فصلنامه پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه عالمه طباطبائی

Quarterly of Research on Educational
Leadership and Management
Allameh Tabataba’i University

سال پنجم ،شماره  ،18زمستان  ،97ص  1تا 35

Vol. 5, No. 18, Winter 2019

تاريخنگاري مديريت آموزشي در ترازوي نقادي
آرش
تاریخ دریافت99/08/26 :

رستهمقدم1

تاریخ پذیرش99/11/21 :

چکیده
تطور و تکامل مفاهيم و نظریههای علمی در درازای تاریخ صورت میگيرد .مدیریت آموزشی بهعنوان یک
حوزه مطالعاتی از این امر مستثنا نيست؛ بنابراین ،فهم فرازوفرودهای مفهومی این حوزه نيازمند نگریستن به
آن بهمثابه امری تاریخی است .هدف مقاله حاضر ،مطالعه نگاشت تاریخی مدیریت آموزشی از مجرای
کنکاش نقادانه کتاب «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی» بوده است .بهمنظور دستيابی به هدف
فوق با کاربست روش نقد ،کتاب از جنبه بيرونی و درونی ،بررسی شده است .یافتهها حاکی از آن است که
کتاب مذکور باوجود برخورداری از ویژگیهای مثبت ،در پاسخ به پرسشها و اهداف مدنظر دچار
کاستیهایی بوده و بهطور بایسته نتوانسته است شمایل کاملی از تاریخ مدیریت آموزشی را به تصویر بکشد.
مقاله با استخراج درسآموزیهایی بهمنظور خوشهچينی پژوهشگران داخل کشور از ميراث جهانی این حوزه
خاتمه یافته است.

واژههای کلیدی :آموزشي ،تاريخ مديريت رهبري آموزشي ،کتب درسي ،مديريت مدرسه
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مقدمه
یکی از مهمترین ابزارهای توسعه و ترویج دانش ،مهيا بودن فضای نقداست که از مجرای
آن ،نقاط قوت و ضعف یک اثر مشخص میگردد .به لحاظ انگارههای نظری ،اینگونه
نقدها که به پدیده موردنظر در پيوستار (نه سفيد و نه سياه بلکه خاکستری) مینگرند ،در
پارادایم آشوب و پيچيدگی قرار دارد و رویکرد مناسبی برای نقادی در حوزه علوم انسانی
است (حسينی و کشاورزی .)1396 ،البته نقد یک کتاب یا اثر فراتر از بيان نقاط مثبت و منفی
آن است .در نقد الزم است ،روایتی بيش از آنچه در متن کتاب وجود دارد ،ارائه گردد و به
زمينههای اجتماعی و سياسی اثر و همچنين مفروضات حاکم بر آن توجه شود .درواقع ،آنچه
در نقد اصيل مدنظر است ،ارزیابی موشکافانه ميزان تحقق اهداف کتاب بر مبنای شواهد
متقن است تا از این رهگذر کاستیها و راستیهای اثر هویدا شود.
نقادی نيازمند فضا و ابزارهایی ازجمله« :اجتماع علمی» و «نشریههای علمی» است .اجتماع
علمی از مفاهيم کليدی در حوزه «جامعهشناسی معرفت/علم» است و داللت بر کنشهای
پژوهشگران و اندیشمندان در آن حوزه علمی دارد .از مجرای اجتماع علمی ،امکان تعامل
بيناالذهانی حاصل و فضای توليد ،توزیع و نقد دانش تسهيل میشود .نشریههای علمی نيز
آوردگاه گفتوشنود پژوهشگران در عرصههای دانشی و پژوهشی مختلف است.
بهبياندیگر ،نشریهها ،ابزار انتقال ،توزیع و تضارب آراء را فراهم میآورند.
حوزه مدیریت آموزشی در ازنای تاریخ نهچندان کوتاه خود از ابزارهای مذکور بهره
برده است .بهعنوان نمونه ،مطلع برپا سازی اجتماع علمی در حوزه مدیریت آموزشی تشکيل
«انجمن آمریکایی مدیران مدارس» 1در سال  1835است که به حوزه عمل توجه دارد .نقطه
عطف شکلگيری اجتماع علمی در حوزه مدیریت آموزشی ،ایجاد «شورای دانشگاهی
مدیریت آموزشی» 2و «شورای ملی استادان مدیریت آموزشی» 3در خالل دوره «نهضت
نظریه» 4است که بيشتر بر جنبه های نظری و مفهومی مدیریت آموزشی توجه داشته است.
)1. American Association of School Administrators (AASA
2. University Council for Educational Administration UCEA
)3. National Council of Professors of Educational Administration (NCPEA
4. Theory movement
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از سوی دیگر ،قدیمیترین نشریه آموزشوپرورش «نامه/سياهه کالج معلمان» 1از سال 1900
تاکنون مقالههای مدیریت آموزشی را منتشر مینماید و در حال حاضر نيز نشریههای متعددی
با رویکرد انتقادی ،تاریخی ،فلسفی به انتشار مقالههای مدیریت آموزشی مبادرت میورزند
(رسته مقدم .)1396 ،ازجمله دستاوردهای موارد فوق میتوان به پيوند حوزه تفکر و عمل،
شکلگيری پدیده «مهاجرت رشتهای» در مدیریت آموزشی و رویارویی گفتمانهای رقيب
اشاره کرد.
باوجود پيشينه فوق ،مدیریت آموزشی در ایران بهندرت از نشریههایی با رویکرد نقادانه
و نيز از اجتماع علمی فعال ،بهرهمند بوده است .بهعنوان نمونه ،جستجو در پایگاههای معتبر
علومانسانی (مگيران ،علمنت ،نورمگز و پایگاه علمی جهاد دانشگاهی) نشان میدهد ،تاکنون
مقالهای با مضمون «نقد و بررسی» در این حوزه نگارش نشده است .حتی در «فصلنامه نقد
کتاب اخالق علوم تربيتی و روانشناسی» که تنها نشریهای است که به نقد علومتربيتی و
روانشناسی اختصاص دارد؛ تا حاال نقدی در باب آثار مدیریت آموزشی منتشر نشده است.
باوجوداین« ،شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی» به بررسی و نقد آثار علومتربيتی و
مدیریت آموزشی اهتمام ورزیده و نتایج در ماهنامه تخصصی «پژوهشنامه انتقادی متون و
برنامههای علوم انسانی» و کتابهای «نقدنامه علومتربيتی» و «نقد در تراز جهانی» منتشر شده
است.
در نقد و ارزیابی مطالعات فوق ذکر چند نکته قابل اعتناء است .نخست ،مبنای
روششناسی نقدهای مذکور بر پایه سياهه (چکليست) یکسان و به صورت کليشهای است.
بهطوریکه در بيشتر نقدها به ذکر عبارتهای کلی و مبهم بسنده شده است .دوم ،برمبنای
یافتههای پژوهش حسينی ( )1396نقدهای مذکور در فرآیند داوری دچار آسيبهای
ساختاری هستند .افزون بر این ،برخی از نقدها ازجمله :عبداللهی ( )1392در حد گزارش و
ذکر محاسن کتاب توسط مترجم کتاب هست .البته دراینبين ،اندک نوشتارهایی ازجمله:
زینآبادی و بابانآبادی ( )1396و بابانآبادی ،زینآبادی و عبداللهی ( )1396با رویکرد
1. Teachers College Record
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تحصلگرایی و کاربست پرسشنامه به نقد آثار صاحبنظران مدیریت آموزشی ازجمله:
کتابهای «مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی» و «مقدمات مدیریت آموزشی» تأليف
«علی عالقهبند» پرداخته اند .اعتبار این قبيل مطالعات از دو جنبه محل تردید است .نخست
اینکه بين سطح علمی ناقدان (دانشجویان) با نویسنده کتاب فرسنگها فاصله وجود دارد.
افزون بر این ،نقد روشمند ،نيازمند ارائه استداللهای متقن و شواهد قابل دفاع توسط
منتقدین است؛ حال آنکه در مطالعات فوق ،به توصيف و نظرسنجی دیدگاه ناقدان در قالب
جداول و نمودارهای آماری بسنده شده است.
از سوی دیگر ،کورسوی اميدی که درزمينه شکلگيری اجتماع علمی در حوزه مدیریت
آموزشی و ایجاد فضای نقادی با تصویب اساسنامه «انجمن مدیریت آموزشی ایران» در سال
 1389شکل گرفته بود ،تاکنون چندان بارقه و تاللویی به ارمغان نداشته است .عمده
فعاليتهای انجمن مذکور به تأسيس شعب استانی ،انتشار «دو فصلنامه مدیریت بر آموزش
سازمانها» ،حمایت از همایشها و کنفرانسهای مرتبط و نامرتبط! صدور بيانيه تبریک و
تسليت به مناسبتهای مختلف ،محدود شده است .ارزشمندترین اقدام انجمن ،پيشنهاد
تدوین «دانشنامه مدیریت آموزشی» و برگزاری اولين «همایش مدیریت آموزشی در نظر و
عمل» در سال  1389بوده که تا این دم نتایج آن به ثمر ننشسته است.
جملگی شواهد فوق نشان از ضعف مؤلفههای نقدپروری و قلت مطالعات نقادانه در حوزه
مدیریت آموزشی دارد .اهميت و نوآوری مقاله حاضر ازاینروست که با اتخاذ رویکردی
روشمند ،طليعهدار خيزش نهضت نقدنویسی در حوزه مدیریت آموزشی است .در ضرورت
نگاشت مطالعات تاریخی در حوزه مدیریت آموزشی همين بس که «تاریخنادانی» از سير
تحوالت نظری مدیریت آموزشی منجر به وضعيت حضيضوار مدیریت در نظام
آموزشوپرورش شده است (عباسپور .)1392 ،از سوی دیگر ،تحليل گفتمانهای حاکم بر
مدیریت در نظام آموزشوپرورش ایران (الوانی و صباغی )1397 ،و تدقيق در برخی از
سياستها ازجمله طرح «تعالی مدرسه» (بنیاسد ،حسينقلیزاده و امين خندقی )1397 ،نشان
میدهد ،مدیران و سياستگذاران آموزشی به فهم تاریخی از این حوزه و درسآموزی از
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یافتههای فراملی نياز دارند .بنابراین ،ضرورت نگارش نوشتارهایی ازایندست نهتنها پوشيده
نيست بلکه بهشدت احساس میگردد.
بر پایه موارد فوق ،مقاله حاضر به نقد متن برگردان کتابِ «تاریخ مدیریت آموزشی از
منظر کتب درسی» 1پرداخته است .پيشينه آشنایی نویسنده با کتاب مذکور 2به زمانی
برمیگردد که دغدغه فهمِ تاریخ و سير تحول مفهومی حوزه مدیریت آموزشی وی را
بهسوی نگارش رسالهای با عنوان «ترسيم نقشه علمی مدیریت آموزشی در مقياس جهانی»
رهنمون ساخت .اقبال یار شد و از حسن اتفاق در مجالی کوتاه کتاب ترجمه 3و به بازار
عرضه گردید .ازاینرو ،با توجه به مطالب کتاب در عرصه تاریخنگاری حوزه مدیریت
آموزشی و نيز جدید بودن آن در زبان فارسی 4،فرصت غنيمت شمرده شد تا ضمن معرفی
کتاب مذکور ،به نقد آن نيز پرداخته شود .بر این اساس ،هدف اصلی مقاله ،پاسخ به این
پرسش است که «تا چه اندازه کتاب توانسته در ترسيم تاریخ مدیریت آموزشی موفق عمل
کند؟»
بهمنظور پاسخ به پرسش فوق از روش نقد استفاده شده است .این روش شامل مراحلی
ازجمله ،مطالعه دقيق و یادداشتبرداری از متن ،طرح سؤال ،ذکر نقاط مثبت و منفی و
جمعبندی است .بر این پایه ،ساختار مقاله در چند بخش تنظيم شده است .در بخش اول،
خالصهای از فصول کتاب معرفی شده است .بخش دوم ،به خوانش انتقادی متن پرداخته و
ابتدا به نقد بيرونی و سپس به نقد درونی اثر توجه شده است .در این بخش بهاجمال به
1. Glass, T. E. (2004).The history of educational administration viewed through its
textbooks: R&L Education
 .2تهيه نسخه انگليسی کتاب را مرهون استاد گرانقدر آقای «علی عالقهبند» هستم که مراتب احترام و سپاس را بجا
میآورم.
 .3کتاب با عنوان «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی» توسط آقای «ناصر شيربگی» (دانشيار دانشگاه کردستان)
ترجمه و نسخهای از آن برای اینجانب ارسال شد که به این وسيله از ایشان تشکر میگردد.
 .4بهغيراز کتاب فوق ،در کتاب ارزشمند زیر-که توسط استاد محترم آقای «سيد محمد ميرکمالی» ترجمه شده است،
فصلی در خصوص «تاریخ مدیریت آموزشی» وجود دارد. گالدیس استایلز جانستون و کرول کمپ یيگی ( ) 1396تحقيق و تفکر در نظریه مدیریت آموزشی .ترجمه سيد
محمد ميرکمالی .تهران .انتشارات یسطرون.
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نهضتهای نظری مدیریت آموزشی اشاره و سعی شده تصویر نسبتاً کاملی از سير تحوالت
نظری مدیریت آموزشی ارائه گردد .بخش سوم به نتيجهگيری اختصاص دارد و تالش شده
به رهاورد کتاب مذکور برای پژوهشگران مدیریت آموزشی کشور اشاره شود.
نگارنده ،همت خویش را مصروف داشته تا به کمال و نقص اثر توأمان بپردازد و
محکومبه بیهنری نشود 1.باشد که ره به خطا نپيموده 2و لختی کاستیها را به راستیها مبدل
کرده 3.درنهایت ،ازآنجاییکه مخاطب این نوشتار مشتاقان حوزه توسعه نظری مدیریت
آموزشی میباشند ،نویسنده چشمداشت آن دارد تا فرجام دسترنج وی با نقادی سایر
اندیشورزان ،زمينه تالقی افکار و اندیشهها را سبب شود.
بخش اول :معرفی کتاب
کتاب «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی» که محتوای برگردان فارسی آن مطمع
نظر است ،نخستين بار توسط «توماس ای گالس» و با مشارکت «رابرت ماسن»« 4،ویليام
ایتون»« 5،جيمز پارکر» 6و «فِرد کارور» 7در سال  1986در قالب پنج مقاله و جمعبندی توسط
انتشارات « »Intersatateمنتشر شد و تا سال  1990به همان شکل اوليه چاپ میگردید.
بعدها با توجه به تغييرات مهمِ دهه هشتاد و تأثير آن بر حوزه مدیریت آموزشی ،فصول
دیگری بدان افزوده شد و در سال  2004ميالدی از طریق انتشارات « Scarecrow

