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 1مقدمآرش رسته

 21/11/99تاریخ پذیرش:  26/08/99تاریخ دریافت: 

 چکیده
ن یک عنواگيرد. مدیریت آموزشی بههای علمی در درازای تاریخ صورت میتطور و تکامل مفاهيم و نظریه

این حوزه نيازمند نگریستن به  ی مفهومیفرازوفرودهابنابراین، فهم ؛ نيست مستثنامطالعاتی از این امر  حوزه

مدیریت آموزشی از مجرای  خینگاشت تاری هدف مقاله حاضر، مطالعه امری تاریخی است. مثابهبهآن 

منظور دستيابی به هدف . بهبوده است «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی»کنکاش نقادانه کتاب 

ه ها حاکی از آن است ک. یافتهشده استنقد، کتاب از جنبه بيرونی و درونی، بررسی  با کاربست روش فوق

مدنظر دچار  ها و اهدافت، در پاسخ به پرسشهای مثبباوجود برخورداری از ویژگی کتاب مذکور

شمایل کاملی از تاریخ مدیریت آموزشی را به تصویر بکشد.  نتوانسته است بایسته طوربههایی بوده و کاستی

چينی پژوهشگران داخل کشور از ميراث جهانی این حوزه خوشه منظوربههایی آموزیمقاله با استخراج درس

 .است افتهخاتمه ی

 آموزشي، تاريخ مديريت رهبري آموزشي، کتب درسي، مديريت مدرسههای کلیدی: واژه
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 مقدمه

فضای نقداست که از مجرای  بودن ايمهترین ابزارهای توسعه و ترویج دانش، یکی از مهم

گونه های نظری، اینگردد. به لحاظ انگارهآن، نقاط قوت و ضعف یک اثر مشخص می

نگرند، در دنظر در پيوستار )نه سفيد و نه سياه بلکه خاکستری( مینقدها که به پدیده مور

پارادایم آشوب و پيچيدگی قرار دارد و رویکرد مناسبی برای نقادی در حوزه علوم انسانی 

(. البته نقد یک کتاب یا اثر فراتر از بيان نقاط مثبت و منفی 1396است )حسينی و کشاورزی، 

آنچه در متن کتاب وجود دارد، ارائه گردد و به  از شيبیتی آن است. در نقد الزم است، روا

آنچه  ،درواقعهای اجتماعی و سياسی اثر و همچنين مفروضات حاکم بر آن توجه شود. زمينه

در نقد اصيل مدنظر است، ارزیابی موشکافانه ميزان تحقق اهداف کتاب بر مبنای شواهد 

 های اثر هویدا شود.ها و راستیمتقن است تا از این رهگذر کاستی

ماع است. اجت« های علمینشریه»و « اجتماع علمی: »ازجمله ییو ابزارهانقادی نيازمند فضا 

ای هبر کنش و داللتاست « شناسی معرفت/علمجامعه»کليدی در حوزه  علمی از مفاهيم

در آن حوزه علمی دارد. از مجرای اجتماع علمی، امکان تعامل  شمندانیاندگران و پژوهش

لمی نيز های عشود. نشریهاالذهانی حاصل و فضای توليد، توزیع و نقد دانش تسهيل میبين

های دانشی و پژوهشی مختلف است. گران در عرصهشنود پژوهشوآوردگاه گفت

 آورند.رب آراء را فراهم می، توزیع و تضاابزار انتقالها، ، نشریهگریدانيببه

کوتاه خود از ابزارهای مذکور بهره  چنداننهحوزه مدیریت آموزشی در ازنای تاریخ 

ی اجتماع علمی در حوزه مدیریت آموزشی تشکيل برپا ساز مطلععنوان نمونه، . بهبرده است

 است که به حوزه عمل توجه دارد. نقطه 1835سال  در 1«انجمن آمریکایی مدیران مدارس»

شورای دانشگاهی »گيری اجتماع علمی در حوزه مدیریت آموزشی، ایجاد عطف شکل

نهضت »در خالل دوره  3«شورای ملی استادان مدیریت آموزشی»و  2«مدیریت آموزشی

. است اشتهدهای نظری و مفهومی مدیریت آموزشی توجه تر بر جنبهاست که بيش 4«نظریه

                                                           

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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 1900از سال  1«نامه/سياهه کالج معلمان» وپرورشترین نشریه آموزشاز سوی دیگر، قدیمی

تعددی های منماید و در حال حاضر نيز نشریههای مدیریت آموزشی را منتشر میتاکنون مقاله

 دورزنهای مدیریت آموزشی مبادرت میبا رویکرد انتقادی، تاریخی، فلسفی به انتشار مقاله

توان به پيوند حوزه تفکر و عمل، دستاوردهای موارد فوق می ازجمله(. 1396، رسته مقدم)

قيب های ردر مدیریت آموزشی و رویارویی گفتمان« ایمهاجرت رشته»گيری پدیده شکل

 اشاره کرد.

 نقادانه هایی با رویکرداز نشریه ندرتبهباوجود پيشينه فوق، مدیریت آموزشی در ایران 

ای معتبر هعنوان نمونه، جستجو در پایگاه. بهبوده استمند بهره، ز از اجتماع علمی فعالو ني

اکنون دهد، تنت، نورمگز و پایگاه علمی جهاد دانشگاهی( نشان میانسانی )مگيران، علمعلوم

قد فصلنامه ن». حتی در نشده استدر این حوزه نگارش « نقد و بررسی»ای با مضمون مقاله

تربيتی و ای است که به نقد علومکه تنها نشریه« شناسیخالق علوم تربيتی و روانکتاب ا

. است نشدهشناسی اختصاص دارد؛ تا حاال نقدی در باب آثار مدیریت آموزشی منتشر روان

تربيتی و به بررسی و نقد آثار علوم« شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی»، نیباوجودا

 نامه انتقادی متون وپژوهش»نامه تخصصی و نتایج در ماه م ورزیدهمدیریت آموزشی اهتما

شده نتشر م« تراز جهانینقد در »و « تربيتینقدنامه علوم»های و کتاب« های علوم انسانیبرنامه

 .است

فوق ذکر چند نکته قابل اعتناء است. نخست، مبنای  در نقد و ارزیابی مطالعات

است. ای ليست( یکسان و به صورت کليشهیه سياهه )چکشناسی نقدهای مذکور بر پاروش

برمبنای  . دوم،شده استی کلی و مبهم بسنده هاذکر عبارتتر نقدها به که در بيشطوریبه

های ( نقدهای مذکور در فرآیند داوری دچار آسيب1396های پژوهش حسينی )یافته

( در حد گزارش و 1392: عبداللهی )ازجملهساختاری هستند. افزون بر این، برخی از نقدها 

: زجملهااندک نوشتارهایی ، نيبنیدرا. البته هستذکر محاسن کتاب توسط مترجم کتاب 

( با رویکرد 1396آبادی و عبداللهی )آبادی، زین( و بابان1396آبادی )آبادی و بابانزین

                                                           

1. Teachers College Record 
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: زجملهاشی نظران مدیریت آموزگرایی و کاربست پرسشنامه به نقد آثار صاحبتحصل

 تأليف« مقدمات مدیریت آموزشی»و « مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی»های کتاب

اند. اعتبار این قبيل مطالعات از دو جنبه محل تردید است. نخست پرداخته« بندعلی عالقه»

