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 چکیده
پژوهش حاضر با هدف توصیف پدیدۀ ساختار علمی مدیریت آموزشی از نگاه و برداشت استادان این رشته 

ساختارمند با توجه به رویکرد پژوهشی های نیمهدانشگاهی انجام شد. تحلیل اطالعات از طریق انجام مصاحبه

نندگان اعضای کگیری شد. مشارکتگیری از روش تحلیلی هفتگانه کالیزی پیتوصیفی و با بهرهپدیدارشناسی 

مؤلفۀ  6های پژوهش که در تن بودند. یافته17هیأت علمی دارای رتبۀ علمی از استادیار تا استاد، به تعداد 

ورزان این رشته است. اندیشنظران و بندی شد، بازنمای تجربه و برداشت صاحبزیرمؤلفۀ طبقه 15اصلی و 

نتایج نشان داد که بین اعضای هیأت علمی رشتۀ مدیریت آموزشی نسبت به ساختار علمی این رشته اتفاق 

ای و قلمروی رشته، دارای دو رشتهنظر وجود ندارد و هویت علمی رشته در سه بخش بنیان نظری، ماهیت بین

گرایی بین کارکردجویی، هویتمی، پایان اصالت علجمله:  ازهای متفاوت بینی متفاوت است. مؤلفهجهان

بینی را وجود این تفاوت در جهان و پرورشرهبر آموزش ها و مربی سازمانای، بازنگری بین رشتهای، رشته

 ۀآور پویایی رشتند پیامتوادیگر، می دار اندیشه و قضاوت از زاویۀمعنیکرد. ضمن آن که این تفاوت  تأیید

یزی برانگون بر بازنمایی اهمیت آن در چالشهای مختلفی، افزت آموزشی باشد، زیرا وجود چنین دیدگاهمدیری

 مدت خواهد بود. هویت علمی رشتۀ مدیریت آموزشی، دربردارندۀ رشد و توسعۀ نظری این رشته در دراز

  .علمیت علمی، هویت ی، اعضای هیأمدیریت آموزش ساختار علمی، رشتۀ: هاکلیدواژه
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 مقدمه

همچنین ارزیابی سرنوشت ی شناسایی و فهم وضعیت فعلی خویش، ی علمی در راستاهارشته

ی علوم هارشتههستند.  2محورو بازاندیشی رشته 1خویشتن دربارۀ تأملۀ علمی، ناگزیر از دغدغ

موضوعات  ونیهای درسان و کشف الیهانسانی در مقایسه با سایر علوم به دلیل پیچیدگی شناخت ان

و تازگی بسیاری از تعدد و تنوع این علوم  (.Bagheri, 2007) تری دارندانسانی، رسالت سنگین

شده  ایهای مختلف علوم انسانی، نیز ظهور روزافزون علوم بینارشتهگیری شاخهآنان موجب شکل

د مانمی های علوم انسانی خود به خود به شمشیر دو لبیتکثیر رشته. (karduan, 2005) است

رسان آن بیشتر از صورت توجهی شود وجه آسیبکه اگر دربارۀ بعد وجودی یا هویتی آن کم

 ر اینجا علوم انسانی بیشتر دربارۀهای علمی و دسودآور آن خواهد شد. هرچند موضوع هویت رشته

 هویت علمی آن یی که هنوز دربارۀهارشتهصادق است اما یکی از  ایهای جدید یا بینارشتهرشته

این رویداد  .3مدیریت آموزشی است رشتۀ، (Rastehmoghadam ,2017) توافق نظر وجود ندارد

واژگانی مانند معیار پژوهشی مشترک، اهداف در مجموعه  4«هویت علمی» با فرض تحدید عبارت

و قضاوت گروه علمی در مشترک، گفتمان مشترک، روابط نظامند، کارآموزی آموزشی مشترک 

مدیریت آموزشی را با ، (Bridage, 2007 cited in Oplatka, 2010)  ای هر رشتهمسائل حرفه

در نظرات  تأملو به طور خاص این باور با  شناسی قرار خواهد دادری در معرفتچالش بیشت

 اهمیت بیشتری را نشان خواهد داد. اندیشمندان مدیریت آموزشی، مرکز توجه و

مدیریت  در بازاندیشی رشتۀ Johnston & yeakey (1987) نقل ازبه  Kampbll ۀبه عقید

م ضرورت واطرح خواهد شد که آیا مدیریت آموزشی یک مورد خاص است؟  هاسؤالآموزشی این 

گیری مفهومی و اصول راهنما برای تحقیق، آن را به ماهیت گیری نظری از سایر علوم در جهت

 است؟ واداشته هارشتهمتمایز با سایر علوم مدیریت نزدیک ساخته است یا آن را به سرقت از سایر 

ست؟ آیا این میزان از گرفته ا ای در مدیریت آموزشی شکلرشتهگفتمان بینبه طور خاص آیا 

سی توانسته است ماهیت شناسی و روانشنا، اقتصاد، جامعهچون حقوق، سیاست هاییتوزیع قدرت

                                                           
های علمی از جمله مدیریت تو نیست هرچه در عالم هست  در خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی. گویا رشته ادآور این تأمل از موالنا در مورد انسان است: بیرون زاین دغدغه ی .1 

 . نداردآموزشی نیز از آن گریزی 

2. discipline-referred reviewing   

شتۀ  .3  صتردید دربارۀ هویت ر شار اولین کتاب تخ ست که نزدیک به دو قرن از انت شی در حالی ا سال مدیریت آموز شته در  ضمن اینکه دارای قدیمیمی 1829صی این ر ترین گذرد؛ 

 (.Rastehmoghadam, 2017، تأسیس شده است )1835محافل علمی، یعنی انجمن مدیران مدارس است که در سال 

4. Scientific identity 
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های آموزشی تنها میدان ان دهد؟ یا در نگاهی دیگر سازمانهای آموزشی را نشخاص سازمان

 د؟تحقیقات این علوم بوده ان
؛ 1تعریف علم مدیریت آموزشی را مطرح ساختچالش باز Greenfield این واقعیت، تأییددر 

های نظری مدیریت آموزشی که اساس ایدئولوژیکی ساختار علم این رشته بنیانتفکر و تحقیق در 

ارچه و منسجم واحد، یکپ . از این نظرگاه، رشتۀ مدیریت آموزشی یک رشتۀ2را بازتاب می دهد

ف انگیزی در ابعاد، اهداودن مدیریت آموزشی منجر به ابهامبخش و جناحی بنبوده است بلکه بخش

شناسی معرفت تأملشته شده است. از این رو مدیریت آموزشی نیازمند شناسی این رو روش

های گذشته متوقف نشد بلکه در از کنجکاوی علمی نه تنها در دهه چنین صورتی بیشتری است.

 ها متمایل ساختن مدیریت آموزشی را به طرح دوبارۀ این اندیشهنظراحال حاضر نیز صاحب

(Hallinger & Chen, 2014; Hallinger & Heck, 2005 Oplatka, 2010; Glass, 2004;.) 

الصه مهم خ سؤالتوان با این ها را میگریدر کنار تمام این پرسش تأملقابل  به طور ویژه، اندیشۀ

آور فهم در نگاه نخست پیام 3شناسیاین دغدغۀ معرفت : مدیریت آموزشی چیست؟کردو مطرح 

های فلسفی و فلسفه در مواجهه با حقیقت بنیان مدیریت آموزشی است؛ در واقع نقش 4سرشت

لسفه و در نگاهی دیگر اولویت نقش ف (Johnston & yeakey,1987) ایدئولوژیک آن است

زیرا عدم دید  ؛(Gutek, 2003) 5پردازی آن استمدیریت آموزشی نسبت به توسعۀ نظریه و نظریه

و بستری  ها زمینهکه بنیان و خاستگاه آن ی نظریاتیانتقادی و به عبارتی نبود چرایی در تعمیم ده

ه نظری نخواهد انجامید بلک دهد نه تنها به توسعۀیند یاددهی و یادگیری را نشان میمتفاوت از فرا

 رو خواهد ساختهمدیریت آموزشی را نیز در دستیابی به توافق علمی با مشکل روب 6ساختار علم

(Ahanchian, 2007.) مسألۀمدیریت آموزشی،  شناسانه به رشتۀبدین ترتیب نگاه معرفت 

                                                           
رابطۀ بین رخدادی منحصربه فرد و بافتی که در آن وجود »شناختی در مدیریت آموزشی در نظر گرفتن این واقعیت جدی است که اصلی نظری و روش سؤال Greenfieldبه بیان . 1