 »Educationدر  160صفحه انتشار یافت .در چاپ جدید ( )2004دو فصل (هفتم و هشتم)
به کتاب افزوده شده است .بنابراین ،شاکله کتاب دربرگيرنده ،پيشگفتار ،مقدمه (فصل
اول) ،فصول (شامل شش فصل) ،جمعبندی (هشتم) ،منابع ،نمایه موضوعی و اعالم است.
کتاب مذکور در سال  1397با ترجمه «ناصر شيربگی» توسط نشر آثار معاصر در حجم 204
صفحه به بازار روانه شده است.
 .1کمال سر محبت ببين نه نقص گناه که هر که بی هنر افتد نظر به عيب کند (حافظ)
 .2چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخنشناس نهای جان من خطا اینجاست (حافظ)
 .3هم ترازو را ترازو راست کرد هم ترازو را ترازو کاست کرد (موالنا)
4. Robert Mason
5. William Eaton
6. James Parker
7. Fred Carver
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فصول اول ،ششم ،هفتم و هشتم توسط «توماس ای گالس» نگارش شده است .چهار
فصل دیگر (دوم ،سوم ،چهارم و پنجم) مقالههایی هستند که در سال  1978توسط همکاران
وی در «تورنتو» 1ارائه شدهاند .نویسندگان کتاب از اعضای هيئتعلمی مدیریت آموزشی
دانشگاه «ایلينوی جنوبی» 2هستند .هدف از نگارش کتاب ،پاسخ به سه پرسش عنوان شده
است -1 .آیا از مجرای بررسی آثار منتشرشده ،امکان نگاشت تاریخ مدیریت آموزشی وجود
دارد؟  -2آیا کتب منتشرشده از هماهنگی و همراستایی جهت هدایت مدیریت آموزشی
برخوردارند؟ -3کدامیک از آثار بيشترین تأثير را در مدیریت آموزشی داشتهاند؟
فصل اول :مقدمه :یک حرفه نوین و پيشينه کتاب درسی جدید

3

در این فصل ،نویسندگان به «نهضت مدارس عمومی» 4در آمریکا بهعنوان منشأ
شکلگيری مدیریت آموزشی اشاره کردهاند و مواردی همچون« ،رشد سریع شهرنشينی»،
«افزایش تعداد معلمان» و «نياز به برنامههای آمادهسازی مدیران آموزش» را بهعنوان عواملی
که باعث تأسيس «کالج جورج پیبادی» 5و تدوین متون درسی در بين سالهای  1880تا
 1920شده است ،ذکر کردهاند .در ادامه به انتشار کتابهای عملگرایانه و تجربی توسط
رؤسای مدارس و استادان تجربی مدیریت آموزشی و همچنين ،تأثير اصول تخصصگرایی
مدیریت علمی «فردریک وینسلور تيلور» 6بر مدارس متوسطه آمریکا طی دهههای بيست تا
سی ميالدی توجه کردهاند .به باور آنها ،در محتوای کتابهای این دوره ،بيشتر بر
ارزشهای اخالقی پروتستان ،فضيلت و سختکوشی تأکيد بوده است .با ظهور تفکرات

-

1. Toronto
)2. Southern Illinois University (SIU
3. Introduction: A new profession and a new textbook literature
4. Common Schools Movement
نهضت مذکور در اوایل قرن نوزدهم توسط هوراس مان ( )Horace Mannدر اعتراض به کيفيت
آموزشوپرورش دولتی ( )public educationدر ماساچوست مطرح شد.

Reese, W. J. (2011). America's Public Schools: From the Common School to" No
Child Left Behind": JHU Press.
5. George Peabody College
6. Frederick Winslow Taylor
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اندیشمندانی همچون« ،مری پارکر فالت»« 1،لوترگيوليک» 2در کنار اندیشههای
پيشرفتگرایانه «جان دیویی» 3زمينههای توجه بيشتر به تدریس و مدیریت آموزشی در دهه
سی ميالدی فراهم شد .باوجوداین ،همچنان انتشار کتابهای عملمحور که ازغنای فلسفی
چندانی برخوردار نيستند ،غالب است.
نویسندگان به روند شکلگيری «نهضت نظریه» و ورود دانشمندان علوماجتماعی و
رفتاری بعد از جنگ جهانی دوم ( )1945اشاره داشتهاند .نهضت مذکور ،با انجام
پژوهشهای مبتنی بر نظریه ،به دنبال تدوین نظریههای منحصربهفرد و کسب مشروعيت علمی
در مدیریت آموزشی بوده است .در دهه هفتاد ميالدی ،مدیریت آموزشی بهسوی حوزه
عمومی گرایش بيشتری پيدا کرد و با آغاز دهه هشتاد ،این حوزه تخصصیتر شد .در دهه
نود ،انتشار کتابهایی در خصوص «استانداردهای حرفهای مدیریت آموزشی» ،یادآور
بازگشت به کتابهای دهه بيست ميالدی بود که در آن به بهترین عملکردها توجه میشد.
در پایان این فصل ،نگارندگان به مشکالت مربوط به استانداردسازی و حاکميت تفکر
یکساننگری در مناطق مختلف (شهر و روستا) و بهتبع آن ،کمتوجهی به نيازهای محلی اشاره
کردهاند .به باور آنها ،کتابهای مدیریت آموزشی در دهههای اخير ،همانند سایر حوزههای
علمی تحت تأثير نظریه «انتقادی» و «پستمدرن» واقع شدهاند؛ و در آینده نيز متأثر از پدیده
تجاریشدن ،انتظار ورود مفاهيمی از قبيل «مدیریت کيفيت جامع» و «سازمان یادگيرنده» در
متون درسی این حوزه دور از انتظار نيست.
فصل دوم :از ایده به ایدئولوژی1820-1914 4
در این فصل ،به وضعيت آموزشوپرورش آمریکا ،نقش معلمان و جایگاه مدیران
مدارس توجه شده است .تا پيش از شکلگيری «نهضت مدارس عمومی» در سال  ،1840به
علت پایين بودن سطح سواد ،معلمان از جایگاه قابلقبولی در نظام آموزشوپرورش آمریکا
برخوردار نبودهاند .بر همين اساس ،مدیران آموزشی ،افزون بر امور مالی در سایر فعاليتهای
1. Mary Parker Follett
2. Luther Gulick
3. John Dewey
4. From Idea to Ideology
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مدرسه از قبيل نظارت بر معلمان و تجهيزات مدرسه دخالت داشتند .بازیگران اصلی این
دوره ،افرادی ازجمله« ،ویليام پاین»« 1،ساموئل هال»« 2،ویليام چنسلر»« 3،دیوید پاج»« 4،پرستن
سرچ»« 5،ساموئل داتون» 6و «دیوید سندن» 7هستند .به باور «پاین» ،مفهوم «مدیر منطقه» 8با
«مدیر مدرسه» 9متفاوت است .مدیر مدرسه در ارتباط نزدیک با معلمان و تحت نظارت مدیر
منطقه است .البته وی به مانند «پاج» 10،دارای رویکرد «جنسيتی» در مدیریت بود و هر دو
معتقد بودند« :مدیریت مدرسه ،ماهيت مردانه؛ و تدریس ،هویت زنانه دارد».
«هال» ( ،)1829به پيوند مدرسه و اجتماع تأکيد داشت و «پاج» معتقد بود« :مشکالت
انضباطی در مدرسه انعکاسی از اختالفهای موجود در جامعه و خانواده است« ».چنسلر»
بهشدت با کنترل مدرسه توسط دولت یا بازار (کسبوکار) مخالف بود .وی در کتابهای
( ) 1915-1907بر نظم و ترتيب ،توجه به مسائل مالی در مدرسه و قانونمندی تأکيد داشت.
به باور وی ،منبع قدرت مدیر ،الهی و آسمانی نيست بلکه قانون و مقامات به مدیر ،اختيار
میدهد« .سرچ» ،در کتاب «مدرسه ایدهآل» ،)1901( 11به تجارب عملی مدیران توجه کرد.
«داتون» ،در کتاب «مدیریت مدرسه» )1903( 12و «داتون و سندن» در کتاب «مدیریت
آموزش عمومی در ایاالتمتحده» )1908( 13به تحقيقات تجربی ،مسائل مالی ،آمار و
جامعهشناسی آموزشوپرورش اشاره کردند .درمجموع ،در این دوره ،مدارس اجازه ندادند
سرمایهداران و مقامات اقتصادی و سياسی در امور مدرسه دخالت کنند .البته ،مدیران بيشتر