جود دارد. ها فاصله وفرسنگجویان( با نویسنده کتاب که بين سطح علمی ناقدان )دانشاین

های متقن و شواهد قابل دفاع توسط مند، نيازمند ارائه استداللن بر این، نقد روشافزو

در مطالعات فوق، به توصيف و نظرسنجی دیدگاه ناقدان در قالب  کهآن حال منتقدین است؛

 .شده استجداول و نمودارهای آماری بسنده 

ریت حوزه مدی گيری اجتماع علمی درشکل نهيدرزماز سوی دیگر، کورسوی اميدی که 

ر سال د« انجمن مدیریت آموزشی ایران»آموزشی و ایجاد فضای نقادی با تصویب اساسنامه 

 عمده .نداشته است، تاکنون چندان بارقه و تاللویی به ارمغان گرفته بود شکل 1389

ر آموزش مدیریت ب دو فصلنامه»انتشار های انجمن مذکور به تأسيس شعب استانی، فعاليت

های مرتبط و نامرتبط! صدور بيانيه تبریک و ها و کنفرانس، حمایت از همایش«هاسازمان

اد انجمن، پيشنه مندترین اقدام. ارزششده استهای مختلف، محدود تسليت به مناسبت

همایش مدیریت آموزشی در نظر و »و برگزاری اولين « دانشنامه مدیریت آموزشی»تدوین 

 .ننشسته استین دم نتایج آن به ثمر بوده که تا ا 1389در سال « عمل

قلت مطالعات نقادانه در حوزه های نقدپروری و جملگی شواهد فوق نشان از ضعف مؤلفه

که با اتخاذ رویکردی  روستنیازااهميت و نوآوری مقاله حاضر مدیریت آموزشی دارد. 

ت ضروردار خيزش نهضت نقدنویسی در حوزه مدیریت آموزشی است. در مند، طليعهروش

ير از س« نادانیتاریخ»نگاشت مطالعات تاریخی در حوزه مدیریت آموزشی همين بس که 

وار مدیریت در نظام تحوالت نظری مدیریت آموزشی منجر به وضعيت حضيض

های حاکم بر (. از سوی دیگر، تحليل گفتمان1392پور، )عباس شده استوپرورش آموزش

( و تدقيق در برخی از 1397)الوانی و صباغی،  وپرورش ایرانمدیریت در نظام آموزش

( نشان 1397زاده و امين خندقی، اسد، حسينقلی)بنی« تعالی مدرسه»طرح  ازجملهها سياست

آموزی از آموزشی به فهم تاریخی از این حوزه و درس گذاراناستيسدهد، مدیران و می
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پوشيده  تنهانه دستنیازاشتارهایی های فراملی نياز دارند. بنابراین، ضرورت نگارش نویافته

 گردد.شدت احساس مینيست بلکه به

ی از تاریخ مدیریت آموزش»بر پایه موارد فوق، مقاله حاضر به نقد متن برگردان کتابِ 

زمانی  به 2. پيشينه آشنایی نویسنده با کتاب مذکورپرداخته است 1«منظر کتب درسی

مفهومی حوزه مدیریت آموزشی وی را گردد که دغدغه فهمِ تاریخ و سير تحول برمی

 «ترسيم نقشه علمی مدیریت آموزشی در مقياس جهانی»ای با عنوان ی نگارش رسالهسوبه

و به بازار  3رهنمون ساخت. اقبال یار شد و از حسن اتفاق در مجالی کوتاه کتاب ترجمه

نگاری حوزه مدیریت ، با توجه به مطالب کتاب در عرصه تاریخرونیازاعرضه گردید. 

غنيمت شمرده شد تا ضمن معرفی  فرصت 4آن در زبان فارسی، بودن دیجدآموزشی و نيز 

کتاب مذکور، به نقد آن نيز پرداخته شود. بر این اساس، هدف اصلی مقاله، پاسخ به این 

 رسيم تاریخ مدیریت آموزشی موفق عملتا چه اندازه کتاب توانسته در ت»پرسش است که 

 «کند؟

 . این روش شامل مراحلیشده استمنظور پاسخ به پرسش فوق از روش نقد استفاده به

، ذکر نقاط مثبت و منفی و سؤالبرداری از متن، طرح ، مطالعه دقيق و یادداشتازجمله

ول، . در بخش اشده استساختار مقاله در چند بخش تنظيم این پایه،  بر بندی است.جمع

و  . بخش دوم، به خوانش انتقادی متن پرداختهشده استای از فصول کتاب معرفی خالصه

به  اجمالبه. در این بخش شده استبه نقد بيرونی و سپس به نقد درونی اثر توجه  ابتدا

                                                           

1. Glass, T. E. (2004).The history of educational administration viewed through its 

textbooks: R&L Education 

جا هستم که مراتب احترام و سپاس را ب« بندعلی عالقه»قدر آقای انگليسی کتاب را مرهون استاد گران . تهيه نسخه2

 آورم.می

شگاه کردستان( )دانشيار دان« ناصر شيربگی»توسط آقای « وزشی از منظر کتب درسیتاریخ مدیریت آم». کتاب با عنوان 3

 گردد.جانب ارسال شد که به این وسيله از ایشان تشکر میای از آن برای اینترجمه و نسخه

ت، اس دهترجمه ش« سيد محمد ميرکمالی»که توسط استاد محترم آقای -غيراز کتاب فوق، در کتاب ارزشمند زیر. به4

 وجود دارد.« تاریخ مدیریت آموزشی»فصلی در خصوص -

 ( تحقيق و تفکر در نظریه مدیریت آموزشی. ترجمه سيد 1396گالدیس استایلز جانستون و کرول کمپ یيگی )

 محمد ميرکمالی. تهران. انتشارات یسطرون.
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والت کاملی از سير تح نسبتاًتصویر شده های نظری مدیریت آموزشی اشاره و سعی نهضت

 ش شدهتالگيری اختصاص دارد و بخش سوم به نتيجهدیریت آموزشی ارائه گردد. نظری م

 شود. کشور اشارهپژوهشگران مدیریت آموزشی  به رهاورد کتاب مذکور برای

نگارنده، همت خویش را مصروف داشته تا به کمال و نقص اثر توأمان بپردازد و 

ها مبدل ها را به راستیو لختی کاستی 2که ره به خطا نپيموده باشد 1هنری نشود.بی بهمحکوم

حوزه توسعه نظری مدیریت  نوشتار مشتاقانمخاطب این  کهییازآنجا، تیدرنها 3.کرده

وی با نقادی سایر  دسترنجداشت آن دارد تا فرجام باشند، نویسنده چشممی آموزشی

 ها را سبب شود.ورزان، زمينه تالقی افکار و اندیشهاندیش

 معرفی کتاببخش اول: 

ع که محتوای برگردان فارسی آن مطم« تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی»کتاب 

ویليام » 4،«رابرت ماسن»و با مشارکت « توماس ای گالس»توسط  بار نينخستنظر است، 

بندی توسط در قالب پنج مقاله و جمع 1986در سال  7«فِرد کارور»و  6«جيمز پارکر» 5،«ایتون

گردید. به همان شکل اوليه چاپ می 1990منتشر شد و تا سال « Intersatate» انتشارات

آن بر حوزه مدیریت آموزشی، فصول  تأثيربعدها با توجه به تغييرات مهمِ دهه هشتاد و 

 Scarecrow»ميالدی از طریق انتشارات  2004دیگری بدان افزوده شد و در سال 

Education » ( دو فصل )هفتم و هشتم( 2004ر چاپ جدید )صفحه انتشار یافت. د 160در

، مقدمه )فصل گفتار. بنابراین، شاکله کتاب دربرگيرنده، پيششده استبه کتاب افزوده 

بندی )هشتم(، منابع، نمایه موضوعی و اعالم است. اول(، فصول )شامل شش فصل(، جمع

 204اصر در حجم توسط نشر آثار مع« ناصر شيربگی»با ترجمه  1397کتاب مذکور در سال 

 .شده استصفحه به بازار روانه 
                                                           

 )حافظ( که هر که بی هنر افتد نظر به عيب کند . کمال سر محبت ببين نه نقص گناه1

 )حافظ( ای جان من خطا اینجاستشناس نهسخن بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست چو .2