 (.(Greenfield & Ribbins, 1993:84« دارد چیست؟

نیا که آن را دای و صحبت از هویت معماگونهیکدیگر با ها و افکارمان هستیم بدین صورت که قدرت گفتمان کنند؛ ما زندانیان ایدهمسحور میکلمات ما، ما را  Greenfield به عقیدۀ .2 

اچیزی نهم باشد اهمیت کند که چیزی را ببینیم و باور کنیم که نیست یا اگر یقات مدیریت اغلب ما را وادار میگرا در تحقای علم اثباتهدهیم؛ روشامیم به طور مؤثر از دست مینمی

افتد ی که در دنیای اطرافمان اتفاق میاای قرار داده است که در نتیجه از بیان کردن رخدادهای شوکه کنندهشمندانی همیشه محبوس در تنگ شیشهتر از آن ما را به عنوان داندارد و مهم

 (.81)همان:  مانیمناکام می

3. epistemology 

4. nature 

 سؤاالت اصلی مدیریت، علمی نیستند بلکه فلسفی هستند. Greenfield & Ribbins (1993)به نقل از  Hodkinsonبه بیان . 5 

6. science structure 
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 مسألۀشناسی با تار علمی آن را آشکار خواهد ساخت؛ زیرا محوریت معرفتشناخت ساخ

 & Karbasizadehesfahani) یابدعیین روش و حدود شناسایی معنا میانسان در ت" 1شناخت"

Heidarian, 2009 .) 
بر این نکته و اهمیت شناخت ساختار علمی مدیریت آموزشی، پژوهش حاضر بر آن  تأملبا 

 . اینکندعلمی آن توصیف  هیأتشناسی اعضای اختار علمی رشته را با دید معرفتشد تا س

ت أیاعضای ه 2گر برداشت و ادراکف بیانابتدا این توصی دو پیام خواهد بود: ۀتوصیف دربرداند

بینی ای که جهانبه گونهعلمی مدیریت آموزشی از ماهیت فهم و درک این رشته خواهد بود 

د اساسی بنیان تر از ساختار علمی مدیریت آموزشی در سه بعحاصل از آن موجب آگاهی عمیق

 )نقش سایر علوم در ایرشتهبینشناسی و قابلیت علمی(، ماهیت ای، روشنظری )مفاهیم رشته

 3دوم، ضرورت کاربرد ادراک شود.اثر نظری و عملی( می ری( و قلمروی رشته ) دامنۀتوسعۀ نظ

علمی مدیریت آموزشی افزون بر فهم سرشت رشته بر سرنوشت مدیریت آموزشی  هیأتاعضای 

ن متخصصان راهنما ای آنان به عنواهای حرفهها و قضاوتگذار خواهد بود؛ زیرا برداشتتأثیرنیز 

ها خواهد بود. ضمن آن که دانشجویان را به موضوعات و محتوای پژوهش ۀکنندتو مشاور، هدای

با (؛ Navehebrahim & Riyahinia, 2011) دهندنوآوری در حل مسائل رشته جهت می سمت

جویان نشهای تخصصی در مدیریت آموزشی به شناسایی ماهیت علمی رشته برای داتألیف کتاب

گیری از رویکردهای افزون بر آن با بهره(؛ Zeinabadi & Babanabadi, 2017) کنندتالش می

 رسانندمدیریت آموزشی به توسعۀ نظری رشته نیز یاری مینوین در تحقیقات و مطالعات 

(Jafarikarferstani,Yosefbrojerdi & Nasresfahani,2015.)  با پذیرفتن این سهم از اکنون

مدیریت آموزشی، اهمیت تحقیق حاضر در جستجوی  علمی بر رشتۀ هیأتاثرگذاری ادراک اعضای 

ر فهم وضعیت فعلی افزون بفهم ساختار علمی این رشته دو چندان خواهد شد. ضمن آن که 

بدین ترتیب هدف شود. نظری آن در مطالعات آینده این رشته در کشور می رشته، موجب توسعۀ

                                                           
1. cognition 

2. perception 

با این استدالل که  Greenfieldیابد زیرا الزام بیشتری میدر باب اهمیت نقش ادراک و روش پدیدارشناسی در حیات علمی مدیریت آموزشی  Greenfieldاین ضرورت با بیان  .3 

رین هایی )اینکه چه چیزی در جهان وجود دارد و چگونه باید با آن مواجه شد( دارای بیشتکنند. در آن صورت چنین ایده، فعالیت ما را در جهان تعیین میهای ما جهت درک جهاندهای

ها مال معنا بر تجربه است که سازماناز تجربیات ما باشند در آن صورت تفسیر تجربه دارای بیشترین اهمیت خواهد بود. فرایند اعهای ما در مورد جهان ناشی اهمیت خواهند بود و اگر ایده

 Greenfieldم های سازمان بنگریمختلف و تفسیر تجربیات به نظریه شناسایی تجربیات خود باشیم باید بر اساس معانی برایه استفاده از نیروهای جهانی دهد. مادامی که مایل برا شکل می

& Ribbins, 1993:55).) 
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علمی مدیریت  هیأتاعضای  برداشتمحوری است که  سؤالاصلی این پژوهش مبتنی بر این 

   ؟آموزشی دربارۀ ساختار علمی آن چگونه است

 مبانی نظری
بوده است « هویت علمی»سر ساختار دانش مدیریت آموزشی در طول تاریخ، هماره در چالش بر 

 ,Khalkhali) است 1ایکنت سازهشناختی خویش دچار لای که در تعریف هویت معرفتبه گونه

 Culbertson همچون  Rastehmoghadam)2017( نظران به نقل ازاز صاحبزیرا برخی (. 2015

 ،Hodgkinson   وGlatter  رهبری در بافت آموزش و پرورش  مدیریت آموزشی را کاربرد رشتۀ

Biglam,1999 ,) کنندقلمداد می 2علمی برخی یک رشتۀ( Bates ,1980) دانندمی

1973;Bush )3کاربردی و گروهی آن را به عنوان حوزۀ Mclellan), Flemig,Campbell 

1988, Bennion,Newell )4عمل حوزۀ (2006, Ribbins )5مطالعاتی یا حوزۀ (, Oplatka

این معنای پنهان است که عاملی مانند زمان نه تنها  ۀچنین توصیفی دربردارند پندارند.می( 2009

 زایی مرزهایاست بلکه بر ابهامزشی محقق نشده بر توافق عمومی در ساختار دانش مدیریت آمو

مطالعات تاریخی چنان که  (.Hallinger & Chen, 2014) فکری آن بیش از پیش افزوده است

عامل و تحت نفوذ قرار  گر اهمیت اینبندی تحوالت مدیریت آموزشی بیانزیر در خصوص طبقه

 مدیریت آموزشی در بسترهای اجتماعی و تغییرات زمانه است. گرفتن رشتۀ

زشی در دنیا با توصیف در سه مرحلۀ سیر تحول مدیریت آمو Ahanchian (2019) ر روایتد

با ویژگی سنت، مدیریت آموزشی  : در مرحلۀ6مدرن قرار گرفته استاساسی سنت، مدرن و پست

میالدی شناخته  19تا قرن  شخصی مربیان برحسب آزمون و خطا دانش محلی بر اساس تجربۀ

با سایر گیری دانش علمی در پیوند و شکل 7«علم بودن» مدرن با خصیصۀ شد و در مرحلۀمی

میالدی قرار گرفت، ضمن  20پایانی قرن  تا دهۀ 19علوم قدیم و جدید در بازۀ ربع پایانی قرن 

ن اواخر قرمدرن از پست ای متمایز شد. در مرحلۀریت آموزشی به عنوان یک شغل حرفهاینکه مدی

                                                           
1. stammering construct 

2. scientific discipline 

3. applied field 

4. field of practice 

5. field of study 

( مراجعه Ahanchian ,2007)"پایان مدیریت"های فرهنگی مدرنیته در مدیریت آموزشی به منبع در روایت دیگر، با بیان زیرساخت ندیبی کسب اطالع بیشتر از این تقسیمبرا .6 

 . شود

7. being a science 
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نظری با دیدگاه انتقادی و بازاندیشی رسید و مرزهای خود را فراتر از  توسعۀتا عصرحاضر به  20

 Hoseingholizadeh, Ahanchian, Noferesti & Kohsari در پژوهش مدرسه گسترش داد.