1. William Payne
2. Samuel Hall
3. William Chancellor
4. David Page
5. Preston Search
6. Samuel Dutton
7. Samuel Dutton & David Snedden
8. Superintendent
9. Principal
10. David Page
11. Ideal School
12. School Management
13. The Administration of Public Education in the United States
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از آنکه به مدیریت مدارس بپردازند به مدرسهداری (نگهداری مدرسه) 1مشغول بودند .از
نکات مهم در کتب این دوره میتوان به تأکيد بر نظم ،اخالقيات و معنویات اشاره کرد.
کتابهای این دوره در پنج گروه به شرح زیر طبقهبندی شدهاند.
.1

آثار اواسط قرن (ازجمله آثار هال و پاج) که بر پایه دیدگاههای موردپسند در قرن
نوزدهم و باورهای اساسی از زندگی مطلوب مبتنی هستند.

.2

آثاری (ازجمله سرچ و داتون) که مبتنی بر بهترین تجارب شخصی و شعور متعارف
هستند.

.3

آثاری (ازجمله چنسلر) که بر رویکرد «ایدئاليسم فلسفی» در مدیریت مدرسه
تأکيددارند.

.4

کتابهایی (از قبيل سرچ) که بر مدارس کودکمحور مبتنی هستند.

.5

کتابهایی (ازجمله داتون و سيندن) که به جنبش علوم آموزشی توجه دارند.

فصل سوم :از ایدئولوژی به شعور متعارف1915-1933 2
در این فصل ،به آثار نویسندگانی ازجمله« :چنسلر»« ،داتون»« ،سندن» و «الوودکابرلی»

3

اشاره شده است .در بين آنها «کابرلی» از نقش برجستهای برخوردار است .اولين کتاب
درسی معتبر درزمينه «مدیریت مدرسه» در سال  1903توسط «داتون» تحت عنوان «مدیریت
مدرسه ،پيشنهادهای عملی مربوط به زندگی و رفتار در مدرسه» 4منتشر شد .این کتاب بر
مبنای نقلقول (فاقد منبع) تدوین شده بود؛ اما برخالف کتابهای پيشين ،از اخالقگرایی
فاصله گرفت و به عصر تجدد و نقشهای نظارتی و مدیریتی در مدرسه توجه داشت .دومين
کتاب با عنوان «مدارسمان :نظارت و مدیریتشان» 5توسط «چنسلر» در سال  1904منتشر
گردید« .چنسلر» که خود ،دس تی در عمل داشت ،معتقد بود ،مدیران مدارس باید دست به
قلم شوند .این کتاب ،فاقد نقلقول و فهرستشناسی بود .وی برخالف «پاین» و «پاج» به
1

. School keeping
. From Ideology to Conventional Wisdom
3
. Ellwood Cubberley
4
. School Management: Practical Suggestions Concerning the Conduct and life of
School
5
. Our School: Their Administration and Supervision
2
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حضور زنان در هيئتمدیره مدارس اعتقاد داشت« .داتون و سندن» در سال  1909کتاب
«مدیریت آموزشوپرورش دولتی در ایاالتمتحده» 1را منتشر کردند .کتاب مذکور دارای
منبع ،جدول و آمار بود و بر خالف کتابهای پيشين به خصوصيات اعضای هيئتمدیره
پرداخته بود .از دیگر ویژگیهای کتاب میتوان به «توصيفی بودن»« ،برخورداری از ادبيات
بسيار خشک» و «توجه به نيازهای منطقهای» اشاره کرد .در سال  1913کتاب «مدیریت
آموزشی :مطالعات کمی» 2توسط «استرایر و ثورندایک» 3با تأکيد بر مبنای عينی و عملی
مدیریت مدارس منتشر شد .همچنين «کابرلی» کتابهای «مدیریت مدارس دولتی» 4و «مدیر
و مدرسهاش» 5را به ترتيب در سالهای  1916و  1923منتشر کرد .کتابهای «کابرلی» به
علت «نظاممند بودن»« ،سادگی»« ،داشتن رویکرد تجویزی»« ،توجه به هيئتمدیره»« ،استفاده
از نمودار ،اشکال» و «طرح سؤال» از سایر کتابها متمایز بودند .وی در سال  1927کتابی با
عنوان «مدیریت مدارس ایالتی» 6منتشر کرد که در آن به سير تحوالت تاریخی و مسائل
اختصاصی آموزشوپرورش توجه شده است .در این دوره ،تعدادی از کتابها به مدیریت
آموزشی در مناطق غيرشهری (روستا) پرداختند و از دهه بيست به بعد ،توجه به موضوعاتی
همچون« ،قانون مدرسه»« ،مباحث مالی»« ،نظارت بر برنامه درسی و آموزشی» ،زمينهساز
انتشار چندین کتاب ازجمله« :مسائلی در مدیریت آموزشی» 7توسط «گئورک استرایر و
انگهارد» 8و کتاب «مسائلی در مدیریت مدارس دولتی» 9توسط «اُسکار وبر» 10شد.
فصل چهارم :از شعور متعارف به مفهوم1945-1934 11

1. Administration of Public Education in the United States
2. Educational Administration: Quantitative Studies
3. Strayer & Thorndike
4. Public School Administration
5. The Principal & His School
6. State School Administration
7. Problems in Educational Administration
8. George Strayer & Engelhard
9. Problems in public School Administration
10. Oscar Weber
11. From Conventional Wisdom to Concept

12

فصلنامه سال پنجم ،شماره  ،18زمستان 97

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

درحالیکه طی دهههای سی و چهل ميالدی ،دنيا شاهد پيشرفتهای زیادی در برتری
دولتهای دموکراتيک عليه استبدادی بود ،آمریکا ،رکود اقتصادی شدیدی را تجربه
میکرد .این وضعيت باعث شد تا اندیشمندانی همچون «جان دیویی»« ،ویليام کيل پاتریک»

1

و «جورج اس کاونتس» 2به بازسازی اهداف آموزشوپرورش در آمریکا بپردازند؛ بنابراین،
نگاه به نقش آموزشوپرورش بهعنوان «نماینده جامعه» به سویی معطوف شد که
آموزش وپرورش تغييردهنده جامعه است .روح حاکم بر این دوره ،گذر از حاکميت
استبدادی و حرکت به سمت دموکراسی بود .بر همين اساس ،در کتابهای مدیریت
آموزشی بر مفاهيمی همچون« ،همکاری»« ،مشارکت» و «دموکراسی» تأکيد شد.
«جسی نيولن» )1934( 3در کتاب «مدیریت آموزشی بهمثابه خطمشی اجتماعی» 4فریاد
بازسازی اهداف آموزش و مدرسه را برآورد .وی اولين شخصی بود که به جنبههای اجتماعی
مدرسه توجه کرد« .داگرتی ،جرمن و فيليپس» )1936( 5در کتاب «مدیریت و سازمان مدرسه
ابتدایی» 6،اجتماعی شدن و دموکراسی را غائب بزرگ نظام آموزشوپرورش قلمداد کردند.
«کوپمن ،ميل و ميسنر» )1943( 7در کتاب «دموکراسی در مدیریت مدرسه» 8تالش کردند،
دموکراسی را با الهام از نسخه «دیویی» در عمل معنا کنند« .کوک» )1939( 9در کتاب «نظر
به معلمان بهمثابه هستیهای انسانی» 10به ضرورت مشارکت معلمان توجه کرد.
باوجود موارد فوق ،هنوز غلبه جنسيتی در حوزه مدیریت آموزشی وجود داشت و از
جامعه زنان ،تنها یک نفر به نام «آليس ميل» 11در بين نویسندگان و یک نفر به نام «دنيس
کوک» 12در بين استادان «کالج جورج پی بادی» فعاليت داشتند .بهطورکلی ،در این دوره،
1. William Kilpatrick
2. George S Counts
3. Jesse Newlon
4. Educational Administration as Social Policy
5. Dougherty, Gorman & Phillips
6. Elementary School Organization and Management
7. Coopman, Miel &Minser
8. Democracy in School Administration
9. Cooke
10. Considering Teacher as Human Beings
11. Alice Miel
12. Dennis Cook
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دو دیدگاه در باب وظایف مدیران مدرسه وجود داشت .دیدگاه اول که نماینده آن «نيولن»
بود و به جنبههای اجتماعی آموزش و نظریه سياسی دموکراتيک توجه داشت .دیدگاه دوم،
متعلق به «داگالس» 1بود و اعتقاد داشت« :مدیران باید به انجام امور داخلی مدرسه و نظارت
آموزشی بپردازند».
فصل پنجم :دوره بازگشت به بالغت1955-1946 2
این دوره ،مقارن با اتمام جنگ جهانی دوم و شکلگيری «سازمان ملل متحد» است .حوادث
تلخ ناشی از جنگ ،منجر شد تا جوامع بيش از پيش ،به نقش اخالق و دموکراسی توجه
کنند .آنچه باعث شد ،انتهای این دوره به سال  1954ختم گردد ،حکم «بروان» 3در برابر
هيئت آموزشوپرورش بود .این امر بهمثابه نقطه عطفی در تاریخ مدیریت آموزشی بود و
باعث شد متون این حوزه بهسوی علوماجتماعی و رفتاری سوق پيدا کنند .در این دوره ،دو
رویداد مهم در عرصه مدیریت آموزشی رخ داد .نخست ،توجه به مدیریت آزادمنشانه
(دموکراتيک) و مدارس عامالمنفعه؛ دوم ،حرکت بهسوی برپا سازی پایگاه نوین نظری که
اشاره به شکلگيری «نهضت نظریه» و استفاده از دانش علوماجتماعی و رفتاری در حوزه
مدیریت آموزشی داشت.
یکی از چالشهای این دوره ،توجه هر چه بيشتر به دموکراتيک کردن مدارس و
برآوردن نيازهای جامعه بود .طرح مفهوم دموکراسی در مدیریت آموزشی و زمامداری
اجتماعی 4توسط «فاور» 5حاکی از توجه نظام آموزشوپرورش به جامعه بود« .والکسيت»