 )موالنا( را ترازو کاست کرد هم ترازو . هم ترازو را ترازو راست کرد3

4. Robert Mason 

5. William Eaton 

6. James Parker 

7. Fred Carver 
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ر . چهاشده استنگارش « توماس ای گالس»فصول اول، ششم، هفتم و هشتم توسط 

توسط همکاران  1978هایی هستند که در سال فصل دیگر )دوم، سوم، چهارم و پنجم( مقاله

مدیریت آموزشی ی علمئتيهاند. نویسندگان کتاب از اعضای ارائه شده 1«تورنتو»وی در 

ه شدعنوان  پاسخ به سه پرسشهستند. هدف از نگارش کتاب،  2«ایلينوی جنوبی»دانشگاه 

آیا از مجرای بررسی آثار منتشرشده، امکان نگاشت تاریخ مدیریت آموزشی وجود  -1. است

راستایی جهت هدایت مدیریت آموزشی آیا کتب منتشرشده از هماهنگی و هم -2دارد؟ 

 اند؟ترین تأثير را در مدیریت آموزشی داشتهیک از آثار بيشکدام-3 برخوردارند؟

 3فصل اول: مقدمه: یک حرفه نوین و پيشينه کتاب درسی جدید

 منشأ عنوانبهدر آمریکا  4«نهضت مدارس عمومی»در این فصل، نویسندگان به 

، «رشد سریع شهرنشينی»اند و مواردی همچون، گيری مدیریت آموزشی اشاره کردهشکل

 عنوان عواملیرا به« سازی مدیران آموزشهای آمادهنياز به برنامه»و « افزایش تعداد معلمان»

تا  1880های و تدوین متون درسی در بين سال 5«بادیکالج جورج پی»تأسيس که باعث 

گرایانه و تجربی توسط های عملاند. در ادامه به انتشار کتابر کرده، ذکشده است 1920

گرایی اصول تخصص تأثيررؤسای مدارس و استادان تجربی مدیریت آموزشی و همچنين، 

های بيست تا بر مدارس متوسطه آمریکا طی دهه 6«فردریک وینسلور تيلور»مدیریت علمی 

تر بر های این دوره، بيشدر محتوای کتاب ها،اند. به باور آنسی ميالدی توجه کرده

فکرات ظهور ت با .بوده استکوشی تأکيد های اخالقی پروتستان، فضيلت و سختارزش

                                                           

1. Toronto 

2. Southern Illinois University (SIU) 

3. Introduction: A new profession and a new textbook literature 

4. Common Schools Movement 

( در اعتراض به کيفيت Horace Mannنهضت مذکور در اوایل قرن نوزدهم توسط هوراس مان ) -

 ( در ماساچوست مطرح شد.public educationوپرورش دولتی )آموزش
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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های در کنار اندیشه 2«لوترگيوليک» 1،«مری پارکر فالت»اندیشمندانی همچون، 

 زشی در دههتر به تدریس و مدیریت آموهای توجه بيشنهيزم 3«جان دیویی»گرایانه پيشرفت

 محور که ازغنای فلسفیی عملهاانتشار کتاب، همچنان نیباوجوداسی ميالدی فراهم شد. 

 چندانی برخوردار نيستند، غالب است.

 اجتماعی وو ورود دانشمندان علوم« نهضت نظریه»گيری نویسندگان به روند شکل

ور، با انجام اند. نهضت مذک( اشاره داشته1945رفتاری بعد از جنگ جهانی دوم )

روعيت علمی و کسب مش فردمنحصربههای تدوین نظریه به دنبالهای مبتنی بر نظریه، پژوهش

ی حوزه سوبه. در دهه هفتاد ميالدی، مدیریت آموزشی بوده استدر مدیریت آموزشی 

ر دهه تر شد. دتری پيدا کرد و با آغاز دهه هشتاد، این حوزه تخصصیعمومی گرایش بيش

، یادآور «ای مدیریت آموزشیاستانداردهای حرفه»هایی در خصوص شار کتابنود، انت

 شد.های دهه بيست ميالدی بود که در آن به بهترین عملکردها توجه میبازگشت به کتاب

در پایان این فصل، نگارندگان به مشکالت مربوط به استانداردسازی و حاکميت تفکر 

ی اشاره توجهی به نيازهای محلتبع آن، کمستا( و بهنگری در مناطق مختلف )شهر و رویکسان

ی هاهای اخير، همانند سایر حوزههای مدیریت آموزشی در دههها، کتاباند. به باور آنکرده

پدیده  ر ازمتأثاند؛ و در آینده نيز واقع شده« مدرنپست»و « انتقادی»نظریه  تأثيرعلمی تحت 

 در« ندهسازمان یادگير»و « مدیریت کيفيت جامع»ز قبيل شدن، انتظار ورود مفاهيمی اتجاری

 متون درسی این حوزه دور از انتظار نيست.

 1820-1914 4فصل دوم: از ایده به ایدئولوژی

وپرورش آمریکا، نقش معلمان و جایگاه مدیران در این فصل، به وضعيت آموزش

، به 1840در سال « نهضت مدارس عمومی»گيری پيش از شکل تا .شده استمدارس توجه 

مریکا وپرورش آقبولی در نظام آموزشسطح سواد، معلمان از جایگاه قابل بودن نیيپاعلت 

های اند. بر همين اساس، مدیران آموزشی، افزون بر امور مالی در سایر فعاليتبرخوردار نبوده

                                                           

1. Mary Parker Follett 

2. Luther Gulick 

3. John Dewey 

4. From Idea to Ideology 
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این  صلیمدرسه از قبيل نظارت بر معلمان و تجهيزات مدرسه دخالت داشتند. بازیگران ا

پرستن » 4،«دیوید پاج» 3،«ویليام چنسلر» 2،«ساموئل هال» 1،«ویليام پاین»، ازجملهدوره، افرادی 

 با 8«مدیر منطقه»مفهوم ، «پاین». به باور هستند 7«دیوید سندن»و  6«ساموئل داتون» 5،«سرچ

است. مدیر مدرسه در ارتباط نزدیک با معلمان و تحت نظارت مدیر  متفاوت 9«مدیر مدرسه»

در مدیریت بود و هر دو « جنسيتی»دارای رویکرد  10،«پاج»منطقه است. البته وی به مانند 

 «مدیریت مدرسه، ماهيت مردانه؛ و تدریس، هویت زنانه دارد.»معتقد بودند: 

ت مشکال»معتقد بود: « پاج»و شت دا ديتأک(، به پيوند مدرسه و اجتماع 1829« )هال»

« چنسلر« »های موجود در جامعه و خانواده است.انضباطی در مدرسه انعکاسی از اختالف

های ( مخالف بود. وی در کتابوکارکسببا کنترل مدرسه توسط دولت یا بازار ) شدتبه

اشت. کيد د( بر نظم و ترتيب، توجه به مسائل مالی در مدرسه و قانونمندی تأ1907-1915)

به باور وی، منبع قدرت مدیر، الهی و آسمانی نيست بلکه قانون و مقامات به مدیر، اختيار 

(، به تجارب عملی مدیران توجه کرد. 1901) 11«آلمدرسه ایده»، در کتاب «سرچ»دهد. می

مدیریت »در کتاب « داتون و سندن»و ( 1903) 12«مدیریت مدرسه»، در کتاب «داتون»

( به تحقيقات تجربی، مسائل مالی، آمار و 1908) 13«متحدهاالتیادر  آموزش عمومی

اجازه ندادند  مدارس، در این دوره، درمجموعوپرورش اشاره کردند. شناسی آموزشجامعه

تر اقتصادی و سياسی در امور مدرسه دخالت کنند. البته، مدیران بيش و مقاماتداران سرمایه

                                                           

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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مشغول بودند. از  1داری )نگهداری مدرسه(ازند به مدرسهکه به مدیریت مدارس بپرداز آن

 به تأکيد بر نظم، اخالقيات و معنویات اشاره کرد. توانیمنکات مهم در کتب این دوره 

 اند.بندی شدههای این دوره در پنج گروه به شرح زیر طبقهکتاب

های موردپسند در قرن آثار هال و پاج( که بر پایه دیدگاه ازجملهآثار اواسط قرن ) .1

 نوزدهم و باورهای اساسی از زندگی مطلوب مبتنی هستند.

