي    حکومتفوکو براي مطالعه    

                                                
1. Lingard and Ozga  
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چون تیکلی، فِجِز، و نیومن و سِندینگ بر این باورند که براي  اما محققان بعدي هم. است
را منـدي     حکومـت در جوامع غیرغربـی، بایـد شـکل دیگـري از            مندي    حکومتتحلیل  
  .خوانی داشته باشد سازي کنیم که با شرایط این کشورها هم مفهوم

 منـديِ  حکومـت شـی در ایـران،      آموز  از همین روي، محقق براي بررسی سیاسـت       
عنـوان یـک عقالنیـت، هماننـد          ، بـه  مندي  حکومتاین  . کند  کار را پیشنهاد می     نومحافظه
، نـه فقـط یـک ایـدئولوژي        هاي لیبیرالیسم، نولیبرالیسم و لیبرالیـسم پیـشرفته         عقالنیت

یـک  (کـردن     سـازي حکومـت     مسئلهتر راجع به نحوه       سیاسی، بلکه یک ذهنیتِ گسترده    
ي هم ارتبـاط نـدارد   ا است که با هیچ حزب سیاسی ویژه) کردن  و سبکِ حکومت  کردار  

)Fejes, 2006: 23 .(است کـه از دهـه   مندي حکومتکاري، یک  در این معنا، نومحافظه 
زدایـی از بـازار بـا هـدف      هاي ملـی و مقـررات     ظاهر شد و اولویت را به دارایی       1970

، مردم همیشه بایـد متکـی بـه خـود          يمند  حکومتبراساس این   . وکار داد   تشویق کسب 
اما دولت موظف است به منظور جلوگیري از جنگ همه علیه همـه و در نتیجـه         . باشند

مراتب و انتقـال فرهنگـی،       رسم، سنت، نظم، سلسله   . برقراري نظم، در امور مداخله کند     
مرکـز ثقـلِ اِعمـال کنتـرل در ایـن          . هـستند منـدي     حکومـت هاي کلیـدي در ایـن         واژه

، کنترل مرکزي است و نسبت به هرگونه قـدرت در سـطوح ملـی و نیـز       مندي  حکومت
  ). Trowler, 2003: 108(آزادي مردم در انتخاب مردد است 

تـوان    کار را می     نومحافظه منديِ  حکومت آموزشی ایران نیز، نفوذ       در حوزه سیاست  
  :هاي زیر توضیح داد براساس ویژگی

  . شود س به مدارس تحمیل میبرنامه درسی در سطح ملی تعیین و سپ  . 1
ترین مکانیسم بـراي تخـصیص        کاري، گرچه ممکن است بازار را مهم        نومحافظه  . 2

کاالها و خدمات بداند، اما همچنان معتقدند که وجود یک دولـت قـوي بـراي     
  . شده ضروري است حفظ نظم عمومی و احترام به اقتدار تثبیت

                                                
1. advanced liberalism 
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  . نوایی و نظم تأکید دارد بر هم  . 3
برنامه درسـی گـرایش دارنـد بـر        . پرستی ایرانی تأکید دارد     ایی و میهن  گر  بر ملی   . 4

  .تاریخ ایرانی و خط و زبان فارسی تأکید کنند
این، دلیلِ همان است کـه اسـتفان        . تر بر گذشته تأکید دارد، تا حال و آینده          بیش  . 5

اند از طریـق یـک برنامـه     کاران مایل نومحافظه. نامد  میبرنامه درسی مرگ بِل،  
هاي سنتی    سی که استانداردهاي اخالقی و آموزش باال تأکید دارد، به ارزش          در

بینی کردند، تأکیـد   روشی که آنان براي رسیدن به این هدف پیش        . رجعت کنند 
  .بر سوادآموزي، شمارش، علم و تکنولوژي اطالعات است

 .کردن تأکید دارد بندي و سورت بر آزمون، رتبه  . 6

  
  کار در سیاست آموزشی ایران ندي نومحافظهم هاي حکومت  ویژگی-3جدول 

  گذاري نمونه سیاست  معیار

  هدف آموزش
پرستی و  ها و هنجارهاي فرهنگ مسلط، تقویت میهن کردن با ارزش اجتماعی

  گرایی، بازگشت به گذشته، انتقال میراث فرهنگی  ملی
  ظرف خالی  آموز نگاه به دانش

  . هستندمسئلهکفایت،  والدینِ بی  نگاه به والدین
  .انگارند معلمان خیلی سهل  نگاه به معلمان
نگاه به سایر 

  نفعان ذي
  .شود مد گفته میآ ها خوش اگر فلسفه آموزشی را بپذیرند، به آن

  دولت قوي  موقعیت دولت
  حفظ نظم و کنترل  نقش حکومت

  نگیدر برنامه درسی، بر میراث فرهنگی تأکید دارد تا تحلیل فره  اقتدارگرایی اجتماعی
  .شود سنتی است و با وجود دولت قوي، از مرکز تحمیل می  برنامه درسی مناسب

  جایگاه ملت
گرایی و  تر بر محلی پرستانهِ برنامه درسی، بیش گرایانه و میهن محتواي ملی

  .گرایی المللی گرایی تأکید دارد تا بین ملی
                                                

1. the curriculum of the dead 
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مراتب و  سلسله
  فرودستی

مراتب بین مدارس را   مشخص، که سلسلههاي استفاده از جداول زمانی و آزمون
  .کند تثبیت و تقویت می

  جامعه انضباطی

جاي تنوع در کالس و  استفاده و تأکید بر زبان استاندارد فارسی در مدارس، به
  اي و محلی هاي منطقه لهجه

رویکردهاي سنتی به تدریس، بر معلم در یک کالس انضباطی و ساکت تأکید 
  .دارد

  
کار، سیاست آموزشی در ایران، نمودِ عقالنیت          نومحافظه مندي  متحکوبا توجه به    

گیري و تثبیت پروژه  سیاسی دولت بوده و از چارچوبی برخوردار است که موجب شکل
تحلیل متون سیاست . دهد اي که به دولت نظم و جهت می شود، پروژه سیاسی کنونی می
توان  که می وجود دارند مبنی بر اینهایی  ها، ایده دهد که در این سیاست آموزشی نشان می

عبارتی، موافق با اندیشه نیکوالس روز  به. ریزي کرد آینده را از طریق قانون نهادي برنامه
یعنـی  .  برساخت یافته اسـت    دولت اجتماعی ، در سیاست آموزشی ایران، یک       )1999(

عی نـه تنهـا در   ایـده دولـت اجتمـا   . ریزي کنـد  تواند آینده را برنامه  دولتی که باید و می    
محتواي مصاحبه خداداد . هاي پیش از انقالب نیز حاکم بود هاي بعد، که در برنامه برنامه

 مالقات با ابتهاج، بازگشت به یاران و آغاز به کار در سازمان برنامهفرمانفرمائیان با عنوان 
  :گذاري در ایران است ریزي و سیاست گرایی در تفکر برنامه موید ایده دولت

ما طوري تربیت شده بودیم که معتقد به یک تز خیلی ساده بـودیم کـه            اوالً
بـه وسـیله   . به سـوي اهـدافی قـدم بـردارد    ) deliberate(تواند آگاهانه   دولت می 

دخالـت  ) market mechanism( مکـانیزم بـازار   تـوانیم در  اقدامات دولت ما مـی 
ش ببریم، تا اگـرفقط  توانیم مملکت را خیلی سریع تر پی بکنیم و با آن دخالت می 

درخـود بـازار   ) supply and demand(بگـذاریم بـه اصـطالح عرضـه و تقاضـا      
این فلسفه خیلی ساده را ما درمدرسه یاد گرفتیم که بـه قـول              . اتوماتیک کار کند  

                                                
1. social state 
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آن زمانی که ما شروع کردیم بـه کـار،   . شما تا حدودي جنبه سوسیالیستی داشت  
آیـد در    ی که االن من یـادم مـی       یها ولین کتاب یعنی ا . در این راه پیش قدم بودیم     

، دو سه تـا هـم پـیش از    1946سال   ها از  ها و کتاب   خواندیم، مقاله  مدرسه ما می  
عرضـه   کید داشتند که با دخالت مستقیم دولت درأجنگ، همه روي این مطلب ت  

کـه مـا هـیچ     تواند خیلی تندتر باشد تا این و تقاضا سرعت پیشرفت اقتصادي می  
کنیم فقط بگذاریم که منابع مالی و انسانی بدست بازار بـراي احتیاجـات              کاري ن 

دانستیم و معتقد شده بودیم کـه عرضـه و تقاضـا           ما می  .گوناگونه تخصیص یابد  
 تـر   یادتان نرود، آن چه هم پیش     . سازد براي مملکت نمی  ) infrastructure( زیربنا

 بنادر و مانند آن، با نظـر و  ها، زمان رضاشاه شده بود، از لحاظ ساختمان جاده      در
  .)تا گودرزي و دیگران، بی (دخالت مستقیم دولت بود

هـایی را از   کار، سعی کـرده در نظـر ایـده    مندي نومحافظه   در واقع، گرچه حکومت   
یعنـی طبـق ایـن    . هـاي آموزشـی اقتبـاس کنـد     مندي لیبرال در رابطه با سـوژه      حکومت
گـر و     خـودِ خودمختـار، خودانتخـاب      هاي آموزشی باید بـه یـک        مندي، سوژه   حکومت

اي،  شـدن بـه یـک فراگیـر حرفـه           گري تبدیل شوند که باید از طریـق تبـدیل           خودتنظیم
گري  اما، دولتی که در این عقالنیت مفهوم دارد، کنش   . مسئولیت زندگی خود را بپذیرند    

گران، حکومت کند، اما مسئولیت اصلی        است که گرچه ممکن است در کنار سایر کنش        
  . ومت همچنان برعهده خودش استحک

هاي سیاست آموزشـی در ایـران، نـشان داد کـه      تحقیق حاضر در بررسی عقالنیت  
ایـن نـوع    . کاري اسـت    عقالنیت سیاسیِ حاکم بر سیاست آموزشی در ایران، نومحافظه        

ین در سیاست آموزشی، بـر ایـن فـرض اسـت کـه             ی پا -عقالنیت با اتخاذ رویکرد باال      
د تعیین کنند چه کارهایی براي بهبود امور اجتماعی باید انجام شـود و      کارشناسان قادرن 

. کنند، دیکتـه کننـد     هایی که دریافت می     ها را به آن   این کارشناسان حق دارند تا سیاست     
هـاي خـصوصی و   بنابراین، ماهیت این رویکرد، بوروکراتیک است که نسبت بـه بـدیل       