6

( )1952نشان داد چگونه فلسفه دموکراتيک آموزشوپرورش قادر است در عمل معنایابی

1. Douglass
2. A Return to Rhetoric
3. Brown versus Board of Education
 حکم بروان در سال  1954در یکی از دادگاههای آمریکا عليه اعمال تبعيض و تفکيک نژادی دانشآموزان در
نظام آموزشوپرورش آمریکا صادر شد.
4. Social Statemenship
5. Kefaver
6. Valquist
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شود .وی به تفاوت ميان «مدیریت مدرسه» 1و «مدیریت آموزشی» 2توجه کرد .همچنين ،آثار
افرادی ازجمله «مورت»« ،)1946( 3سيرز»« ،)1950( 4نایت»« ،)1953( 5یاچ»،)1949( 6
«پيتنگر»« ،)1951( 7مولمن» )1951( 8و مهمتر از همه «کتاب سال انجمن آمریکایی مدیران
مدارس» 9بود .در مجموع ،کتب مذکور دربردارنده انگارههای آزادمنشانه بودند و تالش
داشتند به مدرسه در متن اجتماع نظر بورزند.
رویداد دوم ،کنکاش تازه برای یافتن پایگاه نوین نظری بود .گرچه «هاليس مور» 10از
سال  1947بهعنوان تاریخی که آغازگر یک هيجان در مدیریت آموزشی است ،یاد میکند،
اما پژوهش «ایميگارت» )1957( 11نشان داد ،بين محتوای کتابهای آخر این دوره با آثار
اوليه تفاوتهای اندکی وجود دارد .درواقع ،در بيشتر این کتب ،ایدئولوژی دموکراسی
دنبال شده و شواهدی از جستجوی نوین دیده نشده است .بدون شک ،نشانههای جستجوی
تازه در این دوره را میتوان در تشکيل «شورای ملی استادان مدیریت آموزشی» ،حمایت
«بنياد کالرگ» 12از پژوهشهای مدیریت آموزشی و شکلگيری «انجمن آمریکایی مدیران
مدارس» یافت .برآیند موارد مذکور ،سببسازِ پيدایش سه واقعه مهم در مدیریت آموزشی
تحت عنوانهای «برنامه همياری در مدیریت آموزشی» 13در سال  ،1951-1950ایجاد «کميته
پيشرفت مدیریت مدرسه» 14در سال  1955و «شورای دانشگاهی مدیریت آموزشی» در سال
 1956شد .جملگی رخدادها ،بشارتدهنده جنبش «نهضت نظریه» و راهيابی صاحبنظران
علوماجتماعی و رفتاری به حوزه مدیریت آموزشی بود .بهطوریکه بعد از سال ،1954
1. School Administration
2. Educational Administration
3. Mort
4. Sears
5. Knight
6.Yauch
7. Pittenger
8. Moehlman
9. American Association of School Administrators Yearbook
10. Hallis Moor
11. Immegart
12. Kellogg Foundation
)13. Cooperative Program in Educational Administration (CPEA
)14. Committee for Advancement of School Administration (CASA
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کتابهای مدیریت آموزشی-بر خالف کتب قبلی که بر پایه تجربهگرایی بودند ،بر محور
تفکرات علوماجتماعی نگارش شدند.
فصل ششم :از واقعيتگرایی به نظریه؛ از هنر به علم1985-1955 1
اندیشه گذر از عرصه عمل به حوزه تفکر ،سبب تکاپوهایی جهت یافتن نظریه
منحصربهفرد برای سازمانهای آموزشی شد .در این دوره ،تفکری که درصدد استخراج
اصول مدرسهداری از کتاب مقدس و ارتدوکس سنتی بود ،باطل و از اندیشههای
جامعهشناسی و روانشناسی برای توليد نظریه استفاده شد .رشد «نهضت نظریه» مرهون
اقداماتی ازجمله ،حمایتهای «بنياد کالرگ» ،فعاليتهای اعضای هيئتعلمی «کالج جورج
پیبادی» ،فعاليتهای «آندرو هالپين»( 2پدر نهضت نظریه مدیریت آموزشی) در دانشگاه
«کالرمونت» 3و تالشهای «دانيل گریفيث» در «تربيتمعلم» 4بود.
«دانيل گریفيث» از مجرای دو کتاب توانست تأثير قابلتوجهی بر «نهضت نظریه» بگذارد.
کتاب نخست ،تحت عنوان «پژوهش در مدیریت آموزشی» 5در سال  1959و کتاب دوم،
تحت عنوان «نظریه مدیریتی در آموزشوپرورش» 6در سال  1958منتشر شد .کتاب اخير
شامل مجموعه مقاالتی بود که در اجالس سال  1957با حمایت «شورای دانشگاهی مدیریت
آموزشی» و مرکز مدیریت «ميدوست» 7در دانشگاه «شيکاگو» برگزارشده بود« .هالپين» نيز
کتاب «نظریه و تحقيق در مدیریت» 8را در سال  1966منتشر کرد که جنبه علمی (و نه عمومی)
داشت و در راستای نظریه مدیریت آموزشی بود .در این کتاب بر نظریه و استفاده از ابزارهای
علوم اجتماعی و رفتاری توجه شده بود.

1. Factualism to Theory, Art to Science
2. Andrew Halpin
3. Claremont University
4. Teacher College
5. Research in educational administration
6. Administrative Theory in Education
7. Midwest Administration Center
8. Theory and Research in Administration
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اولين کتابی که به نظریه و پژوهش علوماجتماعی توجه کرد ،کتاب «مدیریت آموزشی
بهعنوان فرآیند اجتماعی :نظریه ،تحقيق و عمل» 1بود که توسط «گتزلز ،ليفام و کمبل»

2

نگارش و متأثر از نظریه نظام اجتماعی «گتزلز» بود .دومين کتاب که تا حد زیادی بسط کتاب
«گتزلز ،ليفام و کمبل» است ،توسط «تامس سرجيوانی» 3و «فردکارور» 4در سال  1973با
عنوان «مدیران اجرایی جدید مدرسه ،یک نظریه مدیریت» 5نوشته شد .نویسنده ،بهخوبی از
یافتههای جامعهشناسی و روانشناسی در حوزه مدیریت آموزشی بهره برده بود اما به علت
تأکيد بيشازاندازه به سایر رشتهها ،کمتر از مدیریت آموزشی سخن گفته است.
از دیگر کتابهای این دوره ،مجموعه مقاالتی است که در سال  1975توسط «ویليام
موناهان» 6ویرایش و در کتاب «ابعاد نظری مدیریت آموزشی» 7منتشر شد .در سال 1978
کتاب «رفتار انسانی در مدیریت آموزشی» 8توسط «کالرنس نيووال» 9منتشر شد .کتاب
مذکور به رفتار انسانی در مدرسه تمرکز داشت و بهصورت منسجم از نظریات مختلف بهره
برده بود« .مارک هنسن» 10در سال  1979کتابی با عنوان «مدیریت آموزشی و رفتار
سازمانی» 11منتشر کرد که از محتوا و ساختار خوبی برخوردار بود .بهترین کتاب مبتنی بر
نظریه در مدیریت آموزشی در سال  1982توسط «وین هوی» 12و «سيسيل ميسکل» 13تحت
عنوان «مدیریت آموزشی :نظریه ،تحقيق و عمل» 14منتشر شد.