سرچ و داتون( که مبتنی بر بهترین تجارب شخصی و شعور متعارف  ازجملهآثاری ) .2

 هستند.

در مدیریت مدرسه « ایدئاليسم فلسفی»چنسلر( که بر رویکرد  ازجملهآثاری ) .3

 .ددارنديتأک

 محور مبتنی هستند.هایی )از قبيل سرچ( که بر مدارس کودککتاب .4

 داتون و سيندن( که به جنبش علوم آموزشی توجه دارند. ازجملههایی )کتاب .5

 1915-1933 2فصل سوم: از ایدئولوژی به شعور متعارف

 3«رلیالوودکاب»و « سندن»، «داتون»، «چنسلر: »ازجملهدر این فصل، به آثار نویسندگانی 

ای برخوردار است. اولين کتاب از نقش برجسته« کابرلی»ها . در بين آنشده استاشاره 

مدیریت »تحت عنوان « داتون»توسط  1903در سال « مدیریت مدرسه» نهيدرزمدرسی معتبر 

شد. این کتاب بر  منتشر 4«مدرسه، پيشنهادهای عملی مربوط به زندگی و رفتار در مدرسه

گرایی های پيشين، از اخالقکتاب برخالف؛ اما شده بودقول )فاقد منبع( تدوین نقلمبنای 

های نظارتی و مدیریتی در مدرسه توجه داشت. دومين فاصله گرفت و به عصر تجدد و نقش

منتشر  1904در سال « چنسلر»توسط  5«تشانیریمد: نظارت و مدارسمان»کتاب با عنوان 

تی در عمل داشت، معتقد بود، مدیران مدارس باید دست به که خود، دس« چنسلر»گردید. 

به « پاج»و « پاین» برخالفشناسی بود. وی قول و فهرستقلم شوند. این کتاب، فاقد نقل

                                                           
1. School keeping 
2. 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 
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کتاب  1909در سال « داتون و سندن»مدارس اعتقاد داشت.  رهیمدئتيهحضور زنان در 

را منتشر کردند. کتاب مذکور دارای  1«متحدهاالتیاوپرورش دولتی در مدیریت آموزش»

 رهیمدئتيههای پيشين به خصوصيات اعضای کتاب خالف برمنبع، جدول و آمار بود و 

از ادبيات  برخورداری»، «بودن یفيتوص»توان به های کتاب می. از دیگر ویژگیپرداخته بود

مدیریت »تاب ک 1913اشاره کرد. در سال « ایبه نيازهای منطقه توجه»و « بسيار خشک

با تأکيد بر مبنای عينی و عملی  3«استرایر و ثورندایک»توسط  2«آموزشی: مطالعات کمی

مدیر »و  4«مدیریت مدارس دولتی»های کتاب« کابرلی»مدیریت مدارس منتشر شد. همچنين 

به « کابرلی»های منتشر کرد. کتاب 1923و  1916های به ترتيب در سال را 5«اشو مدرسه

استفاده » ،«رهیمدئتيهتوجه به »، «داشتن رویکرد تجویزی»، «سادگی»، «مند بودنامنظ»علت 

کتابی با  1927ها متمایز بودند. وی در سال از سایر کتاب« سؤالطرح »و « از نمودار، اشکال

کرد که در آن به سير تحوالت تاریخی و مسائل  منتشر 6«مدیریت مدارس ایالتی»عنوان 

 ها به مدیریت. در این دوره، تعدادی از کتابشده استورش توجه وپراختصاصی آموزش

آموزشی در مناطق غيرشهری )روستا( پرداختند و از دهه بيست به بعد، توجه به موضوعاتی 

ساز ، زمينه«نظارت بر برنامه درسی و آموزشی»، «مباحث مالی»، «قانون مدرسه»همچون، 

گئورک استرایر و »توسط  7«دیریت آموزشیمسائلی در م: »ازجملهانتشار چندین کتاب 

 .شد 10«اُسکار وبر»توسط  9«مسائلی در مدیریت مدارس دولتی»و کتاب  8«انگهارد

 1945-1934 11فصل چهارم: از شعور متعارف به مفهوم

                                                           

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 
 97، زمستان 18شماره ، پنجمسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

های زیادی در برتری های سی و چهل ميالدی، دنيا شاهد پيشرفتطی دهه کهیدرحال

بدادی بود، آمریکا، رکود اقتصادی شدیدی را تجربه های دموکراتيک عليه استدولت

 1«ریکویليام کيل پات»، «جان دیویی»کرد. این وضعيت باعث شد تا اندیشمندانی همچون می

، بنابراین؛ وپرورش در آمریکا بپردازندبازسازی اهداف آموزش به 2«جورج اس کاونتس»و 

به سویی معطوف شد که « نماینده جامعه»عنوان وپرورش بهنگاه به نقش آموزش

وپرورش تغييردهنده جامعه است. روح حاکم بر این دوره، گذر از حاکميت آموزش

های مدیریت استبدادی و حرکت به سمت دموکراسی بود. بر همين اساس، در کتاب

 تأکيد شد.« دموکراسی»و  «مشارکت»، «همکاری»آموزشی بر مفاهيمی همچون، 

فریاد  4«مشی اجتماعیخط مثابهبهمدیریت آموزشی »( در کتاب 1934) 3«جسی نيولن»

عی های اجتمابازسازی اهداف آموزش و مدرسه را برآورد. وی اولين شخصی بود که به جنبه

مدیریت و سازمان مدرسه »( در کتاب 1936) 5«داگرتی، جرمن و فيليپس»مدرسه توجه کرد. 

وپرورش قلمداد کردند. را غائب بزرگ نظام آموزشو دموکراسی  شدن یاجتماع 6،«ابتدایی

تالش کردند،  8«دموکراسی در مدیریت مدرسه»( در کتاب 1943) 7«کوپمن، ميل و ميسنر»

نظر »( در کتاب 1939) 9«کوک» در عمل معنا کنند.« دیویی»دموکراسی را با الهام از نسخه 

 معلمان توجه کرد. به ضرورت مشارکت 10«های انسانیهستی مثابهبهبه معلمان 

موارد فوق، هنوز غلبه جنسيتی در حوزه مدیریت آموزشی وجود داشت و از  باوجود

دنيس »در بين نویسندگان و یک نفر به نام  11«آليس ميل»جامعه زنان، تنها یک نفر به نام 

وره، طورکلی، در این دفعاليت داشتند. به« کالج جورج پی بادی»در بين استادان  12«کوک
                                                           

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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« نيولن»یدگاه در باب وظایف مدیران مدرسه وجود داشت. دیدگاه اول که نماینده آن دو د

های اجتماعی آموزش و نظریه سياسی دموکراتيک توجه داشت. دیدگاه دوم، بود و به جنبه

مدیران باید به انجام امور داخلی مدرسه و نظارت »بود و اعتقاد داشت:  1«داگالس»متعلق به 

 «آموزشی بپردازند.

 1955-1946 2فصل پنجم: دوره بازگشت به بالغت

است. حوادث « سازمان ملل متحد»گيری این دوره، مقارن با اتمام جنگ جهانی دوم و شکل

تلخ ناشی از جنگ، منجر شد تا جوامع بيش از پيش، به نقش اخالق و دموکراسی توجه 

برابر  در 3«بروان»حکم ختم گردد،  1954کنند. آنچه باعث شد، انتهای این دوره به سال 

نقطه عطفی در تاریخ مدیریت آموزشی بود و  مثابهبهوپرورش بود. این امر هيئت آموزش

اجتماعی و رفتاری سوق پيدا کنند. در این دوره، دو ی علومسوبهباعث شد متون این حوزه 

رویداد مهم در عرصه مدیریت آموزشی رخ داد. نخست، توجه به مدیریت آزادمنشانه 

که  ی پایگاه نوین نظریبرپا سازی سوبهالمنفعه؛ دوم، حرکت )دموکراتيک( و مدارس عام

اجتماعی و رفتاری در حوزه و استفاده از دانش علوم« نهضت نظریه»گيری اشاره به شکل

 مدیریت آموزشی داشت.