جايِ مـتن سیاسـت آموزشـی در        که در جاي   طوري  به. داوطلبانه براي دولت تردید دارد    
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گذاري   هاي دولتی، متولی اصلی سیاست      قوانین برنامه توسعه، شاهدیم نهادها و سازمان      
 نیـز قابـل   بنتهـام ) سراسـربین  (»پـانوپتیکُن «براساس تفسیر فوکویی از   . اند  معرفی شده 

راسـربینی  اشاره است که سیاست آموزشی ایران سعی در ایجاد یک سراسـربین دارد، س  
نوعی تمهیدِ اَبدان در مکانی بـه اسـم مدرسـه و نـوعی       ) 256: 1388(که به تعبیر فوکو     

اثـر اصـلی ایـن سراسـربین، ایجـاد حـالتی         . دیگـر اسـت     توزیع این اَبدان نسبت به هم     
پـذیري خـود آگاهنـد،        هاي آموزشـی اسـت کـه از رؤیـت           همیشگی و پایدار در سوژه    

هن بر ذهن، عملکـرد خودکـارِ قـدرت را تـضمین            حالتی که از طریق تضمین قدرت ذ      
  ). 257 و 250: 1388فوکو، (کند  می

هاي آموزشی در ایران، ابزار مـستقیم    ، گفتمان )196-197: 1380(دانل    به تعبیر مک  
ها و کلماتی  آموزان در امتحانات مدارس، واژه دانش. روند انقیاد ایدئولوژیک به شمار می

هـا و کلمـات بـراي     ایـن واژه . انـد  ل تحـصیلی یـاد گرفتـه   نویسند که در طول سا  را می 
هـا و     واژه. گیرنـد   آموزان مورد استفاده قـرار مـی        دارکردن دانش   ساختن یا نشان    مشخص

هاي آنان تا چه انـدازه   که پاسخ کنند، بسته به این آموزان استفاده می کلماتی که این دانش   
  .گردد د، موجب انقیاد آنان میها دور هستن با سئواالت هماهنگی دارند یا از آن

باشـد،    هاي آموزشی ایران قابـل اشـاره مـی          نکته دیگري که در عقالنیت و گفتمان      
. هاي پیش و بعد از انقالب قابل رؤیت اسـت     تحول بنیادي است که در مجموعه برنامه      

  و»آموزش انقالبی«هاي ایدئولوژیکی مانند  در برنامه بعد از انقالب، به حاکمیت گفتمان
هـاي توسـعه پـیش از        سازيِ برنامـه    مسئله، اعتقاد اساسی به     » ایرانی -آموزش اسالمی   «

ضرورت نقد «هاي کارشناسان در اوایل بعد از انقالب، به       گزارش. انقالب وجود داشت  
تر در سرِ دوراهـی   ینیپذیرش سطح زندگی پا«،  »طلبی  پرهیز از روحیه زیادت   «،  »گذشته

 -هـا، تحـت لـواي جنـگ زرگـري تعهـد             در ایـن سـال    . ند تأکید کرد  »رفاه و استقالل  
سـازمان  . وتـاز شـد   ها، به شخصیت کارشناسان نیـز تاخـت      تخصص، جدا از صالحیت   

                                                
1. Bentham's panopticon 
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ویـژه    ، آمـوزش ایـدئولوژیکِ بـه      »آکادمی علوم اسالمی قم   «. برنامه و بودجه تعطیل شد    
، بـر   »توکل« و   »یوح« در برابر    »برنامه«قراردادن  . کارشناسان سازمان برنامه را آغاز کرد     

هرچه صالحیت کارشناسی و اندوخته تجربی و هدف و استراتژي و برنامـه اقتـصادي،       
  ).7: 1377صابر، (خطِ سیاهِ بطالن کشید 

کـاري در سیاسـت    هایی کـه در قالـب عقالنیـت نومحافظـه     اما در رابطه با گفتمان 
هـاي    در برنامـه هاي آموزشـی   گفتمان آموزشی ایران مشهود است، باید گفت که تحلیل       

بر حاکمیت چندین گفتمان اصلی داللت دارد که ) اعم از پیش و بعد از انقالب    (توسعه  
آمده که با توجه به عمق بحث درباره هر یک از این ) 4جدول (ها در  اسامی این گفتمان

ها از یک طرف، و به دلیل ضیق فضایی مقاله از طرف دیگر، بررسی و تدقیق در   گفتمان
  . سپارم ها را به مقاله دیگري می  آنهر کی از

  
هاي پیش و  هاي آموزشی در برنامه عقالنیت/ها  تحلیل حکومت براساس گفتمان-4جدول 

  بعد از انقالب
 ها عقالنیت/ها گفتمان بعد از انقالب ها عقالنیت/ها گفتمان پیش از انقالب

  عمرانی اول
)1333-1327( 

 تقالل انسانیاس گرایی فنی

  عمرانی دوم
)1340-1334( 

 گرایی اي حرفه کردن آموزش دموکراتیزه

  عمرانی سوم آموزش انقالبی سوادِ سودبخش
 گرایی اقتصادي عقالنی )1346-1341(

  اول توسعه 
)1372-1368( 

 کردن آموزش دموکراتیزه

  رشد آموزشی 
 همراه با عدالت توزیعی

  کردن آموزش  موکراتیزهد
عدالت آموزشی همگانی (

  )ویژه روستایی به
  عمرانی چهارم

)1351-1347( 

 گرایی اقتصادي عقالنی

  دوم توسعه 
)1378-1374( 

  گرایی اقتصادي عقالنی
  کردن آموزش  دموکراتیزه

 )عدالت آموزشی روستایی(

  عمرانی پنجم
)1355-1351( 

  گرایی اقتصادي عقالنی
 
 

  سوم توسعه 
)1383-1379( 

 گرایی اي حرفه
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  اقتصاد دانش /جامعه
 )محور توسعه دانایی(

 کردن آموزش دموکراتیزه

 گرایی اي حرفه

  چهارم توسعه
)1388-1384( 

گرایی  گرایی و هویت ملی
 اسالمی

  ایرانی-آموزش اسالمی 

 رفاه آموزشی ویژه

 آموزش بزرگساالن
  پنجم توسعه

)1394-1390( 
 گرایی اقتصادي عقالنی

  
  هاي حکومت در سیاست آموزشی ایران ي تکنولوژ-5-2

 قـرار   منـدي   حکومـت دومین موضوع در تحلیل حکومت که مورد اسـتفاده ادبیـات            
کـه چگونـه حکومـت،        هاي حکومت است، یعنی این      ها و تکنولوژي    گرفته، تکنیک 

شـکلِ تکنولـوژیکیِ حکومـت، بـه     . گیـرد  گرا به خود می شکلِ تکنولوژیکی و عمل  
هـا، نهادهـا و اسـنادي مربـوط           ی، ابزارها، محاسبات، رویه   هاي عمل   حوزه مکانیسم 

ها، رفتار، اندیشه، تصمیم و  هاي گوناگون سعی دارند از طریق آن شود که سازمان می
داننـد، شـکل    خواسته دیگران را به منظور نیل به اهدافی که خودشان مطلـوب مـی            

این حـوزه شـامل   ). Rose and Miller, 1992: 8( کنند و ابزاري کنند بهنجاردهند، 
هایی است که سعی دارند اندیـشه   ها و برنامه ها، ابزارها، اهرم اي از تکنیک   مجموعه

را ) خِردهـاي سیاسـی   (هـاي حکومـت       را به عمل تبدیل کنند و در نتیجه عقالنیت        
  . تحقق بخشند

. هاي آموزشی در ایران، لزوماً ماهیت تکنولوژیکی دارند ها نشان داد که سیاست یافته
ها صرفاً به دنبال توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نیستند، بلکه یک  یعنی این سیاست

هاي آموزشی،  با تأسی از اندیشه نیکوالس روز، سیاست. اند   عملی و کاربرديکامالًپدیده 
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ها واقعیت  این سیاست. کردن هاي ویژه دیدن و درك یعنی شیوه. اند هاي فکري تکنولوژي
سازند، بلکه آن را تحت  فهم می کنند که نه تنها آن را قابل ایی و تحلیل میرا طوري بازنم
هـاي آموزشـی، ابزارهـایی     بنـابراین، سیاسـت   . آورند  ریزي سیاسی درمی    قیمومتِ برنامه 

. کننـد  هاي اجتمـاعی را فـراهم مـی   فرآینـد آورانه هستند که امکان مداخله دولت در        فن
سمِ تنظیمی و انضباطی در جامعه است که قدرتِ سیاست آموزشی در ایران، نوعی مکانی

 آموزشی در ایران، نهاد  سیاست. یعنی قدرت بر اَبدان: کند مشرف بر حیات را اِعمال می   
هاست که درصـدد ایجـاد و تثبیـت نظـم        اي از مکانیسم    اصلیِ قدرت دولت و مجموعه    

نظـام آموزشـی   مع، البته در تمامی جوا. باشد سیاسی، اقتصادي و اجتماعی در جامعه می  
 دهکنند و در نتیجه یکی از وظائف عم         تاحدودي در راستاي حفظ نظم موجود عمل می       

 به نظام سیاسی حاکم بخشی و مشروعیت اعضاء پذیري مشارکت در روندهاي جامعه، آن
در جوامـع  توسـعه در ایـن اسـت کـه           یافتـه و درحـال      اما تفاوت جوامع توسـعه    . است

تواند به   نظام آموزشی نمی، مدنیه و در حضور نهادهاي جامعدموکراتیکیافته و     توسعه
هاي آموزشی ضمن برخورداري  ها تبدیل شود و محیط ابزاري انحصاري در دست دولت

آمـوزان و   دانـش  و از طرفـی،  شوند هاي سیاسی نیز می    فعالیت ه عرص ،از استقالل نسبی  
اندیـشیدن آشـنا    اي اصلی آزاده  هاي آموزشی است که با شیوه  دانشجویان نیز در عرصه   

 در جوامـع در حـال   کـه  درحـالی . گیرند شوند و سازوکارهاي زندگی مدنی را فرامی        می
 ه از نظر حاکمان، مدرسه نهادي اسـت بـا کـارکرد سیاسـی مـستقیم کـه وظیفـ                 توسعه،  

پیونـدي،   (هاي جدیـد برعهـده دارد    آرمانی را از طریق تربیت نسل   هدادن به جامع   شکل
1388.(  
وبـیش    کـم ،1357  پس از انقالبِيگرا نیروهاي اسالمه همین خاطر، شاهدیم که     ب

 ههـدف اصـلی برنامـ   . هاي خود قرار دادند      نظر از آموزش را راهنماي برنامه      ههمین نقط 
هاي پس از اسـتقرار جمهـوري    کردن آموزش که با شتاب فراوان از نخستین ماه       اسالمی