1. Educational administration as a social process: Theory, research, practice
2. Getzels, Lipham& Campbell
3. Thomas Sergiovanni
4. Carver
5. The new school executive: A theory of administration
6. WilliamMonahan
7. Theoretical dimensions of educational administration
8. Human behavior in educational administration
9. Newell
10. Mark Hanson
11. Educational Administration and Organizational Behavior
12. WayneHoy
13. Cecil Miskel
14. Educational administration: Theory, research, and practice
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افزون بر کتابهای فوق که بر جنبههای نظری مدیریت آموزشی تأکيد داشتند ،بخشی
از کتابها نيز به تشریح نظام آموزشوپرورش آمریکا با رویکرد توصيفی و کارشناسی
پرداخته بودند که به منظور جلوگيری از اطاله مطالب از ذکر آنها خودداری میشود.
فصل هفتم :گریز از نظریه به اصالحات2000-1985 1،
انتشار گزارش «ملتی در خطر» 2توسط «کميته ملی تعالی آموزش» 3در سال  1983منجر
به شکلگيری دوره اصالحات در نظام آموزشوپرورش آمریکا شد .در این دوره ،به
مواردی ازجمله «باالبران کيفيت تحصيل»« ،افزایش اثربخشی»« ،پاسخگویی آموزش عمومی
در برابر جامعه»« ،تأکيد بر آزمونهای استاندارد» توجه شد .تأثيرگذاری اصالحات آموزشی
با اندکی تأخير در اوایل دهه نود ميالدی در دانشکدههای علوم تربيتی و گروههای مدیریت
آموزشی هویدا شد و بر اصالح روش تدریس و بهبود رهبری آموزشی مدیران مدرسه اثر
گذاشت.
در سال « 1989هيئت ملی خطمشی مدیریت آموزشی» 4که شامل نمایندگان «انجمن
آمریکایی مدیران مدارس»« ،شورای ملی استادان مدیریت آموزشی» و «شورای دانشگاهی
مدیریت آموزشی» بود ،کتابی با عنوان «بهبود آموزش مدیران آموزش :تمهيداتی برای
اصالح» منتشر کرد .این کتاب باهدف بهبود و آمادهسازی مدیران مدارس نوشته شد.
همچنين« ،مارتا مک کرتی 5و گئورک کا» در واکنش به نهضت اصالحات ،کتاب
«پيوستگی و دگرگونی :کرسی استادی رهبری آموزشی» 6را در سال  1997با حمایت «انجمن
مدیریت آموزشی» منتشر کردند« .گریفيث» در اجالس ساليانه همایش «انجمن تحقيقات
آموزشی آمریکا» 7در مقالهای با عنوان «مدیریت آموزشی :اصالح  PDQیا  8»RPاز جنبش
نظری اصالحطلبی که درصدد بهبود برنامههای آمادهسازی و آموزش مدیران بود ،دفاع کرد.
1. A Retreat from Theory in an Era of Reform
2. A nation at risk
3. National Commission on Excellence in Education
4. National Policy Board for Educational Administration
5. McCarthy
6. Continuity and change: The educational leadership professoriate
7. American Educational Research Association
8. Educational Administration: Reform PDQ or RIP
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وی در نگارش مقاله مذکور از پژوهش «کالبرتسان» 1با عنوان «پرسش قرن در ارتباط با
شالوده دانش مدیریت آموزشی» 2استفاده کرد و توانست بر کتب درسی این دوره اثرگذار
باشد.
درمجموع ،کتابهای دوره اصالحات برخالف دهه پنجاه تا هفتاد ميالدی که بر مباحث
نظری و علوماجتماعی متکی بودند ،بيشتر بر عملگرایی و کمتر بر نظریهپردازی تأکيد
داشتند .همچنين ،توجه به مطالعات خاص و استفاده از روششناسیهای موردی،
تاریخنگاری و قومنگاری از دیگر ویژگیهای این دوره است .ازجمله کتابهای این دوره
میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد.
کتاب «مدیریت آموزشی :نظریه ،تحقيق و عمل» اثر «هوی و ميسکل»( ،)1996کتاب
«مدیریت آموزشی :مفاهيم و عمل» 3اثر «فرد الننبرگ 4و آلن اورنستاین» ،)1996( 5کتاب
«مدیریت آموزشی ،علم انسانی»،

6

نوشته «فنویک انگليش»

7

( )1992کتاب

«آموزشوپرورش ،مدیریت و مشارکت» 8توسط «شری کيث و روبرت گرلينگ»)1991( 9
که از برخی جهات ،نسخه خالصهشده کتاب «الننبرگ و اورنستاین» است .کتاب «رفتار
سازمانی در آموزشوپرورش» 10توسط «رابرت اونز» )1995( 11که شباهت زیادی به کتاب
«هوی و ميسکل» دارد .کتاب «مدیریت مدرسه معاصر» 12توسط «تئودر کوالسکی و آلریج
ریتزاگ» )1993( 13که بهطور مستقيم به اصالح مدارس و نقش مدیران در راستای تغيير و
اصالحات اشاره دارد .کتاب «مقدمهای بر مدیریت آموزشی از دیدگاه اجتماعی ،قانونی و
1. Culbertson
2. A century's quest for a knowledge base
3. Educational administration: Concepts and practices
4. FredLunenburg
5. AllanOrnstein
6. Educational administration: The human science
7. FenwickEnglish
8. Education, Managemt and Participation
9. Keith and Girling
10. Organizational Behavior in Education
11. Robert Owens
12. Contemporary School Administration
13. Kowalski and Reitzug
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اخالقی» 1توسط «اميل هالر و کنث استریک» .)1986( 2همچنين ،در این دوره کتابهایی با
رویکرد مطالعه موردی منتشر شدند که به منظور جلوگيری از اطاله مطالب از ذکر آنها
خودداری میشود.
فصل هشتم :بررسی اجمالی
این فصل دربرگيرنده مطالب فصول قبل است ،بنابراین ،از ذکر مطالب آن خودداری میشود.
جمعبندی بخش اول
محتوای کتابهای هر دوره ،نشاندهنده ماهيت رویکرد حاکم بر جامعه ،نوع نگاه به کارکرد
مدرسه و نقش مدیر آموزشی است .با تأمل بر مطالب فصول کتاب ،گفتمان و مفاهيم حاکم
بر هر دوره در جدول 1خالصه شده است.
جدول  .1انتزاع مفاهیم حاکم بر فصول کتاب
ردیف

1

2

3

گفتمان حاکم

دوره

رویکرد و مفاهيم

زمانی

کليدی هر دوره

نقش مدرسه

سيطره کليسا بر آ.پ ،ایدئولوژی

مدرسه بهمثابه

الهيات/اخالقگرایی

قبل از

محور بودن آ.پ ،توجه به اخالق

کليسا

(تئولوژیسم)

1840

و ارزشهای الهی و آسمانی در

(موزههای

آ.پ

پرهيزکاری)

تجربهگرایی/عملگرایی -1914
(پراگماتيسم)

1840

مدیریتگرایی

-1933

(ماتریاليسم)

1915

تقدم تجربه بر اندیشه در آ.پ،
انتشار متون درسی با رویکرد
کتابهای آشپزی
حاکميت مکتب مدیریت علمی

آموزشی
پدر آسمانی و
راهنمای اخالقی

3

مدرسه بهمثابه
حوزه عمل

نقش مدیر

مدرسه و کالس

مرد عمل

مدرسه بهمثابه بيشينهسازی بازده

بر آ.پ ،تأکيد بر کارآیی و

محل توليد

و افزایش

تخصص

(کارخانه)

کارآیی مدرسه

1. An Introducaton to Educational Administration: Social, Legal and Ethical
Perspective
2. Haller and Strike
 .3مفهوم مذکور از صفحه  19کتاب زیر اقتباس شده است.
 گالدیس استایلز جانستون و کرول کمپ یيگی ( )1396تحقيق و نظریه در نظریه مدیریت آموزشی .ترجمه سيد
محمد ميرکمالی .تهران .انتشارات یسطرون.
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ردیف

گفتمان حاکم

دوره

رویکرد و مفاهيم

زمانی

کليدی هر دوره
تسلط اندیشههای دیویی بر آ.پ،

4

اجتماعگرایی

-1945

توجه به نقش اجتماعات محلی،

(سوسياليسم)

1934

تأکيد بر مفاهيم دموکراسی،

تکثرگرایی

 -1955تلفيقی از موضوعات دموکراسی،

همکاری ،مشارکت
5

مدیریت علمی و روابط انسانی

نقش مدرسه

نقش مدیر
آموزشی

مدرسه بهمثابه

ایجاد فضای

اجتماع

دمکراتيک در

دمکراتيک

مدارس

مدرسه بهمثابه
مکان امتزاج

(پلوراليسم)

1946

علمگرایی

 -1985علوماجتماعی و رفتاری ،مهاجرت مدرسه بهمثابه

افقها

پذیرش و
مدیریت تنوع

ظهور نهضت نظریه ،ارجحيت نظر
بر عمل ،استقراض مفاهيم
6

(پوزیتویسم)

1955

بينرشتهای ،ایجاد انجمنهای

محل نظرورزی

علميم .آ ،نظریهسازی با رویکرد

فرآهمآوردن
فضای مبتنی بر
نظریه

تحصلگرایی درم .آ
توجه به کيفيت و اثربخشی ،بهبود
اصالحطلبی و
7

حرفهایگرایی
(ليبراليسم و رفرميسم)

تدریس و پيشرفت تحصيلی،
-2000

ظهور استانداردهای حرفهای،

1985

گسترش مطالعات موردی،
افزایش کتابهای تخصصی و

مدرسه بهمثابه

اصالح و بهبود

ليگ (اتحادیه) فرآیند یاددهی-
مسابقه و رقابت

یادگيری

چندپاره شدنم .آ

همانطور که سير مفاهيم در جدول فوق نشان میدهد ،مدیریت آموزشی بهمثابه یک
حوزه علمی از تحوالت فکری و فلسفی جامعه تأثير پذیرفته و با گذر زمان از جنبه قدسی و
مذهبی آن کاسته و به امر عرفی و قراردادی تبدیل شدهاست.
در جدول شماره ( )2خالصهای از اطالعات مربوط به کتابها ارائه شده است .همانطور
که در جدول مذکور مشخص است ،در طی قریب به دو سده ،تعداد هفتاد و چهار کتاب
توسط همين تعداد نویسنده منتشر شده که بهطور متوسط شامل تعداد سيزده کتاب در هر
دوره است .تساوی تعداد نویسندگان و تعداد کتابها نشان میدهد ،بهطور ميانگين ،هر
کتاب توسط یک نویسنده نگارش شده است؛ بنابراین ،الگوی تک نویسندگی بر توليدات
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مدیریت آموزشی حاکم بوده است .البته ،تنها  24درصد از کتابها توسط دو نویسنده ،و
درصد توسط سه نویسنده نگارش شدهاند .این واقعيت حکایت از مشارکت و تعامل ناچيز
ميان نویسندگان این حوزه دارد که با یافتههای سایر مطالعات همخوان است (رستهمقدم،
.)1395
جدول  .2دادههاي کتابشناختي کتابهاي درسي
ردیف

دوره زمانی

فاصله زمانی

تعداد کتاب

تک نویسنده

دو نویسنده

سه نویسنده

1

1820-1914

73

10

9

1

-

2

1915-1933

18

16

11

5

-

3

1934-1945

11

11

7

3

1

4

1946-1955

9

11

10

1

-

5

1955-1985

30

11

4

2

5

6

1985-2000

15

15

6

6

3

47

18

9

جمعبندی

 180سال

74

تعداد کل نویسندگان  74نفر

به نظر میرسد ،افزایش مشارکت نویسندگان (هم نویسندگی) بهویژه بعد از دوره پنجم
( )1955-1985برآیند «نهضت نظریه» بوده که منجر به همکاری صاحبنظران علوماجتماعی
و رفتاری در نگارش کتب حوزه مدیریت آموزشی شده است.