مدارس و  کردن کيدموکراتتر به های این دوره، توجه هر چه بيشیکی از چالش

ی زمامدارنيازهای جامعه بود. طرح مفهوم دموکراسی در مدیریت آموزشی و  برآوردن

 6«والکسيت»وپرورش به جامعه بود. حاکی از توجه نظام آموزش 5«فاور»توسط  4اجتماعی

وپرورش قادر است در عمل معنایابی ( نشان داد چگونه فلسفه دموکراتيک آموزش1952)

                                                           

1. Douglass 

2. A Return to Rhetoric 

3. Brown versus Board of Education 

  آموزان در های آمریکا عليه اعمال تبعيض و تفکيک نژادی دانشدر یکی از دادگاه 1954حکم بروان در سال

 وپرورش آمریکا صادر شد.نظام آموزش

4. Social Statemenship 

5. Kefaver 

6. Valquist 
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توجه کرد. همچنين، آثار  2«مدیریت آموزشی»و  1«مدیریت مدرسه»شود. وی به تفاوت ميان 

(، 1949) 6«یاچ»(، 1953) 5«نایت»(، 1950) 4«سيرز»(، 1946) 3«مورت» ازجملهافرادی 

انجمن آمریکایی مدیران  کتاب سال»تر از همه ( و مهم1951) 8«مولمن»(، 1951) 7«پيتنگر»

بودند و تالش  آزادمنشانههای . در مجموع، کتب مذکور دربردارنده انگارهبود 9«مدارس

 داشتند به مدرسه در متن اجتماع نظر بورزند.

از  10«هاليس مور»رویداد دوم، کنکاش تازه برای یافتن پایگاه نوین نظری بود. گرچه 

ند، کمی عنوان تاریخی که آغازگر یک هيجان در مدیریت آموزشی است، یادبه 1947سال 

های آخر این دوره با آثار ( نشان داد، بين محتوای کتاب1957) 11«ایميگارت»اما پژوهش 

تر این کتب، ایدئولوژی دموکراسی ، در بيشدرواقعهای اندکی وجود دارد. اوليه تفاوت

ی های جستجو. بدون شک، نشانهنشده استدنبال شده و شواهدی از جستجوی نوین دیده 

 ، حمایت«شورای ملی استادان مدیریت آموزشی»توان در تشکيل وره را میتازه در این د

انجمن آمریکایی مدیران »گيری ی مدیریت آموزشی و شکلهااز پژوهش 12«بنياد کالرگ»

سازِ پيدایش سه واقعه مهم در مدیریت آموزشی . برآیند موارد مذکور، سببیافت« مدارس

کميته »، ایجاد 1951-1950در سال  13«یت آموزشیبرنامه همياری در مدیر»های تحت عنوان

در سال « شورای دانشگاهی مدیریت آموزشی»و  1955در سال  14«پيشرفت مدیریت مدرسه

ن نظراو راهيابی صاحب« نهضت نظریه»دهنده جنبش . جملگی رخدادها، بشارتشد 1956

، 1954از سال که بعد طوریاجتماعی و رفتاری به حوزه مدیریت آموزشی بود. بهعلوم
                                                           

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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بر محور  ،ندگرایی بودبر خالف کتب قبلی که بر پایه تجربه-های مدیریت آموزشیکتاب

 اجتماعی نگارش شدند.تفکرات علوم

 1985-1955 1گرایی به نظریه؛ از هنر به علمفصل ششم: از واقعيت

اندیشه گذر از عرصه عمل به حوزه تفکر، سبب تکاپوهایی جهت یافتن نظریه 

های آموزشی شد. در این دوره، تفکری که درصدد استخراج برای سازمان فردهمنحصرب

 هایداری از کتاب مقدس و ارتدوکس سنتی بود، باطل و از اندیشهاصول مدرسه

رهون م« نهضت نظریه»شناسی برای توليد نظریه استفاده شد. رشد شناسی و روانجامعه

ورج کالج ج»ی علمئتيههای اعضای ، فعاليت«بنياد کالرگ»های ، حمایتازجملهاقداماتی 

پدر نهضت نظریه مدیریت آموزشی( در دانشگاه ) 2«آندرو هالپين»های ، فعاليت«بادیپی

 .بود 4«معلمتيترب»در « دانيل گریفيث»های تالش و 3«کالرمونت»

د. بگذار« ریهنهضت نظ»ی بر توجهقابلاز مجرای دو کتاب توانست تأثير « دانيل گریفيث»

و کتاب دوم،  1959در سال  5«پژوهش در مدیریت آموزشی»کتاب نخست، تحت عنوان 

منتشر شد. کتاب اخير  1958سال  در 6«وپرورشنظریه مدیریتی در آموزش»تحت عنوان 

شورای دانشگاهی مدیریت »با حمایت  1957مقاالتی بود که در اجالس سال  شامل مجموعه

نيز  «هالپين. »برگزارشده بود« شيکاگو»در دانشگاه  7«ميدوست»و مرکز مدیریت « آموزشی

کرد که جنبه علمی )و نه عمومی(  منتشر 1966را در سال  8«نظریه و تحقيق در مدیریت»کتاب 

داشت و در راستای نظریه مدیریت آموزشی بود. در این کتاب بر نظریه و استفاده از ابزارهای 

 .شده بودعلوم اجتماعی و رفتاری توجه 

                                                           

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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آموزشی  مدیریت»اجتماعی توجه کرد، کتاب علوم اولين کتابی که به نظریه و پژوهش

 2«گتزلز، ليفام و کمبل»بود که توسط  1«اجتماعی: نظریه، تحقيق و عمل فرآیندعنوان به

سط کتاب که تا حد زیادی ب . دومين کتاببود« گتزلز»و متأثر از نظریه نظام اجتماعی  نگارش

با  1973سال  در 4«فردکارور»و  3«تامس سرجيوانی»است، توسط « کمبل گتزلز، ليفام و»

ی از خوببهنوشته شد. نویسنده،  5«مدیران اجرایی جدید مدرسه، یک نظریه مدیریت»عنوان 

شناسی در حوزه مدیریت آموزشی بهره برده بود اما به علت شناسی و روانهای جامعهیافته

 .گفته استها، کمتر از مدیریت آموزشی سخن هبه سایر رشت ازاندازهشيبتأکيد 

ویليام »توسط  1975مجموعه مقاالتی است که در سال های این دوره، از دیگر کتاب

 1978منتشر شد. در سال  7«ابعاد نظری مدیریت آموزشی»ویرایش و در کتاب  6«موناهان

شر شد. کتاب منت 9«کالرنس نيووال»توسط  8«رفتار انسانی در مدیریت آموزشی»کتاب 

هره منسجم از نظریات مختلف ب صورتبهمذکور به رفتار انسانی در مدرسه تمرکز داشت و 

مدیریت آموزشی و رفتار »کتابی با عنوان  1979در سال  10«مارک هنسن. »برده بود

منتشر کرد که از محتوا و ساختار خوبی برخوردار بود. بهترین کتاب مبتنی بر  11«سازمانی

تحت  13«سيسيل ميسکل»و  12«وین هوی»توسط  1982یریت آموزشی در سال نظریه در مد

 منتشر شد. 14«مدیریت آموزشی: نظریه، تحقيق و عمل»عنوان 

                                                           