» ناکجاآبـاد «ی از مدرسه براي سـاختن       یجو   بهره  در حقیقت  ،اسالمی به میان کشیده شد    
 اسالمی آینده در دست نظام آموزشی      هجامع کلید،  گرا  براي نیروهاي اسالم  . اسالمی بود 
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نوا با نظم  ها و هنجارهاي دینی و هم هاي آینده را با ارزش بایست نسل قرار داشت که می
  ).همان ( جامعه کندهانجدید اسالمی پرورش دهد و مسلمانانی وفادار به حکومت رو

هـاي توسـعه پـیش و بعـد از      هاي آموزشی ایـران در طـول برنامـه    تحلیل سیاست 
هاي خـود و   ها از طریق ترکیبی از تکنولوژي انقالب، حاکی از آن است که این سیاست       

هاي فرآینـد هاي خـود، از نظـر فوکـو، شـامل             تکنولوژي. افتند  اتفاق می ) قدرت(سلطه  
عنـوان موجـودات    ها با خودشـان بـه   ها، سوژه ایی است که طی آنه خودهدایتی و شیوه  

براساس تز نیکوالس روز، سیاست ).  Lemke, 2007: 8(کنند  اخالقی ارتباط برقرار می
آموزان را بـه سـوژه    ، دانشحکومت بر روحهاي    آموزشی در ایران، از طریق استراتژي     

هاي توسعه هم      اخالقی، در برنامه    توجه به سوژه  . کند  اخالقی و اُبژه حکومت تبدیل می     
هاي  منتهی تفاوت در این است که در برنامه      . پیش و هم بعد از انقالب ایران بارز است        

 در رابطـه بـا    عمـدتاً هاي خود،     هاي اخالقی، از طریق تکنولوژي      پیش از انقالب، سوژه   
القی از طریق اي شکل گرفته، اما در قوانین توسعه بعد از انقالب، سوژه اخ اخالق حرفه

عبـارتی، در قـوانین برنامـه توسـعه بعـد از              به. هاي اخالقی برساخت یافته است      ارزش
در . خوبی روشن اسـت  هاي آموزشی به  هاي اخالقیِ سوژه    انقالب، تأکید بر وجه ارزش    

در .  با ایده اصلی متخصصان خودکفـا بـود        »استقالل انسانی «برنامه توسعه اول، گفتمان     
 در ایـن برنامـه،      »آمـوزش انقالبـی   «ز شاهدیم که ایـده اصـلی گفتمـان          همین برنامه، با  
هاي انقالبی بـود از طریـق تحـول در برنامـه درسـی               هایی واجدِ ارزش    برساخت سوژه 

 را »گرایـی اسـالمی   اخـالق «در برنامه دوم توسعه نیـز، گفتمـانی بـه اسـم        . مدارس بود 
هـاي اخالقـی     آموزشی به سـوژه    ها و تبدیل افراد     بینیم که به شکل دیگري بر ارزش        می

هاي اسالمی مـورد   هاي انقالبی، ارزش جاي تأکید بر ارزش  در این برنامه، به   . تأکید دارد 
هایی بود کـه واجـدِ فـضائلِ اخالقـیِ         یعنی به دنبال برساخت سوژه    . اهتمام قرار گرفت  

  .اسالمی باشند

                                                
1. governing the soul 
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 به سمت برنامه پنجم هاي اول و دوم توسعه بعد از انقالب حرکت گفتمانی از برنامه
هاي آموزشی، شاهد حاکمیت برساخت  نیز، حاکی از آن است که همچنان در تکنولوژي

هاي اخالقی به باالترین حد خود  در این برنامه، تأکید بر سوژه. هاي اخالقی هستیم سوژه
 ایرانی سعی دارد از -که در برنامه چهارم، گفتمان آموزش اسالمی  طوري به. رسیده است

، افـراد آموزشـی را بـه      برنامه تحول بنیادین در نظام آمـوزش و پـرورش کـشور           ریق  ط
آزاد (بـه تعبیـري   . هاي اسالمی تبدیل کنـد  ها و آرمان هاي اخالقی براساس ارزش    سوژه

 عمدتاًهاي  ، آموزش در زمان پیش از انقالب به دنبال برساختِ سوژه)27: 1383ارمکی، 
که در زمان بعد از انقـالب، شـاهدیم ایـن آمـوزش بـه      اجتماعی، کارساز و کارآمد بود  

توان در هر دو  اگرچه می. آموزش متعالی با هدف برساختِ سوژه متعالی تغییر یافته است
ها  سازي اجتماعی و متعالی را هم دید، اما وجه غالب آن نوع آموزش، هر دو شکل سوژه

هاي خود به افـراد اجـازه      شود که این تکنولوژي     بدین طریق، مالحظه می   .متفاوت است 
هاي بدن، ذهن، روح و سبک زندگی، هم به  دهند تا از طریق آرزوهاي خود در زمینه می

، بر خودشان اثـر   )فردي و نهادي  (کمک ابزارهاي شخصی خود و هم به کمک دیگران          
که خودشان را به منظـور رسـیدن بـه وضـعیت مشخـصی از شـادي و              بگذارند، طوري 

  .سازندکیفیت زندگی متحول 
این . اند هاي انضباطی هاي آموزشی در ایران، از نوع تکنولوژي        از طرفی، تکنولوژي  

عنوان  عنوان اَبدانِ مطیع و رام، آنان را به آموزان به ها قصد دارند با تبدیل دانش تکنولوژي
هایی تولید کنند که در نهایت در برابر گفتمان آموزشـیِ حـاکم، سـرِ تـسلیم فـرود                     اُبژه

.  اسـت و قـصد دارد افـراد را بـسازد     تربیـت کارکرد اصلی تکنولوژي انضباطی،     . آورند
عنوان هم اُبژه قدرت و هم ابزارهاي اِعمال  هاي آموزشی را به تکنولوژي انضباطی، سوژه

  .کند آن نگاه می
  
  

 هاي بهنجارساز هاي آموزشی از برنامه درسی به داوري  تحول تکنولوژي2شکل 

  

 مراقبت

 

  

  

هاي  داوري ارزشیابی
 هنجارساز به

  

  هاي طرح
 تحول

  

  

 برنامه درسی
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هاي انضباطیِ حاکم بر سیاست آموزشـی ایـران را    ، تکنولوژي الموافق با نظر کانِل   
هـا، قـدرت نـامرئی را برسـاخت      توان به چند دسته تقسیم کرد کـه ایـن تکنولـوژي      می
هـاي   آمـوزان و بـوروکرات   اعم از دانش(سروصدا افراد آموزشی    شکلی بی   دهند و به    می

هـاي انـضباطی    این تکنولـوژي . ندده کنترل برساخت می عنوان اَبدانِ قابل را به ) آموزشی
ها، چیزها را به یـک   آن. سازند پذیر می ها را رؤیت  ابزارهايِ فنیِ متواضع، سوژه   عنوان    به

شوند تا یک اندیـشه برپایـه    کنند و سبب می ریزي تبدیل می  شکل قابل محاسبه و برنامه    
ها در تعامل  مندي، این تکنولوژي که، براساس لنز حکومت    آن  ضمن. واقعیت شکل بگیرد  

توان مرز دقیق و منجزي  کنند و نمی هاي شبانی و مشرف بر حیات عمل می با تکنولوژي
هاي توسعه پـیش   هاي آموزشی در برنامه   ترین تکنولوژي   مهم. ها مشخص کرد    را بین آن  

توسـعه برنامـه کمـک    ) 2توسعه برنامه درسی، ) 1: باشند از و بعد از انقالب عبارت می     
اجــراي ) 5هــاي مــدیریت،  اجــراي روش) 4هــاي تــدریس،  اي روشاجــر) 3درســی، 

  .سازبهنجارهاي  داوري) 8ارزشیابی و بازنگري، و ) 7مراقبت، ) 6هاي تحول،  طرح
  

  هاي پیش و بعد از انقالب هاي آموزشی در برنامه  تحلیل حکومت براساس تکنولوژي-5جدول 
 ها تکنولوژي ها عقالنیت/ها گفتمان برنامه زمان

  برنامه درسی
هایی در رابطه با کشاورزي و صنعتگري مانند   کتاب

  کاري    داري، زنبورداري، دامپروري و جنگل مرغ
عمرانی 

  اول
)1333-

1327( 

  گرایی فنی
  هاي فنی و مدارس کشاورزي احداث هنرستان  ابزار نهادي

ش از پی
  انقالب

عمرانی 
  دوم

)1340-
1334( 

کردن  دموکراتیزه
  آموزش

  ه درسیبرنام

سوادي براي   چاپ کتاب در زمینه مبارزه با بی
 ارائه برنامه درسی در زمینه آموزش بزرگساالن     

هاي ابتدایی و  شناسی در آموزشگاه کشاورزي و گیاه
هاي علوم طبیعی، هنرهاي   ایجاد رشتهمتوسطه     

  زیبا، و ادبیات و علوم اجتماعی

                                                
1. Cannella 
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برنامه کمک 
  درسی

عه لوازم سمعی و بصري دانشسراهاي  خرید و توس
کشور و وسائل آزمایشگاههاي فیزیک، شیمی و طبیعی 

  دبیرستانها   
ها    هاي روستایی و هنرستان ها، کالس  تجهیز دبستان
هاي کشاورزي     تکمیل و تجهیز آموزشگاه  

هاي  روش
  تدریس

هاي تربیت معلم براي تعلیم و تربیت  برگزاري کالس
 هاي کشور      به منظور تدریس در دبیرستانآموزگار 

هاي   برگزاري کالساي سربازان معلم     آموزش حرفه
تابستانی به منظور ترقی سطح معلومات آموزگاران با هدف 

  نهاییِ فراگیري تربیت و تعلیمِ صحیح

  ابزار نهادي

 دبیرستان، )روستایی( تکمیل و احداث دبستان ،
هاي اتومکانیک،  اي و کارگاه حرفههنرستان، آموزشگاه 

 تأسیس کتابخانه در اي      هاي حرفه احداث کارگاه
 تکمیل و احداث دانشسراها اعم از مدارس      

 معلمی، کشاورزي، تربیت بدنی و عشایري    
 تشکیل اداره تشکیل اداره امور تعلیمات ابتدایی      

  داري امور خانه

  برنامه درسی

  تجدیدنظر در برنامه آموزشی دبیرستان  ایجاد 
هاي تحصیلی شامل ریاضی، طبیعی، ادبی و  رشته
هاي   ایجاد رشتههاي فنی    داري در هنرستان خانه

آالت کشاورزي،  زراعت، دهداري، دامپروري، ماشین
  هاي کشاورزي هنرهاي روستایی و باغبانی در دبیرستان