  2011 ,؛;Hare, 1996 Maxcy, 2005; Papa, 2009 رآثااین سیر تاریخی با توجه به . (2016)

Ozdemir ؛Boyan, 1988  ،ت. زیرا مدیریت آموزشی اولین میالدی آغاز شده اس 60و  50 ۀهاز د

دارد اما در این برمی 1گرایی منطقیتوسط جنبش نظریه با محوریت تجربههای علمی خود را گام

ایی اهیت زیربنثر از مشده است که در معنای ضمنی آن متأ جریان با تغییر مسیرهای زیادی مواجه

پردازی مدیریت آموزشی بوده است و این مسیر تحول و تطور نظریهفلسفی در های پارادایم

ی اهیخ رشته مدیریت آموزشی از دیدگاههای مختلف زمانی در طول تارپذیری موجب برههتأثیر

 -1850کالسیک یا رمانتیک ) بندی زمانی آن در چهار دورۀمختلف شده است. از جمله تقسیم

گرایی ویسم / تجربهی(، پوزت1930 -1920وابط انسانی )(، ر1920-1900(، مدیریت علمی )1900

(؛ اصالحات 1970 – 1940تا کنون(؛ جنبش نظریه ) 1920منطقی در علوم و علوم اجتماعی )

تاکنون(؛ هرمونتیک،  1950پردازی در مدیریت آموزشی )ادیکالی در علوم اجتماعی و نظریهر

گماتیسم تاکنون(؛ پرا 1980بیتی و اجتماعی )انتقادی و پژوهش در علوم تر سی، نظریۀپدیدارشنا

های جاری گیریتا کنون( و جهت1970یریت آموزشی )پردازی در مددر علوم اجتماعی و نظریه

( 1993( است یا از دیدگاه مورفی )2005آموزشی و علوم اجتماعی )پردازی مدیریت در نظریه

(، الگوی مدیریت علمی 1900 -1820از الگوی کارآموزی )  ت آموزشی در سه مرحلۀمدیری توسعۀ

 شود. بندی می( طبقه1985 -1946وی علم رفتاری )( و الگ1900-1946)

وزشی با توجه به در تاریخ آغازین مدیریت آم تأمل Rastehmoghadam (2017) در پژوهش 

 Samuel Hall" توسطآن مستلزم توجه است؛ نخستین آثار مدیریت آموزشی  آثار مکتوب اولیۀ

 های دیگری نیز توسط افرادی از جملهبه رشتۀ تحریر درآمد و کتاب1832و  1829های در سال "

(1901 ،1875 ),William Payn Preston Search (1901)( ،1903 ،1908 )Samuel Dutton  و

(1907 ،1915 )William Chancellor  دو نکتۀ مهم است: ۀ. این رویداد دربردارندشدمنتشر 

 های مدیریت دارای قدمتسایر شاخه نظر تولید متن نسبت بهتاریخ مدیریت آموزشی از  ،نخست

گر این تقدم در تولید محتوا، رشتۀ مدیریت آموزشی را مستقل از بیشتری است و در نگاهی دی

مدیریت آموزشی، با در نظر گرفتن این سه روایت از تاریخ  دهد.رشتۀ مدیریت عمومی نشان می

 زعلمی در بستر تاریخ با تمرک ز مدیریت آموزشی به عنوان یک حوزۀا Oplatka (20102( روایت

                                                           
1 rational empiricism 

 ( خالصه و اقتباس شده است.1397ارزشمند شیربگی ) این روایت توسط اوپالتکا از ترجمۀ .2
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ی آموزشمدیریت  است. تأملدر مجالت مختلف و مهم آن قابل  بر تولید محتوای دانشی این حوزۀ

-1960)شدن علمی بندی شده است؛ عصر نهادینه در این روایت در چهار دورۀ تاریخی طبقه

( 2000 -1990(، عصر انفجار دانش )1990 – 1980شناسی )های گسترش معرفت(، سال1970

دیریت آموزشی را به (. این سیر تاریخی، م2000و عصر رهبری و رهبری و باز هم رهبری )دهه 

اص خ کند با این استدالل که رشتۀ مدیریت آموزشی یک رشتۀعنوان یک حوزۀ علمی معرفی می

تی و دیدگاه علوم تربی رفتارسازمانی گر تمرکز بر هر دو جنبۀتاریخ مطالعاتی آن روایتست زیرا ا

با محتوای  ای خویش راهای آموزشی است. به این شیوه که متخصصان آن هویت حرفهدر سازمان

مدیریت آموزشی بر موجودیت  های علمی ویژۀدهند و با تشکیل انجمناین مطالعات پیوند می

 .کندصی آن بیش از پیش تالش میعلمی و تخص

مدیریت آموزشی برای رسیدن  ای تاریخی و تالش اندیشمندان رشتۀدر این روایت ه تأملبا 

 به وحدت نظری، هنوز مدیریت آموزشی در عدم توافق نظر و پیوستگی نظری است به نقل از
Rastemoghadam, Abbaspour, Jalali Dizji & Taheri (2016) های پژوهشهای یافته

عدم (، Campbell.1979) این رخداد است که تنوع موضوعات مورد مطالعه ۀدهندمختلف نشان

نامتوازن بودن (، Ogawa et al , 2000) پراکندگی مطالعاتی (،Bridges, 1982) انباشتگی دانش

 و متخلل بودن( Hoy, 1978 ) رنگ بودن فضای نقادیکم( Hallinger & chen, 2014) دانش

(Wang & Bowers, 2016 ) حاکی از نوعی پراکنده کاری علمی و عدم هنجار مشخص در خط

های توصیفی از تفاوت و تقابل دیدگاه چنین پژوهشی میان پژوهشگران مدیریت آموزشی است.

تواند در خی آن که البته در جایگاه خود میجهانی مدیریت آموزشی در هویت تارینظران صاحب

علمی این  هیأتها و نظرات اعضای ، دیدگاهبرانگیز باشدنۀ هویت یک رشتۀ الزم و چالش زمی

ه آنان گاه کخواهد بود؛ آن تأملثر از آن نیز قابل متأای و نیز با توجه به چنین تاریخ رشته رشته

و  یهای علماند و با تالشعهده گرفته علم را بر و اشاعۀ رشد مسؤولیتافراد متخصص، به عنوان 

شی مدیریت آموز ۀزدایی هویت رشتزایی یا ابهامای خویش در گذر زمان بر ابهامگیری حرفهتصمیم

 گذار خواهند بود.تأثیر
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 روش پژوهش
مدیریت آموزشی با توجه به ادراک و برداشت لی پژوهش توصیف ساختار علمی رشتۀ هدف اص

شناسی توصیفی برای تحقق این هدف است. استفاده از روش کیفی پدیدارعلمی آن  هیأتاعضای 

 ساختار علمی مدیریت ت که پژوهشگر تنها به توصیف پدیدۀمورد توجه قرار گرفت. به این عل

گیری در برداشت دست و جبهه1علمی عاری از قضاوت هیأتآموزشی در برداشت ذهنی اعضای 

 ی هدفمند انتخابگیرکنندگان با نمونهدر این تحقیق مشارکت(. Mohammadpour, 2009) یابد

از  های سراسری مختلفهای علوم تربیتی دانشگاهشدند و به این ترتیب میدان پژوهش دانشکده

های فردوسی مشهد، کردستان، فرهنگیان )مرکزی(، شهید بهشتی، آزاد اسالمی جمله دانشگاه

عضو  17در نهایت با واحد علوم تحقیقات تهران و واحد کرج، پیام نور واحد فوالد شهر قرار گرفت. 