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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های نظری مدیریت آموزشی تأکيد داشتند، بخشی فوق که بر جنبه هایافزون بر کتاب

ارشناسی ک وپرورش آمریکا با رویکرد توصيفی ونظام آموزش تشریحها نيز به از کتاب

 شود.ها خودداری میکه به منظور جلوگيری از اطاله مطالب از ذکر آن پرداخته بودند

 2000-1985 1فصل هفتم: گریز از نظریه به اصالحات،

منجر  1983در سال  3«کميته ملی تعالی آموزش»توسط  2«ملتی در خطر»انتشار گزارش 

وپرورش آمریکا شد. در این دوره، به گيری دوره اصالحات در نظام آموزشبه شکل

زش عمومی گویی آموپاسخ»، «افزایش اثربخشی»، «کيفيت تحصيل باالبران» ازجملهمواردی 

توجه شد. تأثيرگذاری اصالحات آموزشی « های استانداردتأکيد بر آزمون»، «در برابر جامعه

دیریت های می و گروهتيعلوم تربهای اندکی تأخير در اوایل دهه نود ميالدی در دانشکدهبا 

آموزشی هویدا شد و بر اصالح روش تدریس و بهبود رهبری آموزشی مدیران مدرسه اثر 

 گذاشت.

انجمن »که شامل نمایندگان  4«مشی مدیریت آموزشیهيئت ملی خط» 1989در سال 

شورای دانشگاهی »و « شورای ملی استادان مدیریت آموزشی» ،«آمریکایی مدیران مدارس

بهبود آموزش مدیران آموزش: تمهيداتی برای »بود، کتابی با عنوان « مدیریت آموزشی

سازی مدیران مدارس نوشته شد. بهبود و آماده باهدفمنتشر کرد. این کتاب « اصالح

اصالحات، کتاب  در واکنش به نهضت« و گئورک کا 5مارتا مک کرتی»همچنين، 

انجمن »با حمایت  1997در سال  را 6«پيوستگی و دگرگونی: کرسی استادی رهبری آموزشی»

ات انجمن تحقيق»در اجالس ساليانه همایش « گریفيث»منتشر کردند. « مدیریت آموزشی

از جنبش  RP»8یا  PDQاصالح مدیریت آموزشی: »ای با عنوان مقاله در 7«آموزشی آمریکا

سازی و آموزش مدیران بود، دفاع کرد. های آمادهطلبی که درصدد بهبود برنامهحنظری اصال

                                                           

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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پرسش قرن در ارتباط با »با عنوان  1«کالبرتسان»وی در نگارش مقاله مذکور از پژوهش 

و توانست بر کتب درسی این دوره اثرگذار  استفاده کرد 2«شالوده دانش مدیریت آموزشی

 باشد.

دهه پنجاه تا هفتاد ميالدی که بر مباحث  برخالفره اصالحات های دو، کتابدرمجموع

دازی تأکيد پرگرایی و کمتر بر نظریهتر بر عملاجتماعی متکی بودند، بيشنظری و علوم

های موردی، شناسیداشتند. همچنين، توجه به مطالعات خاص و استفاده از روش

ره های این دوکتاب ازجمله ه است.های این دورنگاری از دیگر ویژگینگاری و قومتاریخ

 های زیر اشاره کرد.کتابتوان به می

(، کتاب 1996«)هوی و ميسکل»اثر « : نظریه، تحقيق و عملآموزشیمدیریت »کتاب 

(، کتاب 1996) 5«و آلن اورنستاین 4فرد الننبرگ»اثر  3«مدیریت آموزشی: مفاهيم و عمل»

( کتاب 1992) 7«فنویک انگليش» نوشته 6،«مدیریت آموزشی، علم انسانی»

( 1991) 9«شری کيث و روبرت گرلينگ»توسط  8«وپرورش، مدیریت و مشارکتآموزش»

رفتار »است. کتاب « الننبرگ و اورنستاین»شده کتاب که از برخی جهات، نسخه خالصه

شباهت زیادی به کتاب  ( که1995) 11«رابرت اونز»توسط  10«وپرورشسازمانی در آموزش

تئودر کوالسکی و آلریج »توسط  12«مدیریت مدرسه معاصر» کتاب دارد.« و ميسکلهوی »

طور مستقيم به اصالح مدارس و نقش مدیران در راستای تغيير و به ( که1993) 13«ریتزاگ

ای بر مدیریت آموزشی از دیدگاه اجتماعی، قانونی و مقدمه»اصالحات اشاره دارد. کتاب 

                                                           

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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هایی با (. همچنين، در این دوره کتاب1986) 2«کنث استریکاميل هالر و »توسط  1«اخالقی

ها رویکرد مطالعه موردی منتشر شدند که به منظور جلوگيری از اطاله مطالب از ذکر آن

 شود.خودداری می

 فصل هشتم: بررسی اجمالی

 شود.این فصل دربرگيرنده مطالب فصول قبل است، بنابراین، از ذکر مطالب آن خودداری می

 بندی بخش اولجمع

دهنده ماهيت رویکرد حاکم بر جامعه، نوع نگاه به کارکرد های هر دوره، نشانمحتوای کتاب

هيم حاکم و مفا گفتمانبر مطالب فصول کتاب،  تأملبا مدرسه و نقش مدیر آموزشی است. 

 .شده استخالصه 1بر هر دوره در جدول 

 . انتزاع مفاهیم حاکم بر فصول کتاب1جدول 

 گفتمان حاکم ردیف
دوره 

 زمانی

 رویکرد و مفاهيم

 کليدی هر دوره
 نقش مدرسه

نقش مدیر 

 آموزشی

1 
 گراییالهيات/اخالق

 )تئولوژیسم(

قبل از 

1840 

سيطره کليسا بر آ.پ، ایدئولوژی 

محور بودن آ.پ، توجه به اخالق 

های الهی و آسمانی در و ارزش

 آ.پ

 مثابهبهمدرسه 

 کليسا

های )موزه

 3پرهيزکاری(

پدر آسمانی و 

راهنمای اخالقی 

 مدرسه و کالس

2 
 یگرایگرایی/عملتجربه

 )پراگماتيسم(

1914-

1840 

تقدم تجربه بر اندیشه در آ.پ، 

انتشار متون درسی با رویکرد 

 های آشپزیکتاب

 مثابهبهمدرسه 

 حوزه عمل
 مرد عمل

3 
 گراییمدیریت

 )ماتریاليسم(

1933-

1915 

مدیریت علمی حاکميت مکتب 

بر آ.پ، تأکيد بر کارآیی و 

 تخصص

 مثابهبهمدرسه 

محل توليد 

 )کارخانه(

ازده سازی ببيشينه

و افزایش 

 کارآیی مدرسه

                                                           

1. An Introducaton to Educational Administration: Social, Legal and Ethical 

Perspective 

2. Haller and Strike 

 است. کتاب زیر اقتباس شده 19. مفهوم مذکور از صفحه 3

 ( تحقيق و نظریه در نظریه مدیریت آموزشی. ترجمه سيد 1396گالدیس استایلز جانستون و کرول کمپ یيگی )

 ارات یسطرون.محمد ميرکمالی. تهران. انتش



 

20 
 97، زمستان 18شماره ، پنجمسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 گفتمان حاکم ردیف
دوره 