  هاي تحول  طرح
شامل چهار اصلِ ) انقالب شاه و مردم(انقالب سفید 

ایجاد سپاه دانش، انقالب اداري و آموزشی، آموزش 
  رایگان و اجباري، و تعذیه رایگان 

  ایجاد مکانیسم ارزشیابی کیفیت کادر آموزشی  ارزشیابی

  مراقبت
 آموزان و دانشجویان و راهنمایی استعدادیابی دانش

  هاي مطلوب ها به رشته آن

عمرانی 
  سوم

)1346-
1341( 

  سوادِ سودبخش

هاي  داوري
  سازبهنجار

تدوین معیارهاي احراز شرایط شایستگی تحصیلی 
ازجمله برخورداري از دانش الزم و احساسات عالی 

  ملی و میهنی
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هاي  روش
  تدریس

هاي غیررسمی و خارج از نظام آموزشی مانند   ارائه آموزش
ابسته به اي و مدت و حرفه هاي کوتاه انواع آموزش

  هاي دولتی و غیردولتی سازمان

هاي  روش
  مدیریت

هاي اداري و اجرایی و اختیار  واگذاري مسئولیت
ها و جلب  ها و شهرستان گیري به استان تصمیم

تر معلمان و مردم در اداره امور  مشارکت هرچه بیش
  آموزشی

  برنامه درسی
هاي مربوط   توسعه برنامهاصالح کتب درسی و ایجاد و
  اي به راهنماییِ تحصیلی و حرفه

برنامه کمک 
  درسی

  ها ها و آزمایشگاه تهیه تجهیزات، کارگاه

  مراقبت

هاي راهنمایی و کشف  ها و روش بینی برنامه  پیش
 برقراري تناسب بین استعدادها و عالقه کودکان     

هاي  مهمواد مشترك و مواد تخصصی در تنظیم برنا
هاي گوناگون، با توجه به قوانین رشد  تحصیلی در دوره

عقلی و شخصیت کودکان و جوانان    تنظیم پرونده 
تحصیلی و مشاهده و آزمایش تدریجی و مستمر 

  آموزان به وسیله معلمان دانش

  مراتب سلسله

پذیري   برخورداري نظام آموزش از ویژگی انعطاف
ها  دهی دوره  سازمان و سرشار از تحرك اجتماعی  
 ارتقاء به تحصیالت و مراحل گوناگون تحصیلی   

اي و  تر به شرط ابراز استعداد و کار در زمینه حرفه عالی
  فنی

  تربیت

 پرورش نیروي جسمانی و عقالنی و سجایاي 
 ایجاد هماهنگی بین اخالقی مقدم بر تعلیم   

ها و  هاي تنظیم برنامه هاي تربیتی و شیوه هدف
هاي آموزش و پرورش و تهیه و تدوین کتب  روش
  درسی

  گرایی اقتصادي عقالنی

هاي  روش
  تدریس

هاي تعلیم و کارآموزي  تربیت معلم و اصالح روش
  منظم معلمان شاغل
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  هاي تحول طرح
 طرح نظام جدید آموزش و پرورش ایران به منظور 

اي در وزارت  هاي راهنمایی و حرفه هدایت برنامه
  آموزش و پرورش

رشد آموزشی همراه 
 با عدالت توزیعی

 احداث مدارس ابزار نهادي

  برنامه درسی

تر و تعادل بهتر بین سطوح و   ایجاد تناسب بیش
 اجزاء انواع آموزش و پرورش و بهبود کیفیت آن     

تر میان نظام آموزشی  برقراري تطابق و توافق بیش
افزایش نیروي انسانی  شور و احتیاجات متنوع و روبهک

در بخشهاي گوناگون تولیدي و اجتماعی و فرهنگی   
هاي درسی متوسطه سازي برنامه  منعطف  

انی عمر
  چهارم

)1351-
1347( 

  گرایی اقتصادي عقالنی

هاي  روش
  مدیریت

 تجدیدنظر در سازمان اداري وزارت آموزش و 
کردن مدیریت امور  پرورش مانند تمرکززدایی و استانی

 مقامات محلی و مردم در اداره و دادن آموزشی، شرکت
نظارت بر امور آموزشی از طریق شوراهاي آموزشی، 

  ... کاهش تراکم کار اداري در مرکز و
 ایجاد موسسه ویژه جهت پرورش مدیران آینده امور 

گذاري بخش خصوصی، ادغام  آموزشی، سرمایه
  واحدهاي آموزشی، 

تشکیل سپاهیان دانش دختر   

  برنامه درسی
اي     هاي آموزش فنی و حرفه  توسعه برنامه 

  ایجاد تناسب بین محتواي دروس و نیازهاي کشور

هاي  روش
  تدریس

آموزش و هاي آموزشی تربیت معلم  جراي برنامها
 ایجاد مراکز    اي فنی و تربیت حرفهمدت  کوتاه

 با صندوق کارآموزي  تأسیستربیت معلم   
افراد تربیت به منظور  مشارکت بخش خصوصی

  اي حرفه

عمرانی 
  پنجم

)1355-
1351( 

  گرایی اقتصادي عقالنی

هاي  روش
  مدیریت

 هاي علمی مدیریت و تفویض کاربرد روش 
ذب و نگهداري افراد  ج   اختیارات اجرایی  

    باصالحیت در خدمات آموزشی
     تأمین اعتبارات الزم  ایجاد واحدهاي فنی و 

  اي جدید در حرفه
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اي     تشکیل شوراي عالی آموزش فنی و تربیت حرفه  هاي تحول طرح

  برنامه درسی
اي؛ ایجاد تناسب  هاي آموزش فنی و حرفه توسعه برنامه

  اي بزرگساالن بین محتواي دروس و نیازهاي حرفه
  آموزش بزرگساالن

  ابزارهاي نهادي
و در عین  به روستاها دانش یاناعزام سپاهتشکیل و 

 وسائل ارتباطی جمعیل استفاده از حا

  هاي تحول طرح
بازنگري و تغییر بنیادي نظام آموزش و پرورش 
  متناسب با نیازهاي جامعه و برنامه توسعه کشور

  استقالل انسانی
هاي  روش

  مدیریتی
  هاي اجرایی اصالح ساختار اداري و شیوه

  برنامه درسی
اي و انطباق  هاي فنی و حرفه ارتقاء کیفیت آموزش

ها با نیازهاي شغلی برنامه  موضوعی و محتوایی آن
  توسعه

  یگرای اي حرفه
هاي  روش

  مدیریتی

اي در سطح جامعه     اشاعه دانش فنی و حرفه  
هاي  برداري موثر از ظرفیت  بسیج امکانات و بهره

 سازمان و  اصالحاي کشور    آموزش فنی و حرفه
 اي   هاي فنی و حرفه مدیریت اجراییِ آموزش

استفاده از امکانات واحدهاي تولیدي و خدماتی و 
  جلب مشارکت بخش غیردولتی

  برنامه درسی
تغییر محتواي آموزشی، حذف برخی عناوین گذشته و 

  شدن عناوین جدیدي اضافه

بعد از 
  انقالب

اول 
  توسعه 

)1372-
1368(  

  آموزش انقالبی

  مراقبت

 ینش و آموزش معلمان تغییرات گسترده در نحوه گز
آوردن  وجود  به   از طریق مراکز تربیت معلم

ها و رفتار  هاي دولتی براي نظارت بر فعالیت تشکل
هاي آموزشی از جمله  آموزان و معلمان در محیط دانش

آموزي و دانشجویی، امور  انجمن اسالمی، بسیج دانش
 تحمیل برخی مقررات مربوط به رفتار    تربیتی
ویژه در مدارس دخترانه، و تعطیل  هزان، بآمو دانش

 تفتیش عقاید و تجسس درباره    مدارس مختلط
آموزان داوطلب  آراء و باورهاي سیاسی و مسلکی دانش

    ورود به دانشگاه
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هاي  داوري
  سازبهنجار

آموزان  تقویت و تحکیم مبانی اعتقادي و معنوي دانش
م دین مبین از طریق تبیین تعلیم اصول و معارف احکا

اسالم و مذهب حقه جعفري اثنی عشري براساس 
  )ع(عقل، قرآن و سنت معصومین 

  هاي تحول طرح
طرح نظام جدید آموزش و پرورش، و ایجاد نظام 

  متناسب اي آموزش فنی و حرفه
هاي  روش

  تدریس
  تربیت نیروهاي کافی براي تمامی مقاطع تحصیلی

هاي  روش
  مدیریتی

هاي اجرایی و واگذاري  سیاست عدم تمرکز در فعالیت
اي و  تر به واحدهاي منطقه اختیارات و مسئولیت بیش

  ...ها و آموزشگاه
کردن  دموکراتیزه

  آموزش 

  ابزارهاي نهادي
ایجاد فضاهاي آموزشی متناسب همراه با امکانات الزم، 

هاي مربوط به تهیه  نامه و همچنین اصالح قوانین و آئین
  فضاي آموزشی

کردن  دموکراتیزه  آموزش اجباري  برنامه درسی
عدالت ( آموزش

  آموزشی همگانی 
  )ویژه روستایی به

  احداث مدارس  ابزار نهادي

  برنامه درسی

صحیح و هماهنگی در  شیوه  تقویت، اجراي-
 نمودن  فراهم-و پرورشی  آموزشی هاي برنامه

 نیروي و تربیت رشد براي و کافی الزم هاي ینهزم
  کشور مناطق محروم و روستایی انسانی

برنامه کمک 
  درسی

و  آموزشی، صداوسیما وسائل کمک از استفاده
و  داخلی نیازهاي تأمین مناسب جهت تکنولوژي

 و نیازهاي آموزشی هاي بین بخش ارتباط برقراري
  داخلی صنایع

ارزشیابی و 
  بازنگري

 و تکمیل و اصالح ارزشیابی و بازنگري نظام ایجاد
 در سیستم آموزشی و همچنین بازنگري هاي برنامه

  کشور آموزشی

دوم 
  توسعه

)1378-
1374(  

  گرایی اقتصادي عقالنی

هاي  روش
  تدریس

و  علمی سطح ارتقاء براي و کافی الزم هاي زمینه ایجاد
  کشور معلمان تحصیل فرهنگی و ادامه
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هاي  روش
  مدیریتی

  رانمدی وسیع کادر ایجاد زمینه تأمین

برنامه کمک 
  درسی

خصوص  استفاده از ابزارهاي مناسب آموزش، به
آموزش از راه دور در گسترش و توسعه کمی و کیفی 

  ها آموزش

  هاي تحول طرح
تنظیم، اصالح و تجدیدنظر در ساختار نیروي انسانیِ 

  و پرورش آموزشوزارت 
کردن   دموکراتیزه

عدالت (آموزش 
  )آموزشی روستایی

هاي  روش
  مدیریت

 عدم کاهش منابع مالی از برنامه ابتدایی و حفظ سهم 
بخشی و تجهیز منابع مالی    مناسب براي این برنامه، تنوع