ند اختارمسو مصاحبۀ نیمهعنوان نمونه انتخاب ها بهعلمی مدیریت آموزشی از این دانشگاه هیأت

زن و  5اظ جنسیت عبارت بود از: به لح کنندگانشناختی مشارکتانجام شد. مشخصات جمعیت

ای د اشباع مقولهمدرس. هرچن 5استادیار و  5دانشیار،  4استاد،  3علمی  مرد؛ در مرتبۀ 12

یلی مصاحبه تکم 3ها در چهاردهمین مصاحبه برای پژوهشگران حاصل شد اما پس از آن مقوله

دقیقه به  60تا  40یافته انجام شد؛ هر مصاحبه بین ساختارنیز انجام شد. مصاحبه به شیوۀ نیمه

برداری و بهره 2یزیها تحقیق از روش تحلیل هفتگانه کالانجامید. در تجزیه و تحلیل داده طول

و  5پذیری، انتقال4پذیری، اطمینان3ها از چهار معیار ارزیابی باورپذیریجهت اعتباریابی یافته

در  . cited in Mohammadpour, 2009),  (Gaba & Lincoln 1989 استفاده شد 6پذیریتأیید

پیشنهادات و نتایج فرایند اعتبارسنجی به منظور اطمینان از صحت و دقت در هر مرحله، از 

 ت علمی مدیریت آموزشی استفاده شد.تن از اعضای هیأ 2، ارزیابی

  

                                                           
یابی به ماهیت آنچه هست در توجه به در دست  Husserlچنان که اعتقاد های تحقیق است آنبرداشت و تفسیر پژوهشگر در یافته ءشناسی توصیفی، عدم سوهای پدیداراز مؤلفه .1 

دار قرار دارد از آن سخنی گیرد و به واقعیتی که ادعا شده است و در پس پدیه بر پژوهشگر شناخته، قرار میپدیدار ختم شده است و عدم اهمیت به این که این پدیدار وجودی جدا از آنچ

 (.Samkhaniyani, 2013 ،Alavitabar, 2009 citedبه میان نیاید )

2. colaizzi  

3. credibility 

4. dependability 

5. transferability 

6. conformability 
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 های پژوهشیافته
ه کالیزی باز روش تحلیل هفتگانۀ ها، پژوهشگر با استفاده برای تحلیل منظم و منطقی داده

 ها وتوصیفرت که با خواندن دقیق تمام ین صوری باز، محوری و انتخابی پرداخت. به اکدگذا

بخشی با اهمیت و جمالت مرتبط با پدیده، مفهوماستخراج عبارات  کنندگان،های مهم شرکتیافته

کنندگان و مفاهیم مشترک در صیفات شرکتسازی توبه جمالت مهم استخراج شده، مرتب

نتاج شده به توصیفات جامع و کامل، تبدیل توصیفات تبدیل تمام عقاید است های خاص،دسته

کنندگان برای روشن خالصه و مختصر و مراجعه به شرکت توصیف واقعی به یک مل پدیدۀکا

(. در نهایت 1برداری شد )نمونه: جدول ها بهرهکردن یافتههای به دست آمده و موثق کردن ایده

 پدیدار گشت. 1علمی مدیریت آموزشی از ساختار علمی آن به شکل نمودار  هیأتدرک اعضای 

 گانه، و کد شناسایی مصاحبه شوندگانهای سهگفتار، کدگذاری-نمونه متن 1جدول     

                                                           
 .شد قرارداده متفاوت دیدگاه دو از پیوستاری اساس بر هاشوندهمصاحبه کدهای .1 

 کدگذاری باز متن گفتار
کدگذاری 

 محوری

کدگذاری 

 انتخابی

کد 

 1هاشوندهمصاحبه

مدیریت آموزشی »

دارای مفروضات، 

اصول، قواعد و 

های متفاوتی نظریه

است که منجر به 

مدل و پارادایم 

میشه و این یعنی 

بودنش چون علم 

عناصر مرتبط با 

های آموزشی سازمان

ها با و روابط آن

کنترل شرایط در 

های پژوهش

د و مستمر هدفمن

ماهیت علمی 

مشخص، 

شناسی روش

ساختارمند، 

خروجی معین، 

در الگو  توانمند

و مدل، دارای 

ظرفیت 

 سازی.نظریه

هدایت 

 مدبرّانه
اصالت 

 علمی
(1( )2( )3( )4)  

(5( )6( )7( )8( )9) 
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های اعضای توان با توجه به دو نظام فکری متفاوت از مصاحبهنتایج پژوهش را میحاصل 

زیرمقوله بیان کرد که  15مقوله و  6هیأت علمی مدیریت آموزشی در سه بخش اصلی با ارائۀ 

 شود.( ارائه می1در نمودار )

قابلیت مشاهده، 

گیری، ارزیابی اندازه

بندی پیدا طبقهو 

یتونه میکنه و م

تبیین، تحلیل، 

نی بیتوصیف و پیش

بشه و موفقیت در 

این امر هم میتونه 

پتانسیل تولید 

ایجاد نظریه رو 

 «کنه

محکم  واقعاً»

تونیم بگیم نمی

مدیریت آموزشی 

علمی و  یک رشتۀ

فقط یک  ... مستقله

عنوان بزرگیه که از 

نظر حجم زیاد 

دانش درونی دچار 

سرگردانی هویتیه. 

واقعا ما رو نه خیلی 

مدیریتی میدونن نه 

خیلی علوم تربیتی! 

و همینطور 

 «معلقیم.

عنوانی بزرگ 

محتوای اما 

دانشی 

نامنسجم، حجم 

، دانشی گستردۀ

رشته ای با 

هویتی معلق، 

عدم هویت 

 مستقل

 

نزاع 

 یابیهویت
پایان 

 جوییهویت
(11( )12( )13( )14 )

(15( )17( )10) 
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 ت علمی آنمدیریت آموزشی از نگاه اعضای هیأ بازنمایی ساختار علم( 1) مودارن

ای، قابلیت شناسی، مفاهیم رشتهها در بخش بنیان نظری )روشیافته: 1اصالت علمی .1

 از نگاه« اصالت علمی»علمی( به دو رویکرد متفاوت تقسیم شد. در رویکرد اول مقولۀ اصلی 

 "4و علم جهانی 3، هم افزایی علمی2هدایت مدبّرانه"استادان مدیریت آموزشی در سه زیرمقولۀ 

های علمی در گر پاسخگویی روشدر زیرمقولۀ هدایت مدبّرانه مقولۀ اصلی بیان استخراج شد.

 های رشتۀ مدیریت آموزشی و برخورداری از ویژگی فرایندپذیری در نظریه است:شناسایی واقعیت

های متفاوتی است که منجر به مدل مدیریت آموزشی دارای مفروضات، اصول، قواعد و نظریه» 

های آموزشی و روابط ( چون عناصر مرتبط با سازمان25و این یعنی علم بودنش ) و پارادایم میشه

گیری، ارزیابی و د و مستمر قابلیت مشاهده، اندازههای هدفمنها با کنترل شرایط در پژوهشآن

                                                           
1. scientific authenticity 

2. thoughtful direction  

3. scientific synergy 
4. world science 

 ها نیست.تقدم نسبت به دیگر مصاحبه شونده برتری یا شونده است و نشان دهندۀ این عدد بیانگر کد مصاحبه .5 
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( و موفقیت در 3بینی بشه )یتونه تبیین، تحلیل، توصیف و پیش( و م7بندی پیدا میکنه )طبقه

 («6یل تولید نظریه رو ایجاد کنه )میتونه پتانساین امر هم 

سطح تخصصی دانش مدیریت  افزایی علمی به نقش سایر علوم در افزایشمقولۀ همزیر و در

 کید شد:آموزشی تأ

مدیریت آموزشی مأمور به شناسایی و حل مشکالت  با توجه به گسترۀ موضوعی که رشتۀ»

تر انسجام و گیری از علوم قدیمیا بهرهب فاقاًات (6آن است چنین تنوع موضوعی طبیعی است )

ای ( من اعتقاد دارم هیچ رشته1اشه )رشته ب ( و میتونه نقطۀ قوت4یشتری بهش میده )تعالی ب

ث ای باعگیرن و این تنوع رشتهوم پایه هم از سایر علوم بهره میبه صورت محض نبوده حتی عل

  («3ماست ) رشد نظری رشتۀ

علم  مقولۀمدیریت آموزشی افزوده خواهد شد و زیر وزن و اعتبار علمی رشتۀن جهت  بر از ای

های علمی جهان های علمی در سطح انجمنآور پویایی تالشسازد و پیامرا نمایان میجهانی 

 :است

( ما در داخل به علم بودن آن شک 6در تمام دنیا جایگاه علمی مدیریت آموزشی مشخصه )» 

ر دنیا پذیرفته شده د ی به ماهیت علمی مدیریت آموزشی نیست و کامالًگرنه ایراد( و1ریم)دا

های علمی مختلفی در خصوص مدیریت ( و فعالیت5) های علمی زیادی در دنیا دارهاست و  انجمن

 («2) آموزشی در دنیا مطرحه
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 اصالت علمی نمایۀ مقولۀ .2جدول 

 کدهای باز مقولهزیر اصلی مقولۀ
کد 

 هاشوندهمصاحبه

 اصالت علمی

 هدایت مدبرانه

ماهیت علمی مشخص، روش شناسی ساختارمند، 

، دارای دلخروجی معین، توانمند در الگو و م

 ظرفیت نظریه سازی.