 زمانی

 رویکرد و مفاهيم

 کليدی هر دوره
 نقش مدرسه

نقش مدیر 

 آموزشی

4 
 گراییاجتماع

 )سوسياليسم(

1945-

1934 

های دیویی بر آ.پ، تسلط اندیشه

توجه به نقش اجتماعات محلی، 

تأکيد بر مفاهيم دموکراسی، 

 همکاری، مشارکت

 مثابهبهمدرسه 

اجتماع 

 دمکراتيک

ایجاد فضای 

دمکراتيک در 

 مدارس

5 
 تکثرگرایی

 )پلوراليسم(

1955-

1946 

تلفيقی از موضوعات دموکراسی، 

 مدیریت علمی و روابط انسانی

 مثابهبهمدرسه 

مکان امتزاج 

 هاافق

پذیرش و 

 مدیریت تنوع

6 
 گراییعلم

 )پوزیتویسم(

1985-

1955 

ظهور نهضت نظریه، ارجحيت نظر 

بر عمل، استقراض مفاهيم 

اجتماعی و رفتاری، مهاجرت علوم

های ای، ایجاد انجمنرشتهبين

سازی با رویکرد ، نظریهآ .ميعلم

 آ .درمگرایی تحصل

 مثابهبهمدرسه 

 محل نظرورزی

آوردن فرآهم

فضای مبتنی بر 

 نظریه

7 

طلبی و اصالح

 گراییایحرفه

 )ليبراليسم و رفرميسم(

2000-

1985 

 توجه به کيفيت و اثربخشی، بهبود

تدریس و پيشرفت تحصيلی، 

ای، ظهور استانداردهای حرفه

گسترش مطالعات موردی، 

های تخصصی و افزایش کتاب

 آ .شدنمچندپاره 

 مثابهبهمدرسه 

ليگ )اتحادیه( 

 مسابقه و رقابت

اصالح و بهبود 

-فرآیند یاددهی

 یادگيری

 یک مثابهبهدهد، مدیریت آموزشی سير مفاهيم در جدول فوق نشان می طور کهمانه

سی و پذیرفته و با گذر زمان از جنبه قد تأثيرعلمی از تحوالت فکری و فلسفی جامعه  حوزه

 است.مذهبی آن کاسته و به امر عرفی و قراردادی تبدیل شده

طور هماناست. ها ارائه شده ه کتاباطالعات مربوط بای از ( خالصه2در جدول شماره )

که در جدول مذکور مشخص است، در طی قریب به دو سده، تعداد هفتاد و چهار کتاب 

طور متوسط شامل تعداد سيزده کتاب در هر توسط همين تعداد نویسنده منتشر شده که به

هر ، انگينطور ميدهد، بهها نشان میدوره است. تساوی تعداد نویسندگان و تعداد کتاب

بر توليدات  یسندگیتک نوبنابراین، الگوی شده است؛ توسط یک نویسنده نگارش  کتاب
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و ها توسط دو نویسنده، درصد از کتاب 24. البته، تنها بوده استمدیریت آموزشی حاکم 

اند. این واقعيت حکایت از مشارکت و تعامل ناچيز توسط سه نویسنده نگارش شده درصد

قدم، مخوان است )رستههای سایر مطالعات هماین حوزه دارد که با یافتهميان نویسندگان 

1395.) 

 هاي درسيشناختي کتابهاي کتاب. داده2جدول 

 سه نویسنده دو نویسنده تک نویسنده تعداد کتاب فاصله زمانی دوره زمانی ردیف

1 1914-1820 73 10 9 1 - 

2 1933-1915 18 16 11 5 - 

3 1945-1934 11 11 7 3 1 

4 1955-1946 9 11 10 1 - 

5 1985-1955 30 11 4 2 5 

6 2000-1985 15 15 6 6 3 

 74 سال 180 بندیجمع
47 18 9 

 نفر 74تعداد کل نویسندگان 

ره پنجم بعد از دو ژهیوبهی( سندگیهم نونویسندگان ) رسد، افزایش مشارکتبه نظر می

ماعی اجتنظران علومکه منجر به همکاری صاحب بوده« نهضت نظریه»( برآیند 1985-1955)

 .شده استو رفتاری در نگارش کتب حوزه مدیریت آموزشی 

 بخش دوم: خوانش انتقادی کتاب

ی به نقد بيرونی و سپس به نقد درون ابتداطور که در مقدمه مقاله ذکر شد، در این بخش همان

هدف »، «بخاستگاه کتا»، ازجملهه مواردی شود. در ارتباط با نقد بيرونی بکتاب پرداخته می

نظران بصاح توجهجلبميزان »و « جایگاه کتاب در بين سایر آثار مشابه»، «و ماهيت کتاب

 .شده استاشاره « به کتاب در عرصه جهانی

در کشور آمریکا منتشر شده، کشوری که فلسفه اقتصادی  بار نياولکتاب مذکور برای 

گرایی )پراگماتيسم( استوار است. اساس داری و عملمایهو اجتماعی آن بر مبنای سر

. ه استبودگيری مدیریت آموزشی در آمریکا، برآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی شکل
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مشخص، به رسميت شناختن مدیریت آموزشی در آمریکا، مدیون جنبش مدارس  طوربه

های ژگیاست. با توجه به وی شدن یصنعتعمومی بوده که خود نيز برآیند رشد شهرنشينی و 

 بافتار اجتماعی و اقتصادی آمریکا، نویسندگان کتاب در آن مقطع زمانی معتقد بودند: افق

ا خواهد شد که ت متأثرروی کتب مدیریت آموزشی از رویکردهای تجاری و بازاری پيش

 .شده استحد زیادی نيز این امر محقق 

 که افزایش حجم دانش نود ميالدی منتشر شدهمذکور در دهه  کتاببه لحاظ تاریخی، 

 باهدفعددی های متپژوهش کهطوریبود. بهقبولی دست یافته مدیریت آموزشی به تراز قابل

توان بنابراین، کتاب مذکور را می؛ ترسيم شالوده دانش مدیریت آموزشی صورت گرفتند

ی عنوان یکبه« سنتزپژوهی»جای داد. مفهوم « سنتزپژوهی»هایی از نوع در چارچوب پژوهش

 (.1397مقدم، )رسته شده استاز چهار اقليم دانش مدیریت آموزشی شناخته 

حدود مدرسی مدیریت آموزشی به لحاظ علمی، دامنه مطالعاتی کتاب به بررسی کتب 

. همچنين، تاکنون در نشده استبوده و به سایر آثار پژوهشی )مقاله، گزارش و ...( توجه 

. از سوی دیگر، عدم تجدید چاپ نشده استهای تخصصی نقد و بررسی عرصه نشریه

دهد، چندان تاکنون نشان می -(2004از زمان انتشار نسخه نخست آن در سال ) -کتاب

لمی های حاصل از نقشه ع. یافتهنگرفته استپژوهشگران مدیریت آموزشی قرار  موردتوجه

گان نویسند پر استنادزمره منابع  مدیریت آموزشی نيز حاکی از این است که کتاب در

 (.1396مقدم، )رسته ستينمدیریت آموزشی 

با  بار نياولبرای از منظر معيارهای نقد بيرونی، نقاط قوت کتاب مذکور در این است که 

نگاری به حوزه مدیریت آموزشی نگریسته و توانسته آثار این حوزه را در رویکرد تاریخ

تن داشگيری از استادان مجرب، بهرهه پوشش دهد. همچنين، دامنه زمانی نزدیک به دو سد

 و ابتدابندی در ها، ذکر منابع در انتهای هر فصل و برخورداری از مقدمه و جمعنمایه نام

 انتهای کتاب از دیگر مزایای کتاب است.