ها و   بهبود مدیریت منابع و استفاده کارآمد از ظرفیت
امکانات موجود در آموزش و پرورش، کاهش تمرکز و 

   در سطوح گوناگونافزایش اختیارات مدیران

  برنامه درسی
ها،  پذیري، پویایی و ایجاد تنوع در برنامه انعطاف

اي با توجه به  هاي آموزشی فنی و حرفه ها و نظام شیوه
  پیشرفت فناوري، الگوي توسعه کشور و نیاز بازار کار

  هاي تحول طرح
اصالحات سازمانی، نهادي و تشکیالتی در راستاي 

گذاري و مدیریتی در بخش  هاي سیاست رتقاي ظرفیتا
  اي آموزش فنی و حرفه

سوم 
  توسعه

)1383-
1379(  

  گرایی اي حرفه

هاي  روش
  مدیریت

 بهبود مدیریت منابع و استفاده کارآمد از 
اي     هاي فنی و حرفه هاي موجود در آموزش ظرفیت
بخشی، تأمین و تجهیز منابع مالی و افزایش   تنوع

 کیفیت و هاي مردمی و بخش غیردولتی، بهبود مشارکت
  اي هاي فنی و حرفه ارتقاي کارآیی در آموزش

  اقتصاد دانش/جامعه
  )محور توسعه دانایی(

  هاي تحول طرح

هاي ورودي  اصالح نظام آموزشی کشور و آزمون
نوسازي و بازسازي سیاستها و راهبردهاي ها؛  دانشگاه

اي جامع ه تهیه برنامه؛ آوري و آموزشی پژوهشی، فن
  شور کآوري توسعه علمی و فن

چهارم 
  توسعه

)1388-
1384(  

کردن  دموکراتیزه
  کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی     اجباري  برنامه درسی  آموزش

 ردن امکانات مناسب براي رفع محرومیت وآ فراهم
 فضاهاي ن وکاما گسترش ایجاد و   آموزشی 

ورزشی به تناسب جنسیت و تهیه و  و آموزشی، پرورشی
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 گسترش آموزش براي الزم هاي رنامهب اجراي
      ویژه در مناطق دوزبانه هدبستانی و آمادگی ب پیش
هاي آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود صالح برنامه ا 

  انگلیسی علوم و زبان آموزش ریاضی،

برنامه کمک 
  درسی

 اجراي آوري اطالعات در تدوین و گیري از فن بهره 
 یه سطوح و تجهیز کلآموزشی و درسی هاي برنامه

  رسانی اطالع اي و شبکه شور به امکانات رایانه کمدارس

هاي  روش
  تدریس

 با استفاده   معلمانيا ارتقاي توانایی و مهارت حرفه
روزآمد     شور کشرایط بومی المللی و بین از تجارب

آموزش و  کارکنان هاي مهارت و نگهداشتن دانش
  ارتباطات عات واطال آوري فن در زمینه پرورش

  ارزشیابی
سنجش صالحیت علمی و  اجراي نظام تدوین و

 بندي معلمان و ارتقاي سطح آموزشی و تحصیلی رتبه
  آنان

  تنظیم
اجراي مقررات الزم براي تأمین جذب و  وضع و

تر   کممناطق انسانی مورد نیاز نگهداشت نیروي
  شور کافتهی توسعه

  ولهاي تح طرح
اي و  گذار در آموزش فنی و حرفه نهاد سیاستایجاد 
   کاربردي علمی

هاي  روش
  تدریس

ارورزي براي تمام  کارآموزي و کنظاماستقرار 
 و ، غیررسمی فنی)متوسطه و عالی (هاي رسمی آموزش

  اربردي ک- اي و علمی حرفه
  گرایی اي حرفه

  ارزشیابی
 کار تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروي

  المللی با رویکرد بینکشور 

گرایی و  ملی
  گرایی اسالمی هویت

  برنامه درسی
تغییر محتواي دروس فارسی، عربی، تعلیمات دینی، 

ویژه  به موزشی آمقاطع گوناگون درتعلیمات اجتماعی 
  ابتدایی مقطع

پنجم 
  توسعه 

)1394-
1390(  

 -آموزش اسالمی 
اي آموزشی و پرورشی و درسی ه  تحول در برنامه   برنامه درسی  ایرانی

هاي مورد نیاز فرد ایرانی توسط  جهت کسب شایستگی
آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه  دانش

تعلیم و تربیت اسالمی و نیازسنجی و به کارگیري 
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ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از      فناوري
عارف خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، م روان

  اسالمی و عربی با اهداف قرآنی
 هاي آموزشی ارتقاء  ریزي جهت تدوین برنامه برنامه

هاي دینی و  سالمت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه
  قرآنی

برنامه کمک 
  درسی

کارگیري فناوري ارتباطات و اطالعات در کلیه  به
  هافرآیند

  مراقبت

 هاي  یهدایت تحصیلی بر اساس عالیق و ویژگ
اي و سرمایه انسانی مورد  آموزان، توسعه حرفه دانش

بسترسازي و ایجاد انگیزه الزم براي    نیاز کشور
   هاي علوم انسانی آموزان مستعد به رشته ورود دانش

  بسترسازي مناسب براي کسب حداقل یک
شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان 

  آموزان دوره متوسطه نظري نشبرنامه براي تمامی دا

  ارزشیابی

  اصالح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر
    یاددهیفرآیندرویکرد ارزشیابی براي تحقق 

استقرار نظام  ی    هاي تحصیل یادگیري در کلیه دوره
تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصالح و 

الحیتهاي سنجش و ارتقاء ص    وري افزایش بهره
اي نیروي انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و  حرفه

  پرورش بر اساس شاخصهاي آموزشی و پرورشی

  برنامه درسی
هاي  سازي مدارس و گسترش اجراي برنامه منعطف

  تلفیقی و فراگیر

  مشاوره
طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این 

  مدارس
  رفاه آموزشی ویژه

  توسعه مدارس استثنایی  اديابزار نه

  برنامه درسی
اي متناسب با نیازهاي  هاي فنی و حرفه توسعه آموزش

  بازار
  گرایی اقتصادي عقالنی

هاي  روش
  تدریس

هاي  استقرار نظام کارآموزي و کاروزي در آموزش
  اي رسمی متوسطه و غیررسمی فنی و حرفه
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هاي  روش
  مدیریت

 ري توازن بین تعداد ریزي براي برقرا برنامه
هاي گوناگون تحصیلی متناسب با  آموزان در رشته دانش

افزایش و تسهیل مشارکت     نیازهاي جامعه
هاي  اي در بخش برداران از آموزش فنی و حرفه بهره

 اعطاء تسهیالت مالی و تأمین     دولتی و غیردولتی
گذاري و   انطباق سیاستفضاهاي فیزیکی و کالبدي   

ریزي آموزشی با نیاز کشور؛ تأسیس و  یت برنامهمدیر
هاي  هاي کاردانی در بخش توسعه مراکز آموزشی دوره

هاي  بندي مراکز آموزش  رتبهخصوصی و تعاونی    
 اي رسمی و غیررسمی فنی و حرفه

  

  هاي حکومت در سیاست آموزشی ایران  سوژه-5-3
هـایی کـه    انـد، سـوژه   خالقـی هاي ا هاي آموزشی، ابزاري براي تولید سوژه     سیاست

یابنـد و   هـا برسـاخت مـی    هـا و رویـه   از طریق عقالنیت سیاسی حاکم بر تکنولوژي      /در
هاي آموزشـی در ایـران، افـراد را     سیاست. کنند که مد نظر دولت است  جوري رفتار می  

کـه خـود بداننـد، بـر خودشـان و       کنند که بدون این هاي خودتنظیمی تبدیل می به سوژه 
هـاي آموزشـی از       سیاسـت . یابنـد   کنند و از این طریق انضباط مـی         ومت می دیگران حک 

هـا را بـه سـمت اهـداف مـشخصِ حکـومتی سـوق                طریق نهاد مدرسه، اَذهـان سـوژه      
  . دهند می

اي   یکی از موضوعات کلیدي در تحلیل حکومت، پرسش از اَشـکال سـوبژکتیویته            
افراد، اجتماعات، . شوند یهاي حکومت ایجاد م  ها و تکنولوژي    است که توسط عقالنیت   

هـاي    هـاي ویـژه، نهادهـا و سـازمان          هـا، جمعیـت     ها، منـاطق، دولـت      بازارها و شرکت  
  هاي بـالقوه  ها و سوژه  المللی، تماماً ابژه    المللی، جوامع مدنی و حتی خود جامعه بین         بین

مند بررسی این موضوع اسـت کـه    طور ویژه عالقه  بهمندي حکومتدیدگاه . اند  حکومت
گـر   گرانِ آزادِ خودحکومت  کنش-ها، هم سوژه و هم اُبژه حکومت      گونه این عاملیت  چ
  ).Death, 2011: 25( هستند -
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هاي آموزشی بر خودشـان و     به ما نشان داد که چگونه سوژه       مندي  حکومتتحلیل  
کنند و به سمت چه هدفی؟ نتایج تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه               دیگران حکومت می  
نتایج داللـت بـر آن دارد      . نهد  هاي اخالقی تأثیر می      بر تولید سوژه   چگونه روابط قدرت  

کنند و از طرف دیگر منجـر بـه    ها از یک طرف روابط قدرت را بازنمایی می        که گفتمان 
هاي سلطه و خود، سعی در  شوند که از طریق تکنولوژي    هاي آموزشی می    تولید سیاست 

زعـم   و نوعـاً سیاسـت آموزشـی، بـه    سیاست اجتمـاعی  . هاي اخالقی دارند    تولید سوژه 
 آن، اِعمال شکلی.  دولت است و عدم دستورالعملدوهرتی، نمود مستقیم دستورالعمل

ی که در این تحقیق یاشیا. باشد  میتمهیدِ اشیاءاز قدرت است که به تعبیر فوکو درصدد       
طـور مـشخص    انـد، در معنـاي وسـیع کلمـه، مـردان، و بـه             مورد بررسـی قـرار گرفتـه      

و ) آموزان، معلمـان، مـدیران و مـسئوالن    دانش(هاي آموزشی در دو سطح خُرد      لیتعام
 آموزشی در ایران، ابزاري      هاي سیاست   گفتمان. هستند) مدرسه و نهادهاي مرتبط   (کالن  

هاي تابعِ اهـداف   ها را به سوژه     سازي افراد بوده و قصد دارند آن      بهنجاربراي انضباط و    
  .کنند حکومتی تبدیل 

