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پیش گفتار مترجم 

تحلیـل سیاسـت اجتماعی عرصه ای گسـترده بـرای انجام پژوهش هـای کاربردی و 
بازخوانـی و توسـعۀ دانـش نظـری در زمینـۀ سیاسـت  اجتماعی اسـت. مجموعه ای 
متنـوع از رهیافت هـا، روش هـا و مدل های تحلیـل در کنار یکدیگر ماهیت تحلیل 
سیاست اجتماعی را شکل می دهند. تحلیل سیاست می تواند ماهیتی چندسطحی 
)محلی، ملی و بین المللی( داشته باشد و با منطق های متنوع )استقرائی، قیاسی، 

استفهامی( و کاربست روش های مختلف )کّمی، کیفی و ترکیبی( انجام شود. 
فهم درست تحلیل سیاست اجتماعی می تواند به اصالح و بازبینی برداشت های 
غیرعلمـی و سـلیقه ای از آن و موضوعـات موردمطالعـه منجـر شـود و زمینـه  را 
گاهـی از  بـرای انجـام مطالعـات خالقانـه و نوآورانـه فراهـم کنـد. انتظـار مـی رود آ
معرفت شناسـی و روش شناسـی تحلیل سیاسـت اجتماعی بتواند وسـعت و عمق 
بیشتری به »بینش سیاست اجتماعی« عرضه کند؛ به ویژه در ایران که درک ناقص، 
سطحی و سلیقه ای از دانِش موجوِد تحلیل سیاست اجتماعْی فهم آن را با دشواری 
همراه کرده است. ازاین رو، به نظر مطالعۀ دقیق و علمی سیاست اجتماعی ضرورتی 
بـرای توسـعۀ آن در ایـران اسـت؛ به ویـژه کـه در ایـران نیازمند مطالعات اسـتقرائِی 

روشمند و نظام یافتۀ بسیاری در زمینۀ سیاست اجتماعی هستیم. 
باید در نظر داشت، هنگامی که تحلیل سیاست اجتماعی بخشی از اهداف و 
فعالیت های نظام سیاسـی قلمداد شـود، رابطۀ سیاسـت گذاری و تحلیل  سیاسـت 
از مباحـث جـدی خواهـد بـود. یـک نظـام سیاسـِی دانش محـور بـرای پیگیـری و 
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گاهی درآ شناسایی پیامدهای اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست اجتماعْی خود را نیازمند آ

از نتایـج دانـش معتبـر می داند. در سـوی دیگـر، تحلیلگران سیاسـت نیز نیازمند 
آشـنایی بـا ابزارهـای روزآمـد و کارآمـد بـرای تحلیـل سیاسـت ها هسـتند. کتاب 
حاضر کوششـی برای توسـعۀ تحلیل سیاسـت اجتماعی در ایران اسـت. واقعیت 
این است که هم اغلب بوروکرات های دولتی از تحلیل سیاست اجتماعی فاصله 
دارنـد و هـم برخـی دانشـگاهیان تـا حـد زیـادی بـا آن بیگانه اند. شـاهد مثال، در 
سـطح سیاسـت گذاری، اغلِب سیاسـت های تکراری و شکست خورده و بی ارتباط 
بـا دانـش موجـود و میـزان کیفیـت و نـوآوری آن اسـت. درماندگـی و جاماندگـی 
تحلیل سیاست اجتماعی در دو سطح اجرایی و دانشگاهی به شکاف دیگری نیز 
انجامیـده و آن فاصلـه میـان نظـر و عمـل در همان سیاسـت گذاری های اجتماعی 
نیم بندی است که در سازمان ها و نهادهای سیاست گذار تدوین می شود و مجریان 