شناسی از جنبه تطبيقی، الزم به اشاره است، تاکنون چندین پژوهش در ارتباط با کتاب

( و آخرین آن پژوهشی است که 1396مقدم، )رسته گرفته استیت آموزشی صورت مدیر

موزشی در المللی مدیریت آنوشتارهای بين نیرگذارتريتأثها: بهترینِ بهترین»تحت عنوان 
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Lumby, Papa, Samier, & Walker, English ,)شده است منتشر  1«چهل سال اخير

های مدیریت آموزشی به تفکيک هر قاره در . در پژوهش مذکور، بهترین کتاب(2009

ا شاید بتوان کتاب فعلی را متناظر باز منظر دیگر، اند. چهار دهه اخير ميالدی تشریح شده

دانست که توسط  2«های برنامه درسی: کتب برنامه درسی، هشتاد سال نخستپنجره»کتاب 

« شوبرت»کتاب  . با این تفاوت که درشده استرشته برنامه درسی نوشته  در 3«ویليام شوبرت»

کتاب در حوزه برنامه درسی به تفکيک هر دهه و با توجه به شرایط  3000به بيش از 

و گستردگی مطالعه بسيار فراتر از  شده استاجتماعی، سياسی و اقتصادی جامعه، اشاره 

 وردنقد ست.کتاب م

قبل از پرداختن به نقد درونی کتاب، الزم به ذکر است که کتاب مذکور با هدف تدریس 

-های علمیای از کتاب؛ بلکه گونهنشده استتدوین  آموزشیمبانی و اصول مدیریت 

توان و نباید بر پایه معيارهای مربوط به کتب درسی ارزیابی ، نمیرونیازادانشگاهی است. 

 .شده استمه به نقد درونی کتاب پرداخته شود. در ادا

 .شده استتوجه « شکلی»و « محتوایی»درونی کتاب به دو جنبه  نقددر ارتباط با 

انسجام و تناسب بين حجم و وزن »که شامل: « درون ساختاری»به نقد « محتوایی»از منظر 

شناختی شناختی و روشمعرفت مفروضاتتبيين »، «فصول تأخرمنطق تقدم و »، «فصول

و  «ميزان برخورداری کتاب از رویکرد فراملی»، «هاميزان جامعيت نظری آن»، «نویسندگان

 .شده استاست، توجه « ی کتابروزرسانبهميزان »

 رسد، برگرداندن فصل آخرِ کتاب به زبان فارسیدر ارتباط با ترجمه کتاب، به نظر می

سایر فصول را منتقل نماید و از بار زحمت مترجم بکاهد اما  توانست محتواییی میتنهابه

، تالش مترجم در برگرداندن کتابی درباره تاریخ مدیریت آموزشی که مسبوق به درمجموع

، ارزشمند، جسورانه و نوآورانه است. با توجه به تخصص و تجربه مترجم، متن سابقه نبوده

 زجملها، درک برخی از عناوین نیباوجودااست. قبولی برخوردار کتاب از روانی و فهم قابل

                                                           

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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حات ای توضي)فصل پنجم(، نيازمند پاره« حکم براون»)فصل اول(، « نهضت مدارس عمومی»

 توسط مترجم در پانویس صفحات است.

 ، نيازمند اصالح است.شده است، ترجمه برخی مفاهيم که در ادامه به آن اشاره همچنين

و در « عقل سليم»در فهرست مطالب، معادل « Conventiional Wisdom»عبارت 

، با رسد، ترجمه نخست. به نظر میشده استترجمه « صنعت گراحکمت »پيشگفتار به 

 ورت گيرد.سازی صمحتوای کتاب تناسب بيشتری دارد و بهتر است در این خصوص یکسان

« شدندمدارس نگهداری می»، شده استنوشته  32دوم در صفحه  بنددر خط ششم، 

« دنش ینگهدار»با توجه به محتوای جمالت بعدی مشخص است که منظور از  کهیدرصورت

حاکی از رویکرد حاکم بر مدیریت مدارس است. به این معنی که در آن دوره، بيشتر 

که معادل « داریمدرسه»بنابراین، عبارت «. مدیریت مدرسه»مطرح بوده، نه « داریمدرسه»

"School Keeping" شدندمدارس نگهداری می»، الزم است، جایگزین عبارت تاس »

 بشود.

یدرحال، شده استترجمه « مدیریت» معادل «Superintendent»کلمه  65در صفحه 

نيز نياز به  29اشاره دارد. این موضوع در پانویس صفحه « مدیر منطقه»مفهوم مذکور به  که

 اصالح دارد.

 .شده استوشته ن «Bach»عبارت  «Back»کلمه  به اشتباه به جای 43در پانویس صفحه 

و  «Administration»کلمه های مختلف کتاب به تفاوت مفهومی دو در بخش

«Management »شده استفاده « مدیریت» و در ترجمه هر دو از معادل نشده است توجه

و برای کلمه دوم از معادل « نظام تدبير»بهتر بود برای کلمه اول معادل  کهیدرحال. است

 استفاده شود.« مدیریت»

که  ه استنشدهای فصل هفتم، پانویس انگليسی ذکر در خصوص تعداد زیادی از کتاب

 الزم است اصالح شود.

ه شداستفاده « عمومی»از عبارت  «Common» ،«Public»، «State» مفهومدر ترجمه سه 

 که هر یک از عبارات فوق دارای بار معنایی متفاوتی هستند.. حال آناست
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که  شده استنوشته « وجودنیباا»عبارت  34صفحه  ازجملههای مختلف کتاب در بخش

 است.« نیباوجودا»عبارت صحيح آن 

در فهرست کتب  کهیدرحالاند، ذکر شده« چنسلر»و « پاگ»های کتاب، 33 صفحهدر 

 .نشده استای همنتخب این دوره به موارد مذکور اشار

 انجمن ملی: »ازجملههای مرتبط با مدیریت آموزشی الزم بود برای سازمان 21در صفحه 

انجمن تحقيقات »، «شورای دانشگاهی مدیریت آموزشی»، «اساتيد مدیریت آموزشی

ابتدا  22نين، بهتر بود در پانویس صفحه شد. همچپانویس انگليسی ذکر می« آموزشی آمریکا

 شد.و سپس خالصه آن در داخل پرانتز قيد می «ISLLC»عبارت کامل 

 .ه استشدقيد « نيست»به اشتباه در کنار فعل « است»، فعل 24در انتهای پاراگراف صفحه 

 .شده استچند عالمت پرسش به اشتباه تایپ  20در پانویس صفحه 

 که بهتر است درج شود. شده استاعالم حذف در ترجمه کتاب، نمایه 

گردد، ذهنيت نویسندگان کتاب بر این مفروضه بر محتوای کتاب مشخص می تأملبا 

 های درسی، امری شدنیاستوار بوده که نگاشت تاریخ مدیریت آموزشی از مجرای کتاب

؛ دردنگدر کتاب درسی منعکس نمی صرفاًکه تحوالت تاریخی یک رشته حال آناست. 

دیریت آموزشی م ازجملههای درسی به تنهایی قادر به ترسيم تاریخ یک رشته بنابراین، کتاب

 نيستند.

ر تاریخ مدیریت آموزشی را منحصر به کشواز دیگر مفروضات نویسندگان این بوده که 

در ی تيلوم تربعهای سایر گرایش مانندالبته خاستگاه مدیریت آموزشی به  اند.آمریکا دانسته

ست. الزم ني رشیپذقابلبه آمریکا مدیریت آموزشی تاریخ  محصور کردناما ، است کایمرآ

مدیران »به ذکر است، در خصوص تاریخ مدیریت آموزشی در آمریکا، کتابی تحت عنوان 

که  منتشر شده 1982در سال  1«1980-1820فاضل، رهبری مدارس دولتی در امریکا: 

اند منتها با وجود انتشار کتاب مذکور، مشخص نيست، نویسندگان نيز به آن اشاره کرده

نيست،  ، روشنگریدانيببهاند؟ نویسندگان به چه عللی مبادرت به چاپ کتاب خود نموده

                                                           

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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پاسخ  هاخأل پيشين برتری دارد و قرار است به کدام بر کتابهایی ها از چه جنبهآن کتاب

ی و محور کایآمر، پاسخ به پرسش مذکور از حاکميت رویکرد هرحالبهدهد؟ 

و  بنابراین، کتاب تا حد زیادی فاقد ویژگی فراملی؛ نبودن کتاب نخواهد کاستشمولجهان

است. به عبارت دیگر، نویسندگان در بهترین حالت به ترسيم تاریخ مدیریت شمولیجهان