(1()2( )3()4) 

(5( )6( )7( )8 )

(9) 

 هم افزایی علمی
کاربرد نظریات جدید، شبکه ی علمی، طبعیت بین 

 رشته ای، تسریع رشد نظری. انباشته نظری.

(1( )2( )3( )4 )

(5( )6( )7( )8) 

 علم جهانی

مدیریت آموزشی به عنوان یک علم جهانی، بدیهی 

بودن ماهیت علمی مدیریت آموزشی، ضعف داخلی 

 در پذیرش باور علمی رشته مدیریت آموزشی.

(1( )2( )3( )4 )

(5( )6()7) 

بردارندۀ رویکرد دیگری در ها در های حاصل از تحلیل مصاحبه: یافته1جوییپایان هویت .2

 ولۀدر چهار زیرمق« ان جستجوی هویتپای»اصلی  ظری است که در این رویکرد مقولۀبخش بنیان ن

استخراج  "4و تکثرگرایی مفهومی 3، پراکندگی مطالعاتی2یابی، نزاع هویتاختالف روش شناختی "

گر عدم وجود خط سیر روایتجویی در مقولۀ پایان هویتاختالف روش شناختی  زیرمقولۀشد. 

 مدیریت آموزشی است: و گفتمان مشترک روش شناسی در رشتۀمشخص پژوهشی 

ور افته خیلی باهم جببیند و جریانی که داره اتفاق میتونید ها نمیوند مشخصی در پژوهشر»

تمان گف ( واقعا15ًشناسی)ناسی، دیگری نگاه کالن مثال جامعهدرنمیاد یکی نگاه خرد مثل روانش

های سیلویی کاری و پژوهشپراکنده و عمدتاً (17) مشترک در روش تحقیق این رشته وجود نداره

 («13منسجم احساس میشه) ء تمرکز در روش و نظریۀ( و خال14بیشتر مشهوده )

ب ویتی و آشوشناسی و بنیان نظری، جدال هافزون بر چنین عدم تمرکز بر روش در این بین

یابی را هویدا ساخته است و بر سرگردانی میان زیرمقولۀ نزاع هویتشناسی معرفتفکری در بنیاد 

 کید دارد:هویت علوم اداری و علوم تربیتی تأ

                                                           
1. The end of identity search   

2. identity conflict 

3. scattering of studies 

4. conceptual pluralism 
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(! 15( و همینطور معلقیم )11واقعا ما رو نه خیلی مدیریتی میدونن نه خیلی علوم تربیتی!)» 

میخونیم بازم به نش رشته برای من همیشه این سوال وجود داشته چرا هرچه از محتوای دا

ای رو به من در داشتن یک هویت رشته رسیم و اون تعادل شناختی الزممدیریت عمومی می

  «(!17نمیده)

 ولۀزیرمقگذار باشد چنان که مطالعات انجام شده در رشته نیز تأثیرتواند در روند این امر می

 شتۀم دانش تولید شده در راز حج گر عدم پیوستگی نظری میان انبوهیبیانپراکندگی مطالعاتی 

  مدیریت آموزشی است:

های موضوعی وجود وایی درون موضوعات آکادمی و حوزههای محتعدم یکپارچگی انباشته»

نظری آن پراکنده، تکه تکه و  ( ممکنه نظریات خاصی تولید کرده باشه ولی مبانی13داره )

( 15ی)مستقل علم ه تا یک رشتۀزدیک شدمطالعاتی ن ( و به نظرم یک حوزۀ17المللی است)بین

 (.12منسجم علمی است ) از این رو نیازمند یک نظریۀ

بنا بر چنین پراکندگی محتوایی، تعدد و تنوع مفاهیم و موضوعات مورد توجه رشته نیز روبه 

ن است و به نحوی ضعیف بودن بنیا کردهفزونی بوده است که این امر تکثرگرایی مفهومی را ایجاد 

 ی را نشان می دهد: نظر

مفهومی حاضر ( و پلورالیسم 17فهم معنای آموزش دشواره) ،با این کثرت مفاهیم در رشته»

تونم بگم پیوستگی نظری به دنبال ( می14در رشته بیشتر پیشینۀ نظری اون رو تضعیف کرده)

 «(16های آموزشی است )تنها چیزهایی که انباشته شده کیسنداشته و 
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 جویینمایۀ مقولۀ پایان هویت. 3جدول 

 

 ایرشته: رویکرد اول در بخش دوم پژوهش از نظر ماهیت بین1ایرشتهکارکردگرایی بین .1

را  "ایهرشتکارکردگرایی بین")نقش سایر علوم در توسعۀ نظری( مدیریت آموزشی، مقولۀ اصلی 

استخراج و نمایه شده  "3کارشناس آموزش"و  2"شبکۀ علمی"کند که در دو زیرمقولۀ  ایجاد می

تلفی مخ هایهویت علمی مدیریت آموزشی به دانشگر وابستگی بیان علمی  زیرمقولۀ شبکۀاست. 

ظری در کاربردپذیری و گیری نکه منجر به افزایش ذخیرۀ دانش رشته شده است و این واماست 

 ثر بوده است: حل مسائل مؤ

( و از خودش چیزی 2مدیریت آموزشی به علت نیازی که جامعه بهش داشته ایجاد شده )»

بردار در حل رههم به ( و واقعا4ً) نداره چون جدیده و باید از علوم قدیمی  وارد کنه که رشد کنه

 «(3) (. کمک کننده به رشته و گسترش نظری اون شده6مسائلش بوده )

کارشناس آموزش  زیرمقولۀگیری از علوم موجب شده تا هبرداری نظری و تنوع بهراین بهره 

نوع، های متون وجود مدیریت آموزشی در سازماناین امر باشد که بد شکل بگیرد و تأکید کنندۀ

 تواند شکل نظام به خود بگیرد:آموزش نمی
                                                           
1. interdisciplinary functionalism 

2. scientific network 

3. education expert 

 کدهای باز مقولهزیر اصلی مقولۀ
کد 

 هاشوندهمصاحبه

پایان هویت 

 جویی

اختالف روش 

 شناختی

روند نامشخص پژوهشی، پراکندگی پژوهشی، 

عدم گفتمان مشترک گستردگی موضوعی، 

 منسجم. روشی، عدم نظریأ

(10()12( )13 )

(14( )15) 

(16( )17) 

 یابینزاع هویت

محتوای دانشی نامنسجم، عنوانی بزرگ اما 

ای با هویتی معلق، حجم گستردأ دانشی، رشته

 عدم هویت مستقل.

(11( )12( )13 )

(14( )15( )17) 

پراکندگی 

 مطالعاتی

عدم یکپارچگی محتوایی، فقدان پیوستگی 

آموزشی انباشته، مبانی نظری  هاینظری، کیس

 مطالعاتی. وزۀالمللی، یک حبین

(10()11( )12 )

(13( )14( )16 )

(17) 

تکثرگرایی 

 مفهومی

عدم معنای  تکثر معنایی، ازدیاد مفاهیم،

 نظری ضعیف. مشخص در آموزش، پیشنیۀ

(10( )11( )12 )

(14( )15) )16 )

(17) 
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جایی که آموزش اتفاق بیفته چه رسمی و چه غیر رسمی دانش مدیریت آموزشی بسیار »

 تونناینو درک کردند و از این رشته میهای اقتصادی به خوبی ها و بنگاه( و کارخانه3) کارآمده

 («6) ای بودنش( و این یعنی کاربردپذیری بیشتری از بین رشته5) سود ببرن

 ای. نمایۀ مقولۀ کارکردگرایی بین رشته4جدول 

  

 کنندۀ مقولۀ اصلی : رویکرد دوم در بخش دوم پژوهش ایجاد1ایبازنگری بینارشته .1

 "3و بازشناسی مبانی و اصول 2ایرشتهنگری بیندرون"که در دو زیرمقولۀ « ایرشتهبازنگری بین»

ای انعکاس دهندۀ مقولۀ اصلی فوق با تأکید بر قرار گرفت. زیرمقولۀ درون نگری بین رشته