سیاست ها مسئولیت اجرای آن را بر عهده دارند. 
فصل های این کتاب با هدف آشنایی و آموزش تحلیل سیاست اجتماعی به گونه ای 
انتخاب شده اند که نه تنها به معرفی تحلیل سیاست اجتماعی، انواع و رویکردهای 
آن می پردازنـد، بلکـه از خـالل مباحـث، منابـع خوبـی بـرای پژوهش هـای مرتبط به 
مخاطب عالقه مند معرفی می کنند. به ویژه مقاله های آمنتا )2۰۰۳( و کالسن )2۰۱۳( 
ضمن اینکه ایده هایی برای مطالعه به پژوهشگران حوزۀ سیاست اجتماعی می دهند، 
می توانند نوعی گونه شناسی روش شناسی از مطالعاِت این حوزه نیز تلقی شوند. البته 
این به معنای نادیده گرفتن دیگر منابعی نیست که همین ویژگی ها را دارند و امکان 
کادمیک  آوردن آنها در این کتاب وجود نداشته است. معرفی پژوهش های علمی و آ
در حوزۀ تحلیل سیاست اجتماعی نشان می دهد که نه تنها علوم اجتماعِی )و خاصه 
جامعه شناسِی( سیاست گذار۱ به پایان نرسیده، بلکه گسترش علوم اجتماعی کاربردی 

در چهارچوب تحلیل سیاست اجتماعی ادامه دارد.2 

۱. دراین باره، رک: طالبان، محمدرضا. )۱۳۹۳(. »علیِه جامعه شناسی سیاست گذار«. راهبرد فرهنگ، س هفتم، 
ش 2۶، تابستان، صص ۶۶-۳۹. 

2. دراین باره، رک: 
Colman, James S. (1987) “The role of social policy research in Society and in sociology”, 
in The American Sociology, Summer, Vol 18. No.2, pp.115 – 118.
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کتـاب شـامل پنـج فصـل برگزیده از پنـج کتاب مختلف اسـت. ترتیب مقاالت 
در این کتاب نه بر مبنای ترتیب زمانی، بلکه بر مبنای تقدم محتوایی تنظیم شـده 
اسـت. فصـل اول بـا عنـوان »تحلیل سیاسـت« به قلم ریچـارد ک. کپوتو از کتاب 
سیاست اجتماعی و عدالت اجتماعی۱ به ویراستاری میشل ریچ )2۰۱۴( انتخاب 
شده است. این فصل به طور مشخص با توضیح ریشه های تاریخی و توسعۀ تحلیل 
سیاست، به تفکیک سیاست به مثابه خروجی سیاستی، فرایند و عملکرد می پردازد. 
در این فصل، هم شـرحی از چشـم اندازها، روش ها و تکنیک های تحلیل سیاسـت 
آمده است و هم با کاربست تحلیل سیاست اجتماعی به مثابه رویکردی در مددکاری 
اجتماعی الگویی روشـنگرانه و قابل تسـری به دیگر رشـته ها و حرفه های مرتبط با 
سیاسـت اجتماعی به دسـت داده شـده اسـت. این فصل تأییدی است بر ایدۀ اکانر 
و نتینگ )2۰۱۱( مبنی بر خاکسـتری بودن مرزهای رشـته ها، مدل ها، نظریه ها و 

روش های تحلیل سیاست اجتماعی.
فصـل دوم بـا عنـوان »مـروری بـر تحلیل سیاسـت اجتماعی« از مـاری کاترین 
کانـر و اف. ِالـن نتینـگ )2۰۱۱( فصـل اول از کتاب تحلیل سیاسـت اجتماعی2  اُ
اسـت. در ایـن فصـل، کـه درآمـدی بر کتاب آنها تلقی می شـود، نویسـندگان ضمن 
اذعان به وجود رابطه بین سیاسـت و عمل، شـکل های متفاوت سیاسـت و سپس 
سـطوح سیاسـت گذاری محلـی، ایالتـی، ملی و بین المللی را مطـرح می کنند. اکانر 
و نتینـگ تحلیـل سیاسـت را به دلیـل هدفمنـدی و نظام منـدِی آن مشـابه پژوهش 
می دانند. آنها باور دارند می توان بر مبنای شیوه های عملیاتی  کردن تحلیل سیاست، 
نظریه هـا و چهارچوب هـای مفهومـِی فراینـد سیاسـت گذاری رویکردی فـازی را در 
تحلیـل سیاسـت پیـش گرفـت. آنهـا بـا بیـان تفاوت های موجـود بیـن رویکرد ها و 
مدل های سیاسـت گذاری تالش می کنند درکی از شـیوه های اصلی تحلیل سیاسـت 
اجتماعـی ارائـه کننـد. انتخـاب ایـن فصـل بـرای کتـاب حاضـر بـه این دلیـل بوده 
اسـت که ضمن معرفی سیاسـت اجتماعی، چشـم اندازی روشـن از تعریف و انواع 