هاي توسعه پیش و بعد از انقـالب، نـشان             متون سیاست آموزشی در برنامه     تحلیل
دهـی و حمایـت از    داد که سیاست آموزشی در ایران، همـاره نقـش تـاریخی در شـکل       

گرایـی، در    ملی تأکید بر هویت ملی در قالب گفتمان. هاي هویت ملی داشته و دارد       ایده
هاي چهارم و پنجم توسعه بعد   در برنامه پنجم عمرانی پیش از انقالب و مشخصاً         برنامه

البته تفاوت این مقاطع زمانی در این است کـه در برنامـه   . از انقالب قابل مشاهده است    
چهارم بعد از انقالب، انقطاع گفتمانی در این گفتمان را شاهدیم که ایـن امـر بـه نوبـه              

هـاي   گفتمـان بـدین معنـی کـه در    . دهـد  خود، سوبژکتیویته متفـاوتی را برسـاخت مـی        
 »هویت ایرانی « براساس یک سوژه با      عمدتاًگرایی پیش از انقالب، سوژه مورد نظر          ملی

گرایـی    ملـی «گرایـی بعـد از انقـالب، گفتمـان            اما در گفتمان ملی   . برساخت یافته است  

                                                
1. agenda 
2. non-agenda 
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   را با وجه دینی و ارزشی شـاهدیم کـه یکـی از کارکردهـاي اصـلی سیاسـت                »اسالمی
 ایرانـی  -سـازي اسـالمی    ید سوژه در قالب این گفتمان، هویت     آموزشی در رابطه با تول    

هـایی   هاي آموزشی، تولید سوژه براساس این گفتمان، نقطه آرمانی تمامی سیاست    . است
. هاي ایرانِ اسالمی تنظیم کننـد  است که رفتار خود، دیگران و حتی دولت را وفقِ آرمان   

 - تربیت اسالمی، از ذاتِ ایرانـی  ها با واجدبودن سه ویژگی دانش، مهارت و        این سوژه 
هایی که فاقـد      اما سوژه . گیرند   قرار می  خوداسالمی برخوردار بوده و در نتیجه در طبقه         

جـا، بـا    عبـارتی، در ایـن      بـه . یابنـد    برساخت می  دیگرياین سه ویژگی باشند، در طبقه       
سـاس آن،  اي کـه برا  تکنولـوژي . ایـم  ساز مواجـه بهنجارهاي  تکنولوژي انضباطیِ داوري  

بندي شده و   طبقهبهنجارعنوان گروه  هاي واجدِ دانش، مهارت و تربیت اسالمی به    سوژه
  .شوند بندي می  طبقهنابهنجارعنوان گروه  ها و کیفیات، به هاي فاقدِ این ویژگی سوژه

که سابق اشاره شد، عقالنیت حاکم بـر سیاسـت آموزشـی ایـران، یـک                طور  همان
براساس این عقالنیت، نظام آموزشی در ایـران، چـه        .  است کار  مندي نومحافظه   حکومت

در دوره پیش و چه در دوره بعد از انقالب، یک نظام متمرکز اسـت کـه گرچـه سـعی              
کرده از برنامه پنجم عمرانی به بعد، به سمت عدم تمرکز حرکت کنـد، امـا سـاختار آن         

لـت بـر سیاسـت      آغـاز ایـن تمرکـز و حاکمیـت دو         . بابنابراینت دولتی و متمرکز است    
و تـصویب مـتمم     ) 1232(، وزارت علـوم     )1228(آموزشی، ابتدا به تأسیس دارالفنـون       

) 1285(، و بعدها به اصل نوزدهم متمم قانون اساسی          )1286(قانون اساسی مشروطیت    
گردد که براساس آن، مقرر شـد تمـام مـدارس و مکاتـب بایـد تحـت ریاسـت و              برمی

بعدها با تـصویب قـانون اداري معـارف، قـانون           . دمراقبت وزارت علوم و معارف باشن     
تدریج بر میزان دخالـت دولـت    اساسی معارف و قانون تشکیل شوراي عالی معارف، به       

و ) 1348(اي  گرچه با تصویب قانون شوراهاي آمـوزش و پـرورش منطقـه           . افزوده شد 
ر هـا و منـاطق کـشو        ها، شهرسـتان    قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش در استان       

، اختیاراتی به مناطق داده شد، اما سازمان آموزش و پـرورش رسـمی ایـران از                  )1372(
بدین معنی کـه امـور اساسـی و مهـم     . صورت مرکزي اداره شده است گذشته تاکنون به  
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شود و ادارت آمـوزش و پـرورش و مـدارس     انجام می) تهران(تعلیم و تربیت در مرکز   
  ).13: 1388صافی، ( از مرکز هستند شده ها و دستورهاي داده مجري برنامه

بوروکراسـی  از طرفی، کردارهاي سیاست آموزشی در ایران بعد از انقالب، نـوعی      
آموزان  گونه به رفاه دانش اي که از یک طرف عالقه شبان بوروکراسی. تاباند  را برمیشبانی

 نظـر  آمـوزانی دارد کـه از   دارد و از طرف دیگر عالقه بوروکراتیک به برسـاخت دانـش     
قدرت شبانی حاکم بر سیاست آموزشـی،  هدف نهاییِ . اند صالح و منضبط    اجتماعی ذي 

حاکمیت . مراقبت از فرد  و جامعه و در عین حال تأمین رستگاري فرد در آخرت است     
 در برنامه » ایرانی-آموزش اسالمی « در برنامه اول توسعه و »آموزش انقالبی«هاي  گفتمان

سازي و اِعمال کردارهاي شبانی در برسـاخت و هـدایت         نهاديپنجم توسعه، داللت بر     
  .ها دارد سوژه

ایـن  . هاي متفاوتی را تولید کننـد      هاي آموزشی در ایران، قصد دارند سوژه        سیاست
و ) مدرسـه (، یک نهـاد آموزشـی   )آموز، معلم و کارمند دانش(تواند یک فرد  ها می   سوژه

ام بـراي هـدف خودحکـومتی پـرورش     باشد که هر کـد ) جامعه ایرانی (حتی یک ملت    
هاي  ها، تحت تأثیر گفتمان که تمامی این سوبژکتیویته   چه مسلم است، این     اما آن . یابند  می

هـاي گونـاگون، بـسته بـه گفتمـان غالـب، ایـن           اند و شاهدیم که در برنامـه        حاکم بوده 
عـد از  هـاي توسـعه پـیش و ب         گرچه در اغلب برنامـه    . سوبژکتیویته نیز تغییر یافته است    

تـرین فراوانـی را طـول     زا، و فراگیر بـیش  اي، خوداشتغال   هاي فنی، حرفه    انقالب، سوژه 
هـاي آموزشـی پـیش از انقـالب، در سـوبژکتیویته           اند، اما در سیاسـت      ها داشته   سیاست

کـه در زمـان بعـد از     اي غالب بود، درحـالی  آموزان، معلمان و مدیران، وجه حرفه       دانش
ها شـده و در   ، وجه ارزشی و پرورشی وارد گفتمان)ه پنجم توسعه ویژه برنام   به(انقالب  

کـه در برخـی    طـوري  بـه . ها و حتی مقدم بر آنان قرار گرفته اسـت     کنار وجه فنیِ سوژه   
کردارهـاي  موارد، به تبع گفتمـان دینـی و ایـدئولوژیک حـاکم بـر سیاسـت آموزشـی،         
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ب، مبتنـی بـر همـین وجـه     هاي آموزشی بعد از انقـال       ها در سیاست     سوژه کننده  تقسیم
بندي  ها براي طبقه  هاي انضباطی از آن     ها بوده است، کردارهایی که دستگاه       ارزشی سوژه 

کننـد    دیگر اسـتفاده مـی      هاي خود و دیگري در ارتباط با هم         کردنِ سوژه   مراتبی  و سلسله 
)Foucault, 1979: 181  ؛ به نقل ازVaz and Bruno, 2003: 227 .(ي از طریق کردارها

ایـن  . شـود  شود و یا از دیگران جـدا مـی    کننده، سوژه یا درون خودش تقسیم می        تقسیم
طبـق ایـن کردارهـا،    ). 407: 1390فوکـو،  (کنـد   ، سوژه را به یک اُبـژه بـدل مـی        فرآیند
هاي خارج   و سوژهخودهاي انقالب باشند، در طبقه  هاي آموزشی که واجد ارزش  سوژه

  . یرندگ  قرار میدیگرياز آن در طبقه 
اي بود کـه   هاي فنی و حرفه     در زمان پیش از انقالب، نظام آموزشی به دنبال سوژه         

بتواند با برخورداري از سـوادِ سـودبخشِ اقتـصادي و اجتمـاعی، بـه نیازهـاي جامعـه                
  اقتصادي متحولِهايبه نیاز اصوالً هدف کل نظام آموزشی، پاسخگویی       . پاسخگو باشند 

هایی هـستند   هاي آموزشی، عموماً سوژه د از انقالب، سوژه   اما بع .  بود اجتماعی کشور و  
که با توجه به شرایط حاکم بر جامعه بعد از انقالب، ابتدا براساس گفتمان خودکفایی و       

عنوان نیـروي انـسانی       استقالل انسانی در برنامه اول توسعه و با توجه به نیاز جامعه، به            
هـایی    دنبال برساخت چنین سـوژه  متخصصِ مستقل و خودکفا تعریف شده و دولت به        

هـاي متعهـد بـه انقـالب و       بعدها بر اثر شـرایط انقـالب، برسـاخت سـوژه          . بوده است 
خـصوص در اواخـر برنامـه     هاي آن مورد توجه قرار گرفت و در نهایت نیـز، بـه       ارزش

چهارم و سرتاسر برنامه پنجم توسـعه، بـا غلبـه وجـه ایـدئولوژي و مـذهب بـر نظـام               
هاي اسـالمی منظـور      هاي برخوردار از ارزش     هاي ارزشی و سوژه      سوژه آموزشی، تولید 

  . بوده است
  

 اي به ارزشی هاي آموزشی از حرفه  تحول سوژه-3شکل 

                                                
1. dividing practices 

 ارزشی
 

 خودکفا
 

 اي حرفه
  

 متعهد
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ـ  ایرانِ بعد از انقالب، مشتمل بر مطـالبی اسـت کـه         درسی کتب  یـک نظـام   ه برپای
. ردازنـد پ  دنیـا و افـراد و رویـدادهاي تـاریخی مـی          ه بـه داوري دربـار     ،ارزشی مـذهبی  

هاي چندفرهنگی بـه    جامعههاي بدیهیِ هایی که در دنیاي مدرن جزئی از واقعیت  تفاوت
 و اهـاي مجـز    در گـروه هـا  انـسان  درسی به تقسیم و قـراردادن  ب در کت،روند  شمار می 