 ی است:گیری نظری و مفهومی در رشتۀ مدیریت آموزشاندیشی در میزان وامدوباره

های دیگه ما هنوز یک بنیان نظری منسجم نداریم و از رشته گیری از رشتهبا این همه وام»

( و اگر یک نظریۀ منسجم داشته باشیم اون زمان که میتونیم از نکات ارزندۀ 17بریم )لذت نمی

اه ( آنگاه با اطمینان بیشتر و دیدگ13مند بشیم )های گوناگون بهرههای رشتهسایر نظریه

 (« 15مون کمک کنیم )تری به توسعۀ رشتهروشن

بازشناسی مبانی و اصول است که مستلزم بازشناسی مبانی  زیرمقولۀ دهندۀاین جریان شکل

های نظری آن در فرایند آموزش و پرورش آموزشی و اهمیت توجه به خاستگاه نظری مدیریت

 است:

                                                           
1. Interdisciplinary review 

2. interdisciplinary introspection 

3. recognizing the basics of principles 

 کدهای باز مقولهزیر اصلی مقولۀ
کد 

 ندهشومصاحبه

کارکردگرایی 

 بین رشته ای

 شبکه ی علمی

و ذخیره  تقاضای اجتماعی، وام گیری از علوم

ورود علوم  ای،کاربر بین رشتهدانش بشری،

قدیمی منسجم الزام بهره گیری بین رشته ای، 

 افزایش تولیدات علمی مدیریت آموزشی.

(1()2()3()4()5()

6)(7) 

 کارشناس آموزش

ای کاربری چندگانه محتوایی، بین رشته

، کاربرد فرا نظام یکاربردی، بهره برداری صنعت

 ، متخصص آموزش.آموزشی

 

(2()3()4()5()6()

7()8) 
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رنگ و بوی  ( و15) ریت آموزشی حل بشهمطالعاتی مدی ها در زمینۀباید نظریۀ سایر رشته»

( در واقع ما نیاز به یک 11) در چارچوب تعلیم و تربیت بازتعریف بشه نظام آموزشی رو بگیره؛

 («14) سازی نظری داریمبومی

 اینمایۀ مقولۀ بازنگری بین رشته .5جدول

 

)دامنۀ اثر نظری  ای: رویکرد اول به بخش سوم در زمینۀ قلمروی رشته1هامربی سازمان .1

 2آموزش سازمانی مدیریت"در دو زیرمقولۀ « هامربی سازمان»تشکیل دهندۀ مقولۀ اصلی  و عملی(

مدیریت آموزش سازمانی نمایانگر اهمیت عملکرد بهینۀ شد. زیرمقولۀ  "3و کارآفرینی آموزشی

 های غیر آموزشی است:آموزشی برای توانمندی منابع انسانی در سازمان

هایی که مدرسه نیستند مدیریت آموزشی به این معنا که مدیریت آموزش و آموزش سازمان»

سازی ای که به  بهینه( به گونه8تر اون قرار میگیره )( و در دانش اجرایی5کنه ) هم میتونه ورود

روز کردن نیروی انسانی ( در واقع این رشته در توانمندسازی منابع انسانی، به4پردازه )منابع می

 («13کنه )های غیر آموزشی هم نقش کلیدی رو ایفا میو اهداف سازمان

لۀ کارآفرینی آموزشی قابل تأمل است و برابری آموزش در ارتباط با در این توانمندسازی مقو

 اصطالح کسب و کار را نشان خواهد داد:

های اقتصادی به ( و بنگاه3های اصلی دنیا در بخش آموزشه )گذاریدر حال حاضر سرمایه»

 طدرستی تشخیص دادن فردی مسؤول واحد آموزشی است که با زمینۀ آموزش و عناصر آن  تسل

                                                           
1. the coach of organization 

2. Organizational training management 

3. Educational entrepreneurship 

 کدهای باز مقولهزیر اصلی مقولۀ
کد 

 شوندهمصاحبه

بازنگری بین 

 ایرشته

درون نگری بین 

 ایرشته

منسجم،  بنیان نظری، فقدان نظریۀجستجوی 

ناموفق از علوم، کندی روند توسعۀ نظری،  کاربری

 مدیریت آموزشی. نامشخصی ارزش افزودۀ

(10()11()12()1

3()14()16()17) 

بازشناسی مبانی و 

 اصول

تی رشته، بازتعریف مفاهیم بازشناسی زمینه مطالعا

واژۀ آموزش، بازشناسی  درای، شفافیت رشته

اثر مدیریت ای، تعیین دامنۀ محدودۀ نظری رشته

 آموزشی.

(11()12()13()1

4()15()16()17) 
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های تجاری ( نه تنها سازمان4آموختۀ مدیریت آموزشی است )( و آن دانش5کافی داشته باشه )

 («6هایی چون وزارت دفاع و نیرو نیز نیازمند این تخصص خواهند بود )بلکه سازمان

 
 ها. نمایۀ مقولۀ مربی سازمان6جدول

 

اصلی  کنندۀ مقولۀرد دوم در بخش سوم پژوهش، نمایانرویک :1رهبر آموزش و پرورش .1

 1829 شد. زیرمقولۀ "3و رهبری مدرسه 18292 "  در دو زیرمقولۀ« رهبر آموزش و پرورش»

گر هویت تاریخی مدیریت آموزشی و استقالل آن در این زمینه از مدیریت عمومی و بازرگانی روایت

 است: 

آموزش مدرسه و آموزش و پرورش   های مدیریت آموزشی در حوزۀسال قبل، ما کتاب 200از »

( و خوندن تاریخ کمک کننده به 17یت علمی و بازرگانی هستیم )داشتیم و مستقل از مدیر

پیش وجود داشته ولی ما هنوز  ها( حقایقی که خیلی وقت15آموزشیه )شناخت هدف مدیریت 

 («10قالب صنعتی و تولد مدیریته )مون در تاریخ انفرضپیش

رهبری مدرسه   زیرمقولۀ بدین ترتیب اهمیت قلمروی مدیریت آموزشی به طور خاص در

 منحصر در نظام آموزش و پرورش و مدرسه نمایان می شود:

                                                           
1 the leader of education 

 سخنرانی"اولین نویسنده کتاب تخصصی رشته مدیریت آموزشی با عنوان   Samuel Hallاین عدد بنا به احترام و یاد 2 

 (.Glass, 2004و اقتباس گردید ) الهامبه چاپ رسید،  1829که در سال  " هایی در باب حفظ مدارس

 
3 school leadership 

 کدهای باز مقولهزیر اصلی مقولۀ
کد 

 شوندهمصاحبه

 هامربی سازمان 

دیریت آموزش م

 سازمانی

ها، مدیریت آموزش سازمانی، آموزش در سازمان

اثربخشی آموزشی  آموزش کارکنان غیر آموزشی،

 .سازمان های غیرآموزشی در

(1()2()3()4()5()

6()7()9) 

کارآفرینی 

 آموزشی

 

متخصص  های بزرگ، نقش آفرینی در سازمان

 آموزش نیاز روز صنعت و سازمان های غیر آموزشی

گذاری آموزشی، ارزش افزوده مدیریت ه، سرمای

 آموزشی، ارزشمندی فرانظام آموزش و پرورش.