1. Richard K. Caputo. (2014) .“Policy Analysis” in Social Policy & Social Justice, Edited 
by Michael Reisch, SAGE.
2. O’Connor, Mary .Katherine & F.Ellen. Netting. (2011). “An overview of social policy 
analysis” in Analyzing Social Policy, Mary. Katherine O’Connor & F. Ellen. Netting, WILEY.
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سیاسـت و چهارچوب ها، مدل ها، شـکل ها و سـطوح سیاست گذاری ارائه می کند. درآ

این چشم انداز برای پژوهشگران در انتخاب موضوعات تحلیل سیاست اجتماعی 
راهگشا است. 

فصـل سـوم بـا عنـوان »پژوهـش سیاسـت اجتماعـی« فصـل هشـتم از کتـاب 
مفهوم پـردازِی دوبـارۀ سیاسـت اجتماعـی )چشـم انداز جامعه شـناختی به سیاسـت 
اجتماعی مرسوم(1 از آماندا کافی )2۰۰۴( است. در این فصل، نویسنده با پرداختن 
به چرخش های روش شـناختی در علوم اجتماعی، بر لزوم کنار گذاشـتن بحث های 
کید می کند. به نظر نویسنده، هرچند  روش شناختی در رهیافت های کّمی و کیفی تأ
سیاست اجتماعی پیشینۀ تجربی قوی و پرباری در گردآوری و ارزیابی داده ها دارد، 
دراصل وامدار روش های پژوهش علوم اجتماعی، به ویژه جامعه شناسی، است. با 
توجه به گسـترش مهارت های پژوهش در علوم اجتماعی، پیشـنهاد نویسـنده برای 
اینکه سیاسـت اجتماعی نیز رشـته ای علمی تلقی شـود این اسـت که پژوهشـگران 
این حوزه باید از بنیان های معرفت شناختی و روش شناختی و نحوۀ استفاده از آنها 
گاهی داشـته باشـند و مهارت الزم را در این زمینه کسـب کنند. این فصل به دلیل  آ
مطرح کردن کاربست برخی تکنیک های تحلیل علوم اجتماعی برای پژوهشگران 

گاهی بخش است.  سیاست اجتماعی آ
فصل چهارم با عنوان »دربارۀ توسعۀ سیاست اجتماعی چه می دانیم؟ پژوهش 
تطبیقـی و تاریخـی در چشـم انداز تطبیقـی و تاریخـی« از ادوین آمنتـا )2۰۰۳(، از 
کتـاب تحلیـل تاریخـی تطبیقی در علـوم اجتماعی2 با ویراسـتاری جیمز ماهونی و 
دتریچ روشمایر است. در این فصل، ضمن تعریف مطالعۀ تاریخی، مروری جامع بر 
انواع مطالعات تطبیقی و تاریخی در حوزۀ سیاست اجتماعی ارائه می شود. انواع 
مطالعات تطبیقی طبق تقسیم بندی آمنتا عبارت اند از: ۱. مطالعات تک کشوری با 
مقایسه های کالن در یک زمینۀ تطبیقی بر اساس پرسش های تجربی؛ 2. مطالعات 