بخش دوم :خوانش انتقادی کتاب
همانطور که در مقدمه مقاله ذکر شد ،در این بخش ابتدا به نقد بيرونی و سپس به نقد درونی
کتاب پرداخته میشود .در ارتباط با نقد بيرونی به مواردی ازجمله« ،خاستگاه کتاب»« ،هدف
و ماهيت کتاب»« ،جایگاه کتاب در بين سایر آثار مشابه» و «ميزان جلبتوجه صاحبنظران
به کتاب در عرصه جهانی» اشاره شده است.
کتاب مذکور برای اولين بار در کشور آمریکا منتشر شده ،کشوری که فلسفه اقتصادی
و اجتماعی آن بر مبنای سرمایهداری و عملگرایی (پراگماتيسم) استوار است .اساس
شکل گيری مدیریت آموزشی در آمریکا ،برآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده است.
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بهطور مشخص ،به رسميت شناختن مدیریت آموزشی در آمریکا ،مدیون جنبش مدارس
عمومی بوده که خود نيز برآیند رشد شهرنشينی و صنعتی شدن است .با توجه به ویژگیهای
بافتار اجتماعی و اقتصادی آمریکا ،نویسندگان کتاب در آن مقطع زمانی معتقد بودند :افق
پيشروی کتب مدیریت آموزشی از رویکردهای تجاری و بازاری متأثر خواهد شد که تا
حد زیادی نيز این امر محقق شده است.
به لحاظ تاریخی ،کتاب مذکور در دهه نود ميالدی منتشر شده که افزایش حجم دانش
مدیریت آموزشی به تراز قابلقبولی دست یافته بود .بهطوریکه پژوهشهای متعددی باهدف
ترسيم شالوده دانش مدیریت آموزشی صورت گرفتند؛ بنابراین ،کتاب مذکور را میتوان
در چارچوب پژوهشهایی از نوع «سنتزپژوهی» جای داد .مفهوم «سنتزپژوهی» بهعنوان یکی
از چهار اقليم دانش مدیریت آموزشی شناخته شده است (رستهمقدم.)1397 ،
به لحاظ علمی ،دامنه مطالعاتی کتاب به بررسی کتب درسی مدیریت آموزشی محدود
بوده و به سایر آثار پژوهشی (مقاله ،گزارش و  )...توجه نشده است .همچنين ،تاکنون در
عرصه نشریههای تخصصی نقد و بررسی نشده است .از سوی دیگر ،عدم تجدید چاپ
کتاب -از زمان انتشار نسخه نخست آن در سال ( -)2004تاکنون نشان میدهد ،چندان
موردتوجه پژوهشگران مدیریت آموزشی قرار نگرفته است .یافتههای حاصل از نقشه علمی
مدیریت آموزشی نيز حاکی از این است که کتاب در زمره منابع پر استناد نویسندگان
مدیریت آموزشی نيست (رستهمقدم.)1396 ،
از منظر معيارهای نقد بيرونی ،نقاط قوت کتاب مذکور در این است که برای اولين بار با
رویکرد تاریخ نگاری به حوزه مدیریت آموزشی نگریسته و توانسته آثار این حوزه را در
دامنه زمانی نزدیک به دو سده پوشش دهد .همچنين ،بهرهگيری از استادان مجرب ،داشتن
نمایه نامها ،ذکر منابع در انتهای هر فصل و برخورداری از مقدمه و جمعبندی در ابتدا و
انتهای کتاب از دیگر مزایای کتاب است.
از جنبه تطبيقی ،الزم به اشاره است ،تاکنون چندین پژوهش در ارتباط با کتابشناسی
مدیریت آموزشی صورت گرفته است (رستهمقدم )1396 ،و آخرین آن پژوهشی است که
تحت عنوان «بهترینِ بهترینها :تأثيرگذارترین نوشتارهای بينالمللی مدیریت آموزشی در
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چهل سال اخير» 1منتشر شده است ( English, Lumby, Papa, Samier, & Walker,

 .)2009در پژوهش مذکور ،بهترین کتابهای مدیریت آموزشی به تفکيک هر قاره در
چهار دهه اخير ميالدی تشریح شدهاند .از منظر دیگر ،شاید بتوان کتاب فعلی را متناظر با
کتاب «پنجرههای برنامه درسی :کتب برنامه درسی ،هشتاد سال نخست» 2دانست که توسط
«ویليام شوبرت» 3در رشته برنامه درسی نوشته شده است .با این تفاوت که در کتاب «شوبرت»
به بيش از  3000کتاب در حوزه برنامه درسی به تفکيک هر دهه و با توجه به شرایط
اجتماعی ،سياسی و اقتصادی جامعه ،اشاره شده است و گستردگی مطالعه بسيار فراتر از
کتاب موردنقد ست.
قبل از پرداختن به نقد درونی کتاب ،الزم به ذکر است که کتاب مذکور با هدف تدریس
مبانی و اصول مدیریت آموزشی تدوین نشده است؛ بلکه گونهای از کتابهای علمی-
دانشگاهی است .ازاینرو ،نمی توان و نباید بر پایه معيارهای مربوط به کتب درسی ارزیابی
شود .در ادامه به نقد درونی کتاب پرداخته شده است.
در ارتباط با نقد درونی کتاب به دو جنبه «محتوایی» و «شکلی» توجه شده است.
از منظر «محتوایی» به نقد «درون ساختاری» که شامل« :انسجام و تناسب بين حجم و وزن
فصول»« ،منطق تقدم و تأخر فصول»« ،تبيين مفروضات معرفتشناختی و روششناختی
نویسندگان»« ،ميزان جامعيت نظری آنها»« ،ميزان برخورداری کتاب از رویکرد فراملی» و
«ميزان بهروزرسانی کتاب» است ،توجه شده است.
در ارتباط با ترجمه کتاب ،به نظر میرسد ،برگرداندن فصل آخرِ کتاب به زبان فارسی
بهتنهایی میتوانست محتوای سایر فصول را منتقل نماید و از بار زحمت مترجم بکاهد اما
درمجموع ،تالش مترجم در برگرداندن کتابی درباره تاریخ مدیریت آموزشی که مسبوق به
سابقه نبوده  ،ارزشمند ،جسورانه و نوآورانه است .با توجه به تخصص و تجربه مترجم ،متن
کتاب از روانی و فهم قابلقبولی برخوردار است .باوجوداین ،درک برخی از عناوین ازجمله
1.Best of the best: the most inflouentioal international writing in educational
administration in the last forthy years
2. Curriculum Windows: Curriculum Books the First Eighty Year
3. William H. Schubert
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«نهضت مدارس عمومی» (فصل اول)« ،حکم براون» (فصل پنجم) ،نيازمند پارهای توضيحات
توسط مترجم در پانویس صفحات است.
همچنين ،ترجمه برخی مفاهيم که در ادامه به آن اشاره شده است ،نيازمند اصالح است.
عبارت « »Conventiional Wisdomدر فهرست مطالب ،معادل «عقل سليم» و در
پيشگفتار به «حکمت صنعت گرا» ترجمه شده است .به نظر میرسد ،ترجمه نخست ،با
محتوای کتاب تناسب بيشتری دارد و بهتر است در این خصوص یکسانسازی صورت گيرد.
در خط ششم ،بند دوم در صفحه  32نوشته شده است« ،مدارس نگهداری میشدند»
درصورتیکه با توجه به محتوای جمالت بعدی مشخص است که منظور از «نگهداری شدن»
حاکی از رویکرد حاکم بر مدیریت مدارس است .به این معنی که در آن دوره ،بيشتر
«مدرسهداری» مطرح بوده ،نه «مدیریت مدرسه» .بنابراین ،عبارت «مدرسهداری» که معادل
" "School Keepingاست ،الزم است ،جایگزین عبارت «مدارس نگهداری میشدند»
بشود.
در صفحه  65کلمه « »Superintendentمعادل «مدیریت» ترجمه شده است ،درحالی
که مفهوم مذکور به «مدیر منطقه» اشاره دارد .این موضوع در پانویس صفحه  29نيز نياز به
اصالح دارد.
در پانویس صفحه  43به اشتباه به جای کلمه « »Backعبارت « »Bachنوشته شده است.
در بخشهای مختلف کتاب به تفاوت مفهومی دو کلمه « »Administrationو
« »Managementتوجه نشده است و در ترجمه هر دو از معادل «مدیریت» استفاده شده
است .درحالیکه بهتر بود برای کلمه اول معادل «نظام تدبير» و برای کلمه دوم از معادل
«مدیریت» استفاده شود.
در خصوص تعداد زیادی از کتابهای فصل هفتم ،پانویس انگليسی ذکر نشده است که
الزم است اصالح شود.
در ترجمه سه مفهوم « »State« ،»Public« ،»Commonاز عبارت «عمومی» استفاده شده
است .حال آنکه هر یک از عبارات فوق دارای بار معنایی متفاوتی هستند.
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در بخشهای مختلف کتاب ازجمله صفحه  34عبارت «بااینوجود» نوشته شده است که
عبارت صحيح آن «باوجوداین» است.
در صفحه  ،33کتابهای «پاگ» و «چنسلر» ذکر شدهاند ،درحالیکه در فهرست کتب
منتخب این دوره به موارد مذکور اشارهای نشده است.
در صفحه  21الزم بود برای سازمانهای مرتبط با مدیریت آموزشی ازجمله« :انجمن ملی
اساتيد مدیریت آموزشی»« ،شورای دانشگاهی مدیریت آموزشی»« ،انجمن تحقيقات
آموزشی آمریکا» پانویس انگليسی ذکر میشد .همچنين ،بهتر بود در پانویس صفحه  22ابتدا
عبارت کامل « »ISLLCو سپس خالصه آن در داخل پرانتز قيد میشد.
در انتهای پاراگراف صفحه  ،24فعل «است» به اشتباه در کنار فعل «نيست» قيد شده است.
در پانویس صفحه  20چند عالمت پرسش به اشتباه تایپ شده است.
در ترجمه کتاب ،نمایه اعالم حذف شده است که بهتر است درج شود.
با تأمل بر محتوای کتاب مشخص میگردد ،ذهنيت نویسندگان کتاب بر این مفروضه
استوار بوده که نگاشت تاریخ مدیریت آموزشی از مجرای کتابهای درسی ،امری شدنی
است .حال آنکه تحوالت تاریخی یک رشته صرفاً در کتاب درسی منعکس نمیگردند؛
بنابراین ،کتابهای درسی به تنهایی قادر به ترسيم تاریخ یک رشته ازجمله مدیریت آموزشی
نيستند.
از دیگر مفروضات نویسندگان این بوده که تاریخ مدیریت آموزشی را منحصر به کشور
آمریکا دانستهاند .البته خاستگاه مدیریت آموزشی به مانند سایر گرایشهای علوم تربيتی در
آمریکا است ،اما محصور کردن تاریخ مدیریت آموزشی به آمریکا قابلپذیرش نيست .الزم
به ذکر است ،در خصوص تاریخ مدیریت آموزشی در آمریکا ،کتابی تحت عنوان «مدیران
فاضل ،رهبری مدارس دولتی در امریکا 1»1980-1820 :در سال  1982منتشر شده که
نویسندگان نيز به آن اشاره کردهاند منتها با وجود انتشار کتاب مذکور ،مشخص نيست،
نویسندگان به چه عللی مبادرت به چاپ کتاب خود نمودهاند؟ بهبياندیگر ،روشن نيست،
1. Tyack, D. B. & Hansot, E. (1982). Managers of virtue: Public school leadership in
America, 1820-1980: Basic Books New York
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کتاب آنها از چه جنبههایی بر کتاب پيشين برتری دارد و قرار است به کدام خألها پاسخ
دهد؟ بههرحال ،پاسخ به پرسش مذکور از حاکميت رویکرد آمریکا محوری و
جهانشمولنبودن کتاب نخواهد کاست؛ بنابراین ،کتاب تا حد زیادی فاقد ویژگی فراملی و
جهانشمولی است .به عبارت دیگر ،نویسندگان در بهترین حالت به ترسيم تاریخ مدیریت
آموزشی در آمریکا و بر مبنای آنچه ازنظر آنها کتاب درسی بوده ،مبادرت ورزیدهاند؛
بنابراین ،بهتر بود در عنوان کتاب به قلمرو جغرافيایی (آمریکا) پژوهش اشاره میشد.
یکی دیگر از کاستیهای کتاب ،ماهيت گذشتهنگری آن است که تا حدودی عدم
پویایی و بروز نبودن آن را به دنبال داشته است .در تأیيد این مدعا ،میتوان به عدم اشاره
نویسندگان به تحوالت نظری مدیریت آموزشی بعد از سال  2000اشاره کرد.
به لحاظ مفهوم ،نویسندگان بين عبارت «مدیریت آموزشی» که در عنوان کتاب استفاده
کردهاند با عبارت «مدیریت مدرسه» که در زیر عنوان هر فصل مطرح شده ،هيچگونه تمایزی
قائل نشدهاند و هر دو را به یک معنا بهکاربردهاند .حالآنکه مفاهيم مذکور دارای بار معنایی
متفاوتی هستند.
از سوی دیگر ،در ابتدای کتاب ،در خصوص مفهوم «کتاب درسی» که نقش محوری در
کتاب حاضر داشته ،تعریف شفافی ارائه نشده است .گرچه نویسندگان در فصل ششم به
معيارهایی همچون« :عمومی بودن کتاب»« ،اتفاق آراء»« ،پرفروش بودن» و «قضاوت
شخصی» اشاره کردهاند ،اما روشن نيست ،آیا معيارهای مذکور در خصوص کليه فصول
صدق میکند یا تنها به فصل مذکور اختصاص دارد؟ در ضمن ،معيارهای اشارهشده ،خالی
از عيب نيستند .بهعنوان مثال ،انتخاب کتابهای «هوی و ميسکل» و «الننبرگ» که از کتب
تخصصی مدیریت آموزشی هستند با معيار «عمومیبودن» همخوانی ندارند .از سوی دیگر،
ماهيت مطالب بسياری از کتابها جنبه توصيفی-کارشناسی دارد و از رویکرد نظری
قابلاعتنایی برخوردار نيستند .همچنين ،استفاده از قضاوت شخصی باعث سوگيری در
انتخاب برخی کتابها شده است .درنهایت ،اینکه شماری از کتابها به علل مختلف طی
سالهای طوالنی موردتوجه و فروش قرار نگرفتهاند؛ بنابراین ،معيار فروش کتاب نمیتواند
سنجه دقيقی برای قضاوت در خصوص اثرگذاری یک کتاب باشد.
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به لحاظ روششناسی ،گرچه از فحوای کتاب تا حدودی پيداست که نوعی روش
کتابخانهای و تحليل اسناد در تدوین آن حاکم بوده است ،اما در متن اثر هيچگونه اشارتی
به روششناسی نشده است .همچنين ،معيار شکلگيری دورهها به لحاظ فواصل زمانی
نامشخص است .نویسندگان تنها در فصل «شش» بهاجمال به منطق حاکم بر دوره مذکور
اشاره کردهاند و این موضوع در سایر فصول کتاب مغفول است .بهبياندیگر ،معلوم نيست
نویسندگان برمبنای کدام معيار به طبقهبندی دورههای تاریخی با نوسان بين  9سال (مربوط
به دوره چهارم) تا  73سال (مربوط به دوره اول) مبادرت ورزیدهاند؟
از منظر کيفيت و هم سنگ بودن ،بين فصول کتاب تفاوتهای چشمگيری به لحاظ کمی
و کيفی وجود دارد .بهعنوان مثال ،فصول اول و پنجم با تعداد  16صفحه ،کمترین و فصول
چهارم و ششم به ترتيب با تعداد  34و  30صفحه (با حجم تقریباً دو برابر) بيشترین حجم را
به خود اختصاص دادهاند.
ازنظر معيار کيفيت ،تفاوت بين فصول قابلمالحظهاند .بهعنوان نمونه ،مطالب در فصول
ششم (نهضت نظریه) و هفتم (نهضت اصالحات) بهتفصيل بيان شدهاند .همچنين ،در این
فصول به سير تحول متون درسی در پيوند با تحوالت سياسی اجتماعی به خوبی پرداخته شده
و تا حدودی به نقد کتابهای این دوره نيز اشاره شده است ،درحالیکه رویکرد حاکم بر
سایر فصول ،توصيفی و فاقد نگاه تحليلی-انتقادی بوده است.
به لحاظ انسجام و پيوستگی مطالب ،بين فصلهای کتاب کاستیهایی وجود دارد.
بهعنوان نمونه ،در فصل اول به اندیشههای «تيلور»« ،فالت» و رویکردهای انتقادی و
پستمدرن اشاره شده اما در ادامه به چگونگی تأثيرگذاری این افراد و نحلههای نظری
مذکور بر کتابهای حوزه مدیریت آموزشی توجه نشده است .همچنين ،علت انتخاب و یا
تکرار برخی از کتابها در سایر فصول مبهم است .به عنوان مثال ،مشخص نيست به چه علت
در فصل دوم به کتاب« 1کيمبل وایز» 2که یکی از کتابهای مطرح با رویکرد عملگرایی
 .1کتاب مذکور با عنوان «مدیریت و رهبری آموزشی» توسط استاد پيشکسوت «محمدعلی طوسی» در دهه هفتاد ترجمه
و روانه بازار شده است.
2. Kimball Wiles
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است ،اشاره نشده است؟ یا برعکس ،در فصل چهارم (صفحه  )70به کتاب «فردریک ای.
فورد» با عنوان «برنامه آموزشی :سازماندهی و مدیریت آن» اشاره شده که با رویکرد این
فصل ارتباطی ندارد.
در فصل هفتم به زمينههای سياسی و اجتماعی شکلگيری «نهضت اصالحات» توجه شده
اما به دالیل نامعلوم به کتابهای مهم این نهضت ازجمله آثار« ،سامونز»« 1،دیوید هاپکينز»