 چــون  دوتــاییارائــه و تبلیــغ مفــاهیمایــن امــر، بازتــاب . شــوند متفــاوت تبــدیل مــی
سایر ادیان، /غیرمسلمانان، اسالم/شمنان ایران، امت مسلمان   د/دشمنان اسالم، ایران  /اسالم
هـاي    غنـی در بخـش    /فقیـر و   مـستکبر، /مستضعف منافق،/واقعی مومن خداپرست،/کافر

دهند   هایی را برساخت می     که طبیعتاً سوژه  ) 1387پیوندي،   (درسی است ب  گوناگون کت 
  .که واجد کیفیاتِ مطلوبِ نظام ارزشی حاکم باشند

هاي آموزشی مورد تحلیل در     لمان و مدیران نیز، باید گفت که سیاست       در مورد مع  
گرایـی، معلـم را    اي هاي توسعه پیش و بعد از انقـالب، در قالـب گفتمـان حرفـه            برنامه

حتی شاهدیم که در برنامه عمرانی چهارم، .  تلقی کرده است»اي حرفه«عنوان یک فرد   به
گرایـی    هدف گفتمان عقالنی  . شوند  کاري می  عنوان یک سوبژکتیویته دست     مدیران نیز به  

اقتصادي در این برنامه آن است که از طریـق ایجـاد موسـسات ویـژه جهـت پـرورش                   
  .اي برساخت دهند مدیران آینده امور آموزشی، مدیرانی حرفه

هاي آموزشی ایران حاکی از این ایده هستند کـه از طریـق            که، سیاست   خالصه این 
شده اعم از نهادي و غیرنهادي، هر کسی باید  هاي اِعمال وژيکردارهاي گفتمانی و تکنول

ي از سـوژه  ا جوري در رابطه با خودش کار کند که بتواند خودش را به یک نـوع ویـژه        
از این رو، محقق . یک چنین برساختی از سوژه، باید مطلوب هر کسی باشد         . تبدیل کند 

جـا حکومـت    اي که در ایـن  مادهمعتقد است  ) 2006(و فِجِز   ) ) 2006موافق با ادواردز  
  . استاراده معطوف به حکومتشود،  می

                                                
1. Edwards 



  هاي پیش و بعد از انقالب  هاي آموزشی در برنامه   تحلیل حکومت براساس سوژه6جدول 
پیش از 
 انقالب

 ها سوژه ها تکنولوژي ها عقالنیت/ها گفتمان
بعد از 
 انقالب

 ها سوژه ها تکنولوژي ها عقالنیت/ها گفتمان

  ی اولعمران  هاي تحول طرح  برنامه درسی
)1333-

1327( 
 گرایی فنی

  ابزار نهادي
برخوردار از دانش 

هاي  روش استقالل انسانی  فنی
  مدیریتی

متخصصِ خودکفا و 
غیرمتخصصِ 

  غیرخودکفا
  برنامه درسی
برنامه کمک 

  درسی
  برنامه درسی

  تدریس هاي روش

  عمرانی دوم
)1340-

1334( 
 کردن آموزش دموکراتیزه

  ابزار نهادي

آموزان   دانش
  راگیرف
 معلمان 

اي و دبیران  حرفه
  فنی

 گرایی اي حرفه

  برنامه درسی

اي و  حرفه
  زا خوداشتغال

هاي  واجدِ ارزش
  انقالب

  برنامه درسی
  هاي تحول  طرح

  ارزشیابی
  برنامه درسی

  مراقبت
  مراقبت

  هاي داوري
  سازبهنجار

  ریستد هاي روش

هاي  داوري
 سازبهنجار

عمرانی 
  سوم

)1346-
1341( 

 سوادِ سودبخش

  مدیریت هاي روش

آموزان و   دانش
 واجد سوادِ معلمانِ

اقتصادي  سودبخشِِ
  و اجتماعی

 مدیران، معلمان 
 و مردمِ شریک

  اول توسعه 
)1372-

1368( 

 آموزش انقالبی

  هاي تحول طرح

هاي  واجدِ ارزش
  انقالب و شیعه
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هاي  روش  برنامه درسی
  تدریس

برنامه کمک 
  درسی

هاي  روش
 مدیریتی

  ابزارهاي نهادي
هاي  روش  مراقبت

  تدریس
  مراتب سلسله

  تربیت
هاي  روش

 مدیریتی

هاي  روش
  تدریس

 گرایی اقتصادي عقالنی

  هاي تحول طرح

آموزان   دانش
زا،  خوداشتغال

مند  اي، عالقه حرفه
به تحصیالت 

  اي    حرفه
 دبیران و 

 اي معلمان حرفه

کردن  دموکراتیزه
 آموزش

  ابزارهاي نهادي

یان، زنان و ی روستا
  شهروندانِ فراگیر

 غیردولتی شرکاي 
هاي ویژه   گروه

  فراگیر

  برنامه درسی
د آموزشی همراه با رش

 عدالت توزیعی
 فراگیر و غیرفراگیر ابزار نهادي

کردن  دموکراتیزه
عدالت (آموزش 

آموزشی همگانی 
  )ویژه روستایی به

  ابزار نهادي
یِ یآموزان روستا دانش
  فراگیر

  برنامه درسی

عمرانی 
  چهارم

)1351-
1347( 

 گرایی اقتصادي عقالنی

  برنامه درسی
آموزان   دانش
وبرخوردار  اي فهحر

  از دانش روز

  دوم توسعه 
)1378-

1374( 

  گرایی اقتصادي عقالنی
برنامه کمک 

  درسی

  
آموزان ماهر و  دانش
ماهرِ برخوردار از  نیمه
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ارزشیابی و 
  بازنگري

هاي  روش
  تدریس

هاي  روش
  مدیریت

 ِمدیران و مردم 
 شریک

هاي  روش
  مدیریتی

  اي دانش فنی و حرفه

برنامه کمک 
  درسی

  برنامه درسی  هاي تحول طرح
کردن  دموکراتیزه

عدالت (آموزش 
هاي  روش )آموزشی روستایی

  مدیریت

آموزان   دانش
  محروم فراگیر

 مدیرانِ مستقل و 
  خودمختار

هاي  روش  برنامه درسی
  هاي تحول طرح  تدریس

  سوم توسعه 
)1383-

1379( 

 گرایی اي حرفه
هاي  روش

  مدیریت

انِ آموز  دانش
  اي حرفه
 شرکاي مردمی و 

هاي  روش  غیردولتی 
  مدیریت

عمرانی 
  پنجم

)1355-
1351( 

  گرایی اقتصادي عقالنی
 
 

  تحولهاي  طرح
  برنامه درسی

آموزان   دانش
صالح  ماهر و ذي

فنی و از نظر 
  علمی
 معلمان 

اي،  حرفه
صالح و  ذي

  متخصص
 مدیران علمی و 

خودمختار در اجرا 
ویژه در سطح  به

ها و  استان
  ها شهرستان

چهارم 
  توسعه

)1388-
1384( 

  اقتصاد دانش/جامعه
 )محور توسعه دانایی(

 هاي تحول طرح

خالق،  آموزانِ  دانش
نوآور، کارآفرین، 
فراگیر، پژوهشگر 

  مستقل، دیجیتال
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  برنامه درسی
برنامه کمک 

  درسی
هاي  روش

  تدریس
  ارزشیابی
کردن  دموکراتیزه  تنظیم

 آموزش

  برنامه درسی

آموزانِ   دانش
محروم فراگیر، داراي 

ریاضی، علوم قابلیت 
  انگلیسی و زبان
 معلمانِ توانمند و 

اي برخوردار از  حرفه
 المللی و تجارب بین

 شرایط بومیداناي 
، باانگیزه، واجد شورک

 صالحیت علمی،
 آوري فنمند از  بهره

  اطالعات
 کارکنانِ واجد 

هاي  دانش و مهارت
 روز به

هاي  روش
  تدریس

 ِنظام آموزشی 
به پاسخگو 

 متحول هاينیاز
 و دياقتصا

 اجتماعی کشور

  هاي تحول طرح
هاي  روش

  تدریس
  برنامه درسی آموزش بزرگساالن

بزرگساالن واجد 
سواد عمومی و نیز 

 اي حرفه

 گرایی اي حرفه

  ارزشیابی

آموزانِ دانا، ماهر  دانش
استانداردهاي  براساس(

  حصیل، ت)المللی بین
  کرده و توانمند
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گرایی و  ملی
 گرایی اسالمی هویت

 برنامه درسی

برخوردار از هویت 
زبانی و تاریخی 

  ایرانی اسالمی

  برنامه درسی
برنامه کمک 

  درسی
  مراقبت

  پنجم توسعه  ابزارهاي نهادي
)1394-

1390( 

 -آموزش اسالمی 
 ایرانی

  ارزشیابی

 آگاه، ماهر و 
شده براساس  تربیت
هاي  ها و آرمان ارزش

  اسالمی
 ،ایرانی، باانگیزه 

ور،  ماهر، بهره
اي، داناي قرآن،  حرفه

سالم جسمی، روحی 
و روانی، و واجد 
قابلیت استفاده از 

فناوري اطالعات و 
  ارتباطات

 آشنا به گویش و 
 می محلیادبیات بو
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  برنامه درسی
  مشاوره

 رفاه آموزشی ویژه

  ابزار نهادي

آموزانِ   دانش
  محرومِ فراگیر) دختر(
آموز   کودکانِ دانش

استثناییِ برخوردار از 
ها و  توانمندي

 هاي الزم مهارت

  برنامه درسی
هاي  روش

 ایی اقتصاديگر عقالنی  تدریس

هاي  روش
  مدیریت

اي  آموزانِ حرفه دانش
 مطابق با نیازهاي بازار

  



 گیري  بحث و نتیجه-6
هاي حکومتی بود که امروزه  ها و سوژه ها، تکنولوژي هدف مقاله حاضر، تحلیل عقالنیت

سیاست اجتماعی در ایران از : اند کمایران حا) خصوص آموزشی به(بر سیاست اجتماعی 
هایی که موجب فعلیتِ  یابند؟ تکنولوژي هایی برساخت می    گفتمان/ها  طریق چه عقالنیت  

شــوند، کدامنــد؟  عنــوان یـک واقعیــت اجتمــاعی مـی   هــا در جامعـه بــه  ایـن عقالنیــت 
هـاي مـورد نظـر، بـه دنبـال برسـاخت چـه         هاي فوق با استفاده از تکنولـوژي    عقالنیت

  هایی هستند؟  سوژه
تک سـئواالت مـرتبط بـا ایـن ابعـاد براسـاس        پس از بررسی و پاسخگوئی به تک    