1. Coffey, Amanda. (2004). “Researching Social Policy” in Reconceptualizing Social 
Policy (Sociological Perspective on Contemporary Social Policy), Amanda Coffey, Open 
University Press.
2. Amenta, Edvin. (2003). "What we know about the Development of Social Policy: 
comparative and historical research in comparative and historical perspective” in 
Comparative Historical Analysis in the Social Science, Cambridge University Press. 
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تطبیقـی بـر اسـاس فهـم کلـی از مـورد مطالعـه؛ و ۳. مطالعاتـی مربـوط به بررسـی 
متغیرهـای درونـی سیسـتم. سنخ شناسـی او از انواع مطالعـات تاریخی و تطبیقی 
و ارائـۀ نمونه هایـی از مطالعـات انجام شـده در حوزۀ سیاسـت اجتماعی به تحلیلگر 
کمـک می  کنـد تـا ضمـن آشـنایی با چشـم اندازهای تطبیقـی و تاریخی در سیاسـت 
اجتماعـی، بتوانـد پژوهـش خـود را در زمـرۀ هریـک از انواع مطالعـات تطبیقی و 

تاریخی سیاست اجتماعی شناسایی کند. 
فصل پنجم با عنوان »تعریف سیاسـت اجتماعی تطبیقی« از جوچن کالسـن، 
فصل چهارم از کتاب راهنمای سیاست اجتماعی تطبیقی۱ با ویراستاری پاتریشیا 
ِکِنت )2۰۱۳( است. نویسنده در این فصل تالش می کند سیاست اجتماعی تطبیقی 
را تعریـف کنـد. امـا پیـش از آن بـه ابهامـات مربوط به ماهیـت و تعریف پژوهش 
تطبیقـی در علـوم اجتماعـی اشـاره می کنـد؛ وضعیتـی کـه برای سیاسـت اجتماعی 
تطبیقـی نیـز موضوعیـت دارد. ازایـن رو، کالسـن بـه ابعـاد روش شـناختی تعریـف 
سیاست اجتماعی تطبیقی توجه و تحلیل سیاست اجتماعی را نوعی روش شناسی 
قلمداد می کند. او سعی می کند برخی گفتمان های موازی و چهارچوب های تحلیلی 
دربـارۀ منبـع، اهـداف و رهیافت هـای مربوط به سیاسـت اجتماعـی تطبیقی را که 
طی زمان تکوین یافته اسـت مطرح کند و آنها را در قالب رهنمودهایی در اختیار 

خوانندگان بگذارد. 
مفاهیـم و اصطالحـات تخصصـی یک رشـتۀ علمـی نیازمند کاربرد دقیق اسـت؛ 
به ویژه برای متخصصان و پژوهشگرانی که ناگزیرند با انتخاب معادل و برگرداندن 
این مفاهیم علمی به زبان مقصْد آنها را در زمینه ای دیگر غیر از زبان اصلی آن رشتۀ 
علمی به کار گیرند. یکی از مفاهیم اساسی social policy است که در سراسر کتاب 
به »سیاست اجتماعی« برگردانده شده است، البته برخی نیز آن را به »سیاست گذاری 
اجتماعـی« ترجمـه می کننـد. درک دقیق این مفهوم به ما نشـان خواهد داد سیاسـت 
اجتماعـی نـه قابل تقلیـل بـه سیاسـت های مکتـوب و مصـّوب اسـت و نـه  فقـط در 
چهارچوب سیاست های مدون دولتی قرار می گیرد. سیاست اجتماعی و، به تبع آن، 

1. Clasen, Jochen. (2013). “Defining Comparative Social Policy”. In A Handbook of 
Comparative Social Policy, 2nd Edition, Edited by Patricia Kennett, Edward Elgar.
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تحلیل سیاسـت اجتماعی هم به سیاسـت های مکتوب و مدون و هم سیاسـت های درآ