2

و «دیوید رینولدز» 3پرداخته نشده است .الزم به ذکر است ،آثار افراد مذکور سبب
شکلگيری خوشه علمی تحت عنوان «اصالحات و اثربخشی مدارس» در نقشه علمی
مدیریت آموزشی در تراز جهانی شده است (رستهمقدم 1396 ،و  .)1397همچنين ،در این
فصل ،علت ذکر کتابهای افرادی ازجمله «هوی و ميسکل»« ،الننبرگ»« ،آونز» که متعلق
به «نهضت نظریه» میباشند ،مشخص نيست.
افزون بر موارد فوق ،به برخی از نهضتهای نظری که بر حوزه مدیریت آموزشی اثرگذار
بودهاند ،توجه نشده است .به عنوان مثال ،در «نهضت تفسيرگرایی» به آثار «گرینفيلد» 4و «پيتر
ریبينز»5؛ در «نهضت نئومارکسيستی و انتقادی» به آثار «جان اسميت»« ،ریچارد بيتس» 6و
«ویليام فاستر»7؛ در «نهضت فمنيستی» به آثار «پيتر ميلی»« 8،سامير»؛ 9در «نهضت پستمدرن»
به آثار «فنویک انگليش»؛ در «نهضت انسجامگرایی طبيعتگرایانه» به آثار «ایورز و
الکومسکی ،»10در «نهضت نسبی» 11به آثار «اسکات» و همچنين به کتابهای فيلسوف
برجسته مدیریت آموزشی یعنی «هاجکينسون» 12هيچگونه التفاوتی نشده است.

1. Sammons
2. David Hopkins
3. David Reynolds
4. Greenfield
5. Peter Ribbins
6. Bates
7. William Foster
8. Peter Milley
9. Samier
10. Evers & Lakomski
11. Relational
12. Hodgkinson
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با وجود کاستیهای فوق ،برخی از فصول کتاب از انسجام و پيوستگی مطلوبی برخوردار
هستند .به عنوان مثال ،فصل پنجم ،اولين فصلی است که در آن شواهد متقن در راستای پاسخ
به اهداف کتاب به چشم میخورد .از مزایای این فصل این است که به مبنای انتخاب پایان
دوره یعنی  1955اشاره شده است .در فصل ششم ،به معيارهای انتخاب کتب ،طبقهبندی و
نقد آنها توجه شده است و تنها فصلی است که مطالب آن در ارتباط با موضوعات فصل
قبل تنظيم شده است .ازاینرو ،فصل مذکور دارای عيار متفاوتی نسبت به سایر فصول است.
یکی از کاستیهای کتاب که در فصل آخر (جمعبندی) بيشتر به چشم میخورد ،عدم
وجود جدولی است که حاوی خالصه مطالب کتاب باشد (نمونه این کار در انتهای بخش
اول مقاله ارائه شده است) .بهطورکلی ،در سرتاسر کتاب از جدول و شکل استفاده نشده
است که وجود آن میتوانست در انتقال مطالب تأثير مثبت داشته باشد.
درنهایت ،باوجود یکسان نبودن وزن و کيفيت فصول مختلف کتاب ،اما تقدم و تأخر
فصول با سير تحوالت نظری مدیریت آموزشی همخوان است؛ بهعبارتدیگر ،گرچه به
برخی از نهضتهای نظری حوزه مدیریت آموزشی در کتاب اشاره نشده است منتها جایابی
مطالب در بين فصول متناسب با روند تحوالت نظری حوزه مذکور هست.