واحدهاي تحلیل انتخابی، حال زمان آن فرا رسیده که تمامی ایـن سـئواالت را در یـک       
 پاسـخ   منـدي   حکومـت  در رویکـرد     چگونگینگر و براساس سئوال محوري        قالبِ کلی 

  :یمیبگو
  هـاي حکومـت در سیاسـت    هـا و سـوژه    يها، تکنولوژ   براساس عقالنیت 

کنـیم و     آموزشی ایرانِ پیش و بعد از انقالب اسالمی، ما چگونه حکومت مـی            
  شویم؟ چگونه حکومت می

عنـوان مـتن گفتمـانی،        گرفته بر روي متون سیاست آموزشی به        هاي صورت   تحلیل
شروع را  ها، امور مشروع و غیرمـ       هاي حاکم بر این سیاست      نشان داد که چگونه گفتمان    

هـاي خـوب،    سوژه(کنند که چه چیز خوب و چه چیز بد است      تنظیم کرده و تعیین می    
ها از یک طرف روابط قدرت  ها حاکی از آن است که گفتمان تحلیل یافته). هاي بد سوژه

. شـوند  هـاي آموزشـی مـی    کنند و از طرف دیگر منجر به تولید سیاسـت       را بازنمایی می  
 اِعمال شکلی از قدرت است که بـه تعبیـر فوکـو درصـدد             عبارتی، سیاست آموزشی،    به
  . باشد  می»تمهیدِ اشیاء«

تحلیلِ تبارشناسی سیاست آموزشی در زمان حال در ایران نشان داد که بسیاري از             
اند  هاي تاریخی   بلکه ایده . اي نیستند   هاي تازه   هاي امروز، ایده    هاي حاضر در گفتمان     ایده

هـاي متفـاوت،    گرفته و در نتیجـه بـا اسـتفاده از تکنولـوژي    که اَشکال متفاوتی به خود  
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گرایـی،   اي گرایـی، حرفـه   هـایی ماننـد فنـی       انـد، ایـده     هاي متفاوتی را ایجاد کـرده       سوژه
  .گرایی اقتصادي گرایی و عقالنی ملی

تحقیق حاضر نشان داد که عقالنیت سیاسیِ حاکم بر سیاست آموزشـی در ایـران،             
 ، پائین در سیاست آموزشی-نوع عقالنیت با اتخاذ رویکرد باال این . کاري است نومحافظه

 فرض است که کارشناسان قادرند تعیین کنند چـه کارهـایی بـراي بهبـود امـور                  اینبر  
هـایی کـه    هـا را بـه آن  اجتماعی باید انجام شود و این کارشناسان حق دارند تا سیاست       

رویکرد، بوروکراتیک است که نسبت به بنابراین، ماهیت این . کنند، دیکته کنند دریافت می
جايِ مـتن     که در جاي    طوري  به. هاي خصوصی و داوطلبانه براي دولت تردید دارد       بدیل

سیاست آموزشی در قوانین برنامـه توسـعه، شـاهدیم نهادهـاي دولتـی، متـولی اصـلی                  
 نظام آموزشی در ایران، چه در دوره پیش و چه در دوره  .اند  گذاري معرفی شده    سیاست

بعد از انقالب، یک نظام متمرکز است که گرچه سعی کرده از برنامه پنجم عمرانـی بـه               
ت دولتی و متمرکـز   اسبنابراین بعد، به سمت عدم تمرکز حرکت کند، اما ساختار آن با         

است و آغاز این تمرکز و حاکمیت دولت بر سیاست آموزشی نیز به تأسیس دارالفنـون        
) 1286(تــصویب مــتمم قــانون اساســی مــشروطیت و ) 1232(، وزارت علــوم )1228(

  . گردد برمی
باشـد،    هاي آموزشی ایران قابـل اشـاره مـی          نکته دیگري که در عقالنیت و گفتمان      

. هاي پیش و بعد از انقالب قابل رؤیت اسـت     تحول بنیادي است که در مجموعه برنامه      
 و »آموزش انقالبی«نند هاي ایدئولوژیکی ما در برنامه بعد از انقالب، به حاکمیت گفتمان

هـاي توسـعه پـیش از        سازيِ برنامـه    مسئله، اعتقاد اساسی به     » ایرانی -آموزش اسالمی   «
ضرورت نقد «هاي کارشناسان در اوایل بعد از انقالب، به       گزارش. انقالب وجود داشت  

تر در سرِ دوراهـی   پذیرش سطح زندگی پائین «،  »طلبی  پرهیز از روحیه زیادت   «،  »گذشته
 -هـا، تحـت لـواي جنـگ زرگـري تعهـد             در ایـن سـال    .  تأکید کردند  » و استقالل  رفاه

سـازمان  . وتـاز شـد   ها، به شخصیت کارشناسان نیـز تاخـت      تخصص، جدا از صالحیت   
ویـژه    ، آمـوزش ایـدئولوژیکِ بـه      »آکادمی علوم اسالمی قم   «. برنامه و بودجه تعطیل شد    
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، بـر   »توکل« و   »وحی« در برابر    »برنامه«قراردادن  . کارشناسان سازمان برنامه را آغاز کرد     
هرچه صالحیت کارشناسی و اندوخته تجربی و هدف و استراتژي و برنامـه اقتـصادي،       

  ).7: 1377صابر، (خطِ سیاهِ بطالن کشید 
هـاي انـضباطی حکومـت در         مندي، دریافتیم کـه تکنولـوژي       براساس لنز حکومت  

 شـبانی و مـشرف بـر حیـات عمـل      هاي سیاست آموزشی ایران، در تعامل با تکنولوژي      
تـرین ایـن    مهـم . هـا مـشخص کـرد     آنبـین توان مرز دقیق و منجـزي را   کنند و نمی    می

توسـعه  ) 1: هاي توسعه پیش و بعد از انقـالب عبـارت بودنـد از    ها در برنامه    تکنولوژي
اجـراي  ) 4هاي تـدریس،   اجراي روش) 3توسعه برنامه کمک درسی،    ) 2برنامه درسی،   

ارزشیابی و بازنگري، و    ) 7مراقبت،  ) 6هاي تحول،     اجراي طرح ) 5مدیریت،  هاي    روش
سیاســت آموزشـی در ایــران، قـصد دارنــد از طریـق ایــن    . سـاز بهنجارهـاي   داوري) 8

توانـد یـک    ها می این سوژه . هاي متفاوتی را تولید کند      ها، سوژه   ها و تکنولوژي    عقالنیت
جامعـه  (و حتی یک ملت ) مدرسه( آموزشی ، یک نهاد  )آموز، معلم و کارمند     دانش(فرد  

چـه مـسلم      امـا آن  . یابند  باشد که هر کدام براي هدف خودحکومتی پرورش می        ) ایرانی
اند و شاهدیم  هاي حاکم بوده ها، تحت تأثیر گفتمان که تمامی این سوبژکتیویته    است، این 

. یز تغییر یافته استهاي گوناگون، بسته به گفتمان غالب، این سوبژکتیویته ن   که در برنامه  
اي،  هـاي فنـی، حرفـه    هاي توسعه پیش و بعد از انقـالب، سـوژه          گرچه در اغلب برنامه   

انـد، امـا در      هـا داشـته     تـرین فراوانـی را طـول سیاسـت          زا، و فراگیـر بـیش       خوداشتغال
آموزان، معلمان و مـدیران،       هاي آموزشی پیش از انقالب، در سوبژکتیویته دانش         سیاست

ویـژه برنامـه پـنجم     بـه (کـه در زمـان بعـد از انقـالب       غالب بود، درحالیاي  وجه حرفه 
هـا و     ها شده و در کنار وجه فنـیِ سـوژه           ، وجه ارزشی و پرورشی وارد گفتمان      )توسعه

  . حتی مقدم بر آنان قرار گرفته است
، به ما کمک کرد مندي حکومتکه، مطالعه سیاست آموزشی ایران با لنز  خالصه این

هـاي توسـعه      آموزشی در برنامـه     سازي حکومت و سیاست     مسئلهشِ انتقاديِ   تا به خوان  
 تنظیم، انـضباط و  فرآیندبه این طریق، ما توانستیم . ایرانِ پیش و بعد از انقالب بپردازیم  
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ي که نَـه مـستقیماً از جانـب         فرآیندسازي را از راه سیاست آموزشی کشف کنیم،           سوژه
نهفته در سیاسـت آموزشـی قابـل درك، و از         ) گفتمانی(هاي    نهادها، بلکه از طریق ایده    

  . اند طریق کردارهاي روزمره قابل مشاهده
هاي فوکو در     ایده دقت محقق در پوشاندن جامعیت       با وجود که،      و نکته پایانی این   

 همچنـان فـضا بـراي    منـدي،  زمینه قدرت و حکومت، براساس ابزار تحلیلـی حکومـت     
هایی،   این زمینه وجود دارد و چه بسا بنا به محدودیت         هاي فوکو در    کارکردن روي ایده  

نبود مطالعات موضوعی پیشین در ایران در    . محق نتوانسته به این جامعیت تحقق بخشد      
شناختی مشخص در رابطه با نحوه  مندي، فقدان یک مدل روش  رابطه با کاربرد حکومت   

 یعنی قـوانین، مـستندات و   مندي، استفاده از داده ثانویه و اسنادي       انجام تحلیل حکومت  
هاي آموزشـی از طـرف    ها و بخش ینیها، آ لوایح برنامه توسعه از یک طرف و اساسنامه   

خصوص  بودنِ متون مربوط به قوانین برنامه توسعه به      مالت  ، و کم  !)هاي مرده   داده(دیگر  
به هاي تحقیق حاضر بودند که       قوانین زمان پیش از انقالب اسالمی ایران، از محدودیت        

ها، با اتخاذ استراتژي پژوهشی مناسـب   شود در جهت رفع آن محققان بعدي پیشنهاد می 
  . اقدام نمایند

هـاي   مندي از طریق پژوهش توان به کاربست حکومت ها، می ازجمله این استراتژي  
، )هاي اجتماعی گوناگون ویژه مصاحبه با گروه هاي کمی و کیفی به اعم از روش(میدانی 

منـدي، کاربـست      هاي اسنادي و میدانی براي آزمـون رویکـرد حکومـت           تلفیق پژوهش 
طـور ویـژه در موضـوعات گونـاگون سیاسـت اجتمـاعی، فراتحلیـل         مندي بـه   حکومت

منـدي در زمینـه سیاسـت     هاي گوناگونی که با استفاده از لنز حکومت هاي پژوهش   یافته
  .مه توسعه اشاره کرداند، و انتخاب متونی غیر از قوانین برنا اجتماعی صورت گرفته
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