نانوشـته و غیرمدونی بازمی گردد که مجری سیاسـت آنها را اجرا می کند. همچنین، 
آن دسـته از سیاسـت های اجتماعی ای نیز که اساسـًا در دسـتورکار سیاست گذار قرار 
نمی گیرند و به مرحلۀ سیاسـت گذاری نمی رسـند سیاسـت اجتماعی تلقی می شـوند. 
رجوع به انواع تحلیل سیاست اجتماعی نشان می دهد نمی توان سیاست اجتماعی 
را تنها به مرحلۀ تدوین و اجرای سیاست، که به آن سیاست گذاری اجتماعی اطالق 
می شود، فروکاست؛ زیرا مفهوم سیاست اجتماعی فراتر از تدوین و اجرای سیاست 
است. بسته به شیوۀ طراحِی هر تحلیل اجتماعی خاص، انواعی از تحلیل سیاست 
اجتماعی را نیز می توان برشمرد که لزومًا به سیاست گذاری اجتماعی محدود نیست. 
اینکه تحلیلگر سیاست اجتماعی تنها به پژوهش و تحلیل دربارۀ سیاست ها بپردازد 
یا ارزش های پشـتیبان سیاسـت ها و اسـتدالل ها را دربارۀ اتخاذ سیاسـت ها بررسـی 
 نمایـد، یـا در نقـش ارائه دهنـدۀ توصیه های راهبردی و سیاسـتی عمل نمایـد، یا خود
نقش مداخله گر و میانجی گر سیاست را بازی کند، یا رسالت خود را عمومی کردن و 
مردمی ساختن سیاست های اجتماعی بداند، تحلیل سیاست اجتماعی را متفاوت 
 analyzing خواهد کرد. ازاین رو، فروکاستن »تحلیل سیاست اجتماعی«، که معادل
 social policy است به »تحلیل سیاست گذاری اجتماعی«، و برگردان social policy

به »سیاسـت گذاری اجتماعی« چندان دقیق نیسـت. در پاره ای موارد، برای رساندن 
 policy ،policy معنای دقیق متن به زبان فارسی یا وقتی نویسندۀ انگلیسی زبان از
making را مراد می کند، دقیق تر آن است که این مفهوم را معادل »سیاست گذاری« 

بیاوریم، اما آنچه بر آن تأکید دارم این است که آوردن »سیاست گذاری اجتماعی« در 
برگردان social policy در هر گزاره و متنی دقیق نیست. صرف نظر از مناقشات و 
سالیق موجود، نکتۀ قابل تأمل این است که انتخاب اصطالح مناسب برای سیاست 
اجتماعی باید نقطه اتکایی در خدمت تحلیل دقیق باشد تا بتوان مباحثی را که دربارۀ 

این موضوع در ایران وجود دارد به دقت پیش برد و ارتقا بخشید. 
موضوع دیگری که با مطالعۀ متون مختلف دربارۀ تحلیل سیاست درک کرده ام و 
تنها در اینجا به آن اشاره می کنم، این است که آنچه تحت عنوان »تحلیل سیاست«۱ 

1. policy analysis
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و »پژوهش سیاست«۱ مطرح می شود، عمدتًا ذیل سه دیدگاه  تفکیک شدنی است 
کـه پیش تـر در کتـاب دولـت و سیاسـت اجتماعی در ایـران )۱۳۹۸( به طور مفصل 