نتیجهگیری
همان طور که در بخش اول اشاره شد ،هدف نوشتار حاضر ،ارزیابی نقش کتاب در ترسيم
چشمانداز تاریخی حوزه مدیریت آموزشی در مقياس جهانی بود .بر این اساس ،کتاب با
روش نقادانه ،مطالعه و استداللها و شواهد نویسنده در راستای پاسخ به اهداف و پرسشهای
کتاب بررسی شد .در این مسير به دو نکته توجه شده است .نخست ،فهم روال منظم و منطقی
بين فصول کتاب؛ و دوم ،تناسب معيار نقد با توجه به رویکرد مدنظر نویسندگان کتاب .بر
این اساس ،به تبعيت از رویکرد نویسندگان ،از منظر تاریخی به نقد اثر پرداخته شده و با
عينکِ تاریخ به اثر نگریسته شده است تا مشخص گردد نویسندگان به چه ميزان در تحقق
اهداف کتاب موفق بودهاند؟
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کتاب در پاسخ به پرسش نخ ست (نگاشت تاریخی مدیریت آموزشی از منظر کتب
درسی) توانسته بخشهای قابلتوجهی از تاریخ مدیریت آموزشی را روایت کند و با جایابی
کتابهای درسی این حوزه ذیل نحلههای نظری به تعلقات پارادایمی هر یک بپردازد ،اما
باید توجه داشت که با در کنار هم قراردادن فصول کتاب نمیتوان به تصویری جامع از
حوزه مدیریت آموزشی دست یافت .همانطور که پيشتر نيز اشاره شد به برخی از آثار
برجسته مدیریت آموزشی که ذیل نهضتهای تفسيرگرایی (انسانگرایی) ،اصالحات
(اثربخشی) ،انتقادی (مارکسيستی ،فمينيستی) ،پستمدرن و  ...است ،توجه نشده است .به
نظر میرسد ،ریشه این موضوع را باید در حاکميت رویکرد «آمریکامحوری» و سيطره فلسفه
عملگرایی (پراگماتيسم) جستجو کرد که اجازه ظهور پارادایمهای رقيب را ميسر نساخته
است.
در پيوند با پرسش دوم (آیا کتب منتشرشده از هماهنگی و همراستایی جهت هدایت
مدیریت آموزشی برخوردارند؟) هيچگونه شواهدی دال بر پاسخ به پرسش مذکور در کتاب
مالحظه نشده است .همچنين ،در خصوص پرسش سوم (کدامیک از آثار بيشترین تأثير را
در مدیریت آموزشی داشتهاند؟) تنها در فصل سوم به نقش کتابهای طبقهبندیشده
«کابرلی» اشاره شده است .درمجموع ،دستاورد مهم کتاب را باید در پاسخ به پرسش اول
ارزیابی کرد.
نویسندگان در صفحه  25افق پيشروی حوزه مدیریت آموزشی را حرکت بهسوی
تجاریشدن و موضوعاتی از قبيل «مدیریت کيفيت جامع» و «سازمان یادگيرنده» میدانند که
این موضوع تقریباً در کليه کشورها و با تأکيد بيشتر در آمریکا صادق بوده است .در حال
حاضر ،در گستره جهانی تمایل زیادی به انتشار کتابهای فلسفی وجود دارد که این موضوع
در طول تاریخ مدیریت آموزشی بیسابقه بوده است (رستهمقدم .)1396 ،به نظر میرسد،
علت اصلی این امر ،خأل نقش آفرینی فلسفه در حوزه مدیریت آموزشی است .درواقع،
مدیریت آموزشی بدون عبور از معبر فلسفه بهیکباره از سيطره فضای متافيزیکی (الهيات و
دین) رهاشده و به دامان جریان علمی (بخوانيد :پوزیتویسم هم از نوع «تيلوریسم» و هم از
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نوع «نهضت نظریه») غلطيده است و اکنون از طریق رجعت به موضوعات فلسفی درصدد
برطرف نمودن این کاستی است.
یکی از نکات مهم دیگری که در پيوند با وضعيت آینده مدیریت آموزشی به آن اشاره
شده است ،وضعيت استادان مدیریت آموزشی در دو دهه آخر قرن بيستم است .به باور
نویسندگان ،استادان این حوزه افرادی هستند که نه تجربه مدرسه را دارند و نه از آمادگی
نگارش کتابهای متناسب با مدرسه برخوردارند .این افراد بيشتر مایل به نگارش
کتابهایی تخصصی در حوزههای قانون ،سياست و  ...هستند (صفحه  .)25این نوع نگاه با
شواهد تجربی نيز همخوان و قابلپذیرش است .بهعنوانمثال Oplatka )2010( ،به بررسی
رزومه  66نفر از استادان مدیریت آموزشی در تراز جهانی پرداخته است .نتایج پژوهش وی
نشان داد ،به خاطر وجود تنوع و کثرت موضوعات پژوهشی بهسختی میتوان داللتهای
معرفتشناختی ارزشمندی از پژوهشهای استادان این حوزه استخراج کرد .به نظر میرسد،
از آنجائی که مبانی معرفتشناسی یکی از موضوعات اصلی فلسفه است ،بنابراین ،بخشی از
این امر را باید در ضعف بنيه فلسفی استادان حوزه مدیریت آموزشی جستجو کرد.
جدای از نقد کتاب که به حد کفایت به آن اشاره شد از منظر دیگری نيز میتوان به
محتوای کتاب نگریست .بهبياندیگر ،با مطالعه کتاب این پرسش به ذهن متبادر میگردد که
رهاورد کتاب مذکور برای مدیریت آموزشی ایران چيست؟ و پژوهشگران داخل کشور
چگونه میتوانند از ميراث کتب درسی این حوزه در مقياس جهانی خوشهچينی کنند؟
یکی از مهمترین بارقههای کتاب حاضر را میتوان در تأثيرگذاری سياستهای اقتصادی
و اجتماعی جامعه بر محتوای کتابهای درسی این حوزه دانست .همانطور که در جدول
شماره ( ) 1مشخص است ،ظهور مفاهيم مختلف در کتب مدیریت آموزشی ،متأثر از
گفتمانهای فلسفی ،سياسی و اجتماعی جامعه آمریکا بوده است.
در ایران نهتنها محتوای کتابهای درسی بلکه سياستهای آموزشی کشور نيز چندان
هماهنگ با سایر سياستهای اقتصادی و اجتماعی جامعه نيست .بهعنوانمثال ،با وجود تنوع
سالیق سياسی دولتهای بعد از انقالب اسالمی (ميرحسين موسوی ،هاشمی رفسنجانی ،سيد
محمد خاتمی و محمود احمدینژاد) سياستهای آموزشی به لحاظ درونداد قانونی و هزینه
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اجتماعی در طول پنج برنامه توسعه کشور یکسان بوده است .این امر نشان میدهد،
سياستهای آموزشی در عمل بهندرت از رویکردهای سياسی کالن جامعه متأثر شدهاند
(ساعی و دیگران .)1391 ،به نظر میرسد ،ریشه شکست سياستهای نوآورانه مدیریت
آموزشی در کشور ازجمله «مدرسهمحوری»« ،مدارس غيرانتفاعی»« ،مهندسی اصالحات»،
«عدالت آموزشی» و «تعالی مدرسه» (بنیاسد ،حسينقلی زاده و امين خندقی )1396 ،را باید
در ناسازگاری آنها با سایر سياستهای کالن کشور جستجو کرد
نکته مهم دیگر اینکه در روند توليد کتب درسی مدیریت آموزشی نوعی حرکت
آونگی (پاندولی) بين سطح واقعيت و نظریه وجود دارد .بهطوریکه اولين استادان مدیریت
آموزشی در آمریکا از مدیران مدرسه بودهاند و کتابهای اوليه مدیریت آموزشی نيز بر
اساس دانش تجربی آنها تدوین شده است .آنها بر پایه تجربه و متناسب با واقعيت
سازمانهای آموزشی به توليد نظریه پرداختهاند .این امر نشان میدهد ،توليد نظریه در حوزه
مدیریت آموزشی با ماهيت پشتميزنشينی در اتاقهای دربسته دانشگاه بسيار فاصله دارد.
برآیند این نوع تفکرورزی بدون توجه به واقعيتهای آموزشی ،نتيجهای جز آنچه «صمد
بهرنگی» در کتاب «کندوکاو تعليم و تربيت ایران» اشاره کرده است ،دربر نخواهد داشت.
ازاینرو ،توجه به تجربيات مدارس محلی و تاریخی کشور به منظور استخراج الگوهای
متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی مورد نياز است (رستهمقدم.)1398 ،
یکی از نکات مهم در تاریخ مدیریت آموزشی ،مشارکت صاحبنظران عرصه
علوم اجتماعی در توسعه نظری حوزه مذکور بوده که منجر به پدیده «همنویسندگی» شده
است .این موضوع در جدول شماره ( )2نيز به خوبی مشخص شده است؛ بنابراین،
پژوهشگران مدیریت آموزشی در داخل کشور الزم است به پدیدهها و واقعيتهای مدارس
از جنبه های اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی ،هنری بنگرند و پروژههای علمی مشترک
بينرشتهای تعریف کنند.
د ر مجموع ،باید گفت ،دیرآهنگی تحول رویکردها و کتب مدیریت آموزشی در ایران
نسبت به روند جهانی سبب شده است تا سپهر مفهومی مدیریت آموزشی در کشور (چه در
حوزه ترجمه و چه در بخش تأليف) تا حد زیادی در «نهضت نظریه» متوقف بماند .تأمل بر
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سرفصل محتوای معدود کتابهای تأليفی مدیریت آموزشی در کشور که بيشتر آنها با
تعریف «نظریه» و با الگوگيری از کتب مشابه انگليسی نوشته شدهاند ،موید صحت ادعای
فوق است .در بخش ترجمه نيز ،انتشار تعداد زیادی از کتابهای نویسندگانی همچون« :هوی
و ميسکل»« ،آونز»« ،گریفيث»« ،الننبرگ» و «مارک هنسن» که جملگی به «نهضت نظریه»
تعلق دارند ،بر این موضوع گواهی میدهد .البته ،به تازگی ،تالشهایی جهت انعکاس سایر
نحلههای فکری مدیریت آموزشی صورت گرفته که حاکی از نوعی چرخش نگاه به خزینه
دانشی این حوزه است.

1

درنهایت ،باید ذکر شود که حوزه مدیریت آموزشی در ایران با چالشهای متعددی
روبرو است و یکی از راهکارهای رفع چالشها و توسعه نظری مدیریت آموزشی ،فراهم
نمودن فضای نقد از مجرای فعالسازی اجتماعات و نشریات علمی است .ازاینرو ،پيشنهاد
میگردد ،سایر کنشگران و نهادهای علمی حوزه مدیریت آموزشی به نقد و بررسی آثار
معتبر داخلی و خارجی این حوزه مبادرت ورزند .همچنين ،نشریههای تخصصی مدیریت
آموزشی ،بخشهایی را به نقد کتب و مقالههای معتبر اختصاص دهند.
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