(1()2()3()4()5()

6()7()8()9) 
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نه چندان دور مدیریت آموزشی به رهبری مدرسه تغییر پیدا میکنه  از نگاه اوپالتکا در آیندۀ» 

( در واقع آنجا که آموزش و 17) کم کم از مدیریت عمومی جدا و برای خودش مستقل میشه

به این دلیل که بافت نظام  (13) یریت آموزشی نیز نهادینه شدهپرورش نهاد باشه نگرش به مد

های تجاری است و نیازمند مدیریت های دیگه به ویژه سازمانتر از نظاممتفاوت آموزشی خیلی

جریان داشته باشه که آموزش درش ای ( و من معتقدم محدودۀ ما در  هر حوزه10وزشی است )آم

 («15اصال  نیست)

 
 مقولۀ رهبر آموزش و پرورش . نمایۀ7جدول 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

این پژوهش با هدف توصیف ساختار علمی مدیریت آموزشی از منظر اعضای هیأت علمی آن با 

 17ساختارمند انجام شد. در این مطالعه استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی و مصاحبۀ نیمه

های مختلف کشور )سراسری، آزاد و عضو هیأت علمی از مرتبۀ علمی استادیار تا استاد از دانشگاه

های پژوهش با دو رویکرد متفاوت در نور( به صورت هدفمند انتخاب و مصاحبه شد. یافته پیام

زیرمقوله نشان داده شد. در بخش اول  15مقولۀ اصلی و  6کنندگان در سه بخش و میان مشارکت

ای و قابلیت علمی( رویکرد اول در بردارندۀ شناسی، مفاهیم رشتهدر خصوص بنیان نظری )روش

افزایی علمی و علم جهانی شد و مدیریت های  هدایت مدبّرانه، همالت علمی و زیر مقولهمقولۀ اص

دار مشخص و ویژگی فرایندپذیری در نظریه است که به بررسی نظامآموزشی بیانگر هویت علمی 

 کدهای باز زیرمقوله مقولۀ اصلی
کد مصاحبه 

 شونده

رهبر آموزش و 

 پرورش

1829 

 هویت تاریخی مدیریت آموزشی، ،ساموئل هال

ستین آثار مکتوب، نخستین هویت غیر تیلوری، نخ

ظهور رشته با  های علمی مدیریت آموزشی،نگارنده

 مدیریت آموزشگاهی

(10()12()14()

15()16(17) 

رهبری 

 مدرسه

استقالل مرزی توسط بافت خاص آموزش و پرورش، 

وزشی الزام آموزش و آموزش و پرورش، مدیریت آم

، فراوردۀ  رشتۀ مدیریت محوریپرورش، مدرسه

 آموزشی، نظام آموزش و پرورش نقطۀ کانونی رشته.

(11()12()13()

14()16()17) 
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پردازد تا از این طریق نتایج مورد انتظار از کوشش های مدیریتی در فرایندهای آموزشی میمداخله

 ;Ahanchian, 2019;  Abbaszadegan, 2001) ددهندگان و یادگیرندگان را بهبود ببخشدیا

Mirkamali, 2013; Alagheband, 2014) م مختلفی مانند های علوو در این راه به کاربرد یافته

ۀ نظریۀ پیوند و ارتباط برقرار توسع برایشناسی، اقتصاد، حقوق، سیاست روانشناسی، جامعه

ضمن آن از این طریق به اعتبار علمی در سطح جهانی دست یافته است که در این راستا . کندمی

 ,Mokhtariyan & Jahed, 2013; Pakdel & KHaksefidi ;2014) هایسو با پژوهشهم

2015; seyfi & bahadori, 2019)  جویی با صلی پایان هویتا اما در رویکرد دوم مقولۀ .است

طالعاتی و تکثرگرایی مفهومی، یابی، پراکندگی مشناختی، نزاع هویتوشهای اختالف رزیرمقوله

 لمی منسجم نشان دهد آن را یک حوزۀع ت آموزشی را بیش از آن که یک رشتۀمدیری رشتۀ

مطالعاتی کاربردی نمایان ساخته است و نبود انسجام علمی را حاصل عدم وحدت نظری در مفاهیم 

نشان  های متفاوتنگاه انتقادی نسبت به ورود ایده . این عدمکنداستیجاری از سایر علوم تلقی می

ی تشناخمراه با آشوب فکری و  نزاع معرفتدهد که مدیریت آموزشی دارای هویتی نامنسجم همی

های از یافته سو با با بخشیاست که در این راستا هم بین علوم اداری و علوم تربیتی

 ;Oplatka, 2010; willower, 1979)  Orucu, 2006; Rastemoghadam, 2018هایپژوهش

Ozdemir, 2011;  )ای )نقش سایر علوم در توسعۀبخش دوم در خصوص ماهیت بین رشته. است 

علمی  ۀشبک ای در دو زیرمقولۀظری( است. در رویکرد اول با مقولۀ اصلی کارکردگرایی بین رشتهن

ظری ن آور توسعۀای برای مدیریت آموزشی پیامرفت و ماهیت بین رشتهموزش قرار گو کارشناس آ

مند آموزش است. چنانکه فعالیت نظام برایها برداری از آناتکا به نظریات سایر علوم و بهرهبا 

ام ر از نظاست و ظرفیت آن را فرات کردهای تبدیل مدیریت آموزشی را به یک شغل حرفه رشتۀ

ر د. Mansouri & Khalkhali, 2018) ؛ Ahanchian, 2019)  دهدیآموزش و پرورش نشان م

ای هنگری بین رشتای در دو زیرمقولۀ درونرویکرد دوم در این بخش با مقولۀ بازنگری بین رشته

رشته  قوت یک ای بودن یا شدن را هرچند نقطۀانی و اصول قرار گرفت و بین رشتهو بازشناسی مب

های نازایی اند، زمینههنوز مرحلۀ رشته بودن را آغاز نکردههای که دانشدهد اما برای نشان می

و دانش انباشته شده حاصل از  (Khalkhali, 2015) کندومی و نظریه در رشته را فراهم میمفه

فهومی منگری محتوایی خطر خودفراموشی و از خودبیگانگی م بدون توجه به بازاندیشی و درونعلو

اساسی مرتبط با سازمان و محیط آموزشی ای که کمتر به موضوعات ه گونهدهد برا هشدار می

سازمان هجوم آورده  ای به حوزۀ نظریۀاز سوی دیگر به طور لجام گسیخته است و کردهتوجه 

 (.Rastehmoghadam, 2017) است
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ر گرفت. در اثر نظری و عملی( قرا ای )دامنۀسوم پژوهش با محوریت قلمروی رشتهبخش 

ازمانی و اصلی مدیریت آموزش س ها در دو زیرمقولۀرویکرد اول با مقولۀ اصلی مربی سازمان

های سازمان مدرسه قرار داد و سازمان اثر مدیریت آموزشی را فراتر از کارآفرینی آموزشی، دامنۀ

فظ گیری، حترین عامل شکلکه اصلی جاتوانند از رشتۀ مدیریت آموزشی آنغیر آموزشی نیز می

ه در این ک کردشود، ارزش افزوده رشته را مشاهده اعالم می "آموزش "انسانی  و توسعۀ سرمایۀ

 ;Ahanchian & Ghorooneh, 2019)  هایها و پژوهشهای دیدگاهراستا با بخشی از یافته

Ahanchian, 2019 ؛  Mohammadpour, Rahimian, Abbaspour, Delavar, 2012 ؛

seyfi & bahadori, 2018 ؛Abbaspour, Rahimiyan, Pourkarimi & Taghavi, 2013 )

 سو است.هم
مل انحصاری و تمرکز توجه مدیریت آموزشی این بخش، متفاوت از نگاه اول، تأ رویکرد دوم در

یادگیری خاص نظام آموزش و پرورش و به طور ویژه رهبری  -را با محوریت تدبیر فرایند یادهی

ان آموزشی با سازی مدیرهای آمادهرشته را در طراحی هدفمند برنامه دهمدرسه نشان داد و فرآور

های یادگیری در نظام آموزش و پرورش یادآور شد. در این رویکرد هرگونه محوریت بهبود ظرفیت

مدیریت آموزشی قرار گرفت و بر این اعتقاد است  سازمان غیر آموزشی خارج از محدودۀ اثر رشتۀ

ته است که در این اه رشته در مدرسه و نظام آموزشی بروز و ظهور یافهویت تاریخی و خاستگ

 & Arlestig, Day, Johanson, 2016; English& Papa & Mullen  هایراستا با پژوهش

Creighton, 2012; Papa, 2005; Glass, 2004 ) )سو است. به طور کلی در این پژوهش، هم

شناسی اعضای هیأت علمی ار علم آن از دید معرفتوصیف ساختفهم ماهیت مدیریت آموزشی با ت

دو پیام بود: نخست، آگاهی از ماهیت و چیستی  حاصل شد و در نهایت دربردارندۀ این رشته

مدیریت آموزشی با تفاوت نظر و اختالف برداشت مواجه شد که اگر چنین نبود پراکندگی کمتری 

دیگر، ضمن احترام به این اختالف نظر آنچه شد و از سوی کنندگان نمایان میدر سخنان مشارکت

وجود شد معنای پنهان این اختالف برداشت بود؛ با این استدالل که  بیش از همه برجسته

برانگیز است و در درازمدت رشد های مختلف در زمینۀ هویت یک رشته، الزم و چالشدیدگاه

سرشت مدیریت آموزشی در م در تفاه این تقابل، تفاوت نظر و عدم .آن خواهد بود دهندۀ

بینی اعضای هیأت علمی مدیریت آموزشی، سرنوشت علمی آن را همراه با رشد و پویایی جهان

 .دهدنوید می

  



 1399 447 زمستان چهارم، شماره، هشتمدوره  ی مدیریت مدرسهفصلنامه علمی پژوهش

 منابع

Ahanchian, M. R. (2019). Introduction to Educational Administration. 