دربارۀ آن توضیح داده ام و خوانندگان را به آن متن ارجاع می دهم. 
همان طور که اشاره کردم، فهم نادقیق از سیاست اجتماعی در هر دو عرصۀ نظر 
و عمل2، نبود آشـنایی با موضوعات سیاسـت اجتماعی یا شـناخت اندک از آنها، 
و حتی در مواردی نداشـتن چشـم انداز روشـن دربارۀ آن و نیز معدود منابع موجود 
دربـارۀ تحلیـل سیاسـت انگیـزه ای بـرای ارائۀ این اثـر به جامعۀ علمی بوده اسـت. 
عالوه بر این، تجربۀ تدوین طرح درس و تدریس تحلیل سیاسـت اجتماعی برای 
نخستین بار در دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ برنامه ریزی رفاه دانشکدۀ علوم اجتماعی 
دانشـگاه عالمـه طباطبائـی در نیم سـال تحصیلـی ۹۵–۹۶، ضـرورت وجود منبعی 
مناسـب و کاربردی برای دانشـجویان و عالقه مندان به این حوزه را بیش از پیش 
برایم نمایان کرد. البته این به معنای بی نیازی از مراجعه به کتاب ها و مقاالت مرتبط 
دیگر نیست. امید دارم فصل های این کتاب که برای آشنایی با تعاریف، رویکردها، 
روش ها و مدل های تحلیل سیاسـت اجتماعی شناسـایی و ارائه شـده اسـت، برای 
گسـترش دانـش نظـری و تجربـی دربارۀ تحلیل سیاسـت اجتماعی سـودمند باشـد 
و بـه پژوهشـگران و دانشـجویان عالقه منـد به ایـن موضوع در ایران یاری رسـاند. 
همچنین، کتاب را برای پژوهشگران و تحلیلگران سیاست در سازمان هایی که در 
تدویـن و اجـرای سیاسـت ها، به ویژه سیاسـت های اجتماعی، نقش دارند مناسـب 
می دانـم. عالوه برایـن، کسـانی کـه آنهـا را در ایـن کتـاب زیـر عنـوان مداخله گـران۳ 
آورده ام، یعنی آنها که مجری سیاست های اجتماعی هستند و البته نقش تحلیلگر 
سیاست های اجتماعی را نیز بر عهده دارند، می توانند از این کتاب استفاده کنند. 
هرچند کتاب هایی با موضوع سیاسـت اجتماعی به فارسـی برگردان شـده اسـت، 
هنـوز مفاهیمـی، به ویـژه در حوزۀ تحلیل سیاسـت، هسـت که برای نخسـتین بار در 
این کتاب به فارسی ترجمه می شود. تا حد امکان هرجا الزم دانسته ام معادل ها را 
آورده ام. همچنین، آنچه در متن بین دو ] [ آمده افزودۀ من است. گفتنی است، گاه 
1. policy research

گه( بحث کرده ام.  2. دراین باره به تفصیل در کتاب دولت و سیاست اجتماعی در ایران )تهران: آ
3. practitioners
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نویسنده به یک فصل در خالل مباحث خود دربارۀ اهداف و چشم اندازهای بحث درآ

در فصل هـای دیگـر کتابـش اشـاره کرده کـه ضرورتی برای طرحشـان در این کتاب 
ندیدم. ازآنجاکه نگارش فصل های کتاب را نویسندگان مختلف بر عهده داشته اند، 
قاعدتًا کار ترجمه و یکدست کردن متن در مقایسه با ترجمه هایی که از ابتدا تا انتها 
به قلم یک نویسنده است دشوار بود. بااین حال، تالش کرده ام ترجمۀ یکدستی ارائه 

دهم. خرسند خواهم بود کاستی های آن را به من منتقل نمایید.
قـدردان همسـرم، دکتـر سـیدآیت الله میرزایی، هسـتم که پیـش از ارائۀ کتاب به 
ناشر تطابق ترجمه با متن اصلی را بر عهده گرفت و پیشنهادهای سازنده ای عرضه 
کرد. از جناب آقای دکتر حسین  شیخ رضایی، مدیر فرهیختۀ نشر کرگدن، که انتشار 
کتاب را پذیرفتند و از سـرکار خانم پریا عباسـی، ویراسـتار صبور و وظیفه شـناس 
نشر کرگدن، تشکر می کنم. از دانشجویانم در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز که 
مشتاقانه بحث هایم را دربارۀ تحلیل سیاست اجتماعی در کالس دنبال می کردند و 

به من برای به پایان رساندن این ترجمه انگیزه دادند سپاسگزارم.

معصومه قاراخانی
تهران، زمستان ۱۳۹۹