Tehran: Ney Publishing. [In Persian]. 

Ahanchian, M. R., & Ghorooneh, D. (2019). Educational Entrepreneurship. 

Tehran: SAMT Publishing. [In Persian]. 

Ahanchian, M. R. (2007). End of Management: The collapse of 

management narrative in the modern era. Tehran: Ney Publishing. [In 

Persian]. 

Arlestig, H., Day, Ch.,  & Johanson, O. (2016). A decade of research on 

school principals: cases from 24 countries. Translated by Naser Shirbagi 

& Nasim Abdolahzadeh. Tehran: Asaremoaser.  

Alagheband, A. (2014). Theoretical foundations and principles of 

Educational Adminstration. Tehran: Ravan Publishing. [In Persian]. 

Abbaszadegan, M. (2001). Generalities of Educational Administration. 

Uromiyeh: Uromiyeh University. [In Persian]. 

Abbaspour, A., Rahimiyan, H. M., Pourkarimi, J., & Taghavi, H. (2013). 

A comparative study of the professional development status of phd 

students in the fields of information and knowledge and Educational 

Administration. Academic Librarianship and Information Research, 

47(1): 65-84. [In Persian]. 

Bagheri, S. (2007). Humanities-Social Science from Crisis to Localization. 

Journal of seminary and university, 14(54): 47-66. [In Persian]. 

English, F. W. Papa, R., Creighton, T., & Mullen, A. (2012). Educational 

leadership at 2050: conjectures,  challenges and promises. Translated 

by Naser Shirbagi, Tehran: AsareMoaser 

Glass, T. A. (2004). The history of Educational Administration: viewed 

through it’s textbooks. Translated by Naser shirbagi, Tehran: 

Asaremoaser 

Gutek, J. F. (2003). Philosophical schools and educational opinion. 

Translated by Mohhamad jafar Pakseresht, Tehran: SAMT.  

Hallinger , P., & Chen, J. (2014). Review of research on educational 

leadership and management in Asia: A comparative analysis of research 

topics and methods, 1995-2012. Educational Management 

Administration & Leadership, 42(4): 1–23. 

Heck, R. H., & Hallinger, P. (2005). The Study of Educational Leadership 

and Management Where Does the Field Stand Today? Educational 

Management Administration & Leadership, 33(2): 229-244. 



448  علمی رشتۀ مدیریت آموزشی مبتنی بر تجربۀ زیستۀ اعضای هیأت علمیبازنمایی ساختار  
 

Hosseingholizadeh, R., Ahanchian , M. R., Kouhsari, M., & Nofersti, A. 

(2017). A History of Educational Management Thought with Regards to 

International Experiences. Journal of Foundations of Education, 6(2): 

128-152. [In Persian]. 

Jonnston, A. G., & Yeaky, k. k. (1987). Research and Thought in 

Educational Administration Theory. Translated by Mohammad 

Mirkamali, Tehran: Yastteron Publishing. 

Jafarikarfestani, Z., Yosefberojerdi, R., & Nasresfahani, A. (2015). 

Methodology of educational administration research in Journal inside 

and outside the country. Quarterly Journal of leadership and 

Adminstration, 9(1): 9-26. [In Persian]. 

Kardan, A. M. (2005). The role of Humanities and Their Education in 

Social and Cultural Promotion, National Congress of the Humanities. 

Today Situation, the prospect of Future, Institut for Humanities and 

Cultural Studies. [In Persian]. 

Khalkhali, A. (2016). Generalization Educational Management (Readout 

& Reconstruction of Discipline Role). Tonekabon: Center of Islamic 

Azad University. [In Persion]. 

Karbasizadehesfahani, A., & Heydarian, M. (2009). Fundementals of 

modern epistemology. Wisdom and philosophy, 5(1): 97-112. [In 

Persian]. 

Mohammadpour, A. (2009). Method in method. Tehran: Sociologists. [In 

Persian]. 

Mirkamali, M. (2013). Educational Leadership and Management. Tehran: 

Yastteron Publishing. [In Persian]. 

Mokhtarian, F., & Jahed, H. A. (2013). Explaining Educational 

Administration as a scientific discipline. The Second national 

conference on modern management Sciences, Gorgan, Hakim jorjani 

non profit Higher Education institute, 1-8. [In Persian]. 

Mansouri, R., & Khalkhali, A. (2017). Providing a comprehensive model 

of Educational management to improve the productivity of managers 

and employees of the publishing industry of bank Melli Iran. Quarterly 

Journal of Training & development of Human Resources. 15(4): 109-

132. [In Persian]. 

Mohammadpour, B., Rahimian, H., Abbaspour, A., & Delavar, A. (2012). 

Recognize the challenges of commercializing educational management 

research by providing grounded theory. Journal of News Approaches in 

Educational Administration, 3(3): 1-26. [In Persian]. 



 1399 449 زمستان چهارم، شماره، هشتمدوره  ی مدیریت مدرسهفصلنامه علمی پژوهش

Navehebrahim, A., & Riyahiniya, N. (2011). Doucumentary analysis of the 

master’s thesis of educational administration in the faculty of 

educational sciences and psychology of Tarbiat Moalem University in 

10 years. Journal of Library and information Science Studies Chamran 

of Ahwaz University, 3(8): 2-48. [In Persian]. 

Oplatka, I. (2010). The Legacy of Educational Administration: A Historical 

Analysis of an Academic Field. Translated by Naser Shirbagi. 

Oplatka, I. (2008). The field of educational management some intellectual 

insights from the 2007 BELMAS national conference. Management in 

Education, 22(3): 4-10. 
Özdemir, M. (2011). Educational Administration: A Science at the 

Intersection of  Public Administration and Business Administration. 

Amme Idaresi Dergisi, 44(2): 29-42. 

Orucu, D. (2006). An Analysis of the Present State of Educational 

Administration Scholarship in Turkey from the Perceptions of the 

Scholars in Ankara. (Doctoral dissertation, Middle East Technical 

University, 2006) 

Pakdel, F., & khaksefidi, M. (2015). Investigation the history of the 

formation of educational administration in the word. First international 

conference on accounting economics manaegement and educational 

sciences. Sari.Ayandehsaz Scientific Research and consulting Company 

Payame Noor university of Neka. 1-9. [In Persian]. 

Papa, R. (2009). The discipline of education administration: Crediting the 

past. Educational leadership and administration, 2(2), 153-175. 

Rahimian, h., Jahanijavanmardi, F., & Norouzi, M. (2019). Employment 

Status of Educational Management graduates of Allameh Tabatabai 

University. Management in the Islamic University,7(2): 236-250. [In 

Persian]. 

Rastehmoghadam, A., Abbaspour, A., & Jalali, A. (2016). Reflection on 

Global Scientific Legacy of Educational Management. Journal of 

management and Planning in Educational systems, 9(16): 51-84. [In 

Persian]. 

Rastehmoghadam, A., Abbaspour, A., & Jalali, A. (2016). Visualization of 

Global Science and its Explanation from Expert’s (well- grounded’s) 

View. Phd Thesis in Educational Administration. Faculty of Education 

and Psychology, Allameh Tabatabaei University. [In Persian]. 

Samkhniyani, A. A. (2013). Husserl’s phenomenological components in 

epistemology Masnavi. Quarterly of Mystical literature Alzahra 

university, 9(5): 174-201. [In Persian]. 



450  علمی رشتۀ مدیریت آموزشی مبتنی بر تجربۀ زیستۀ اعضای هیأت علمیبازنمایی ساختار  
 

Seyfi, A., & Bahadori, N. (2019). Explain the science of Educational 

Administration. Fifth international conference on management and 

accounting. [In Persian]. 

Willower, D. (1979). Ideology and Science in Organization theory. 

educational administration Quarterly, 15(3): 20-42. 

Zeinabadi, H. R., & Babanabadi, F. (2017). A Reflection on the factors and 

symptoms of effectiveness of a book in the field of Educational 

Administration. Research and writing of academic books, 21(40): 1-24. 

[In Persian]. 
 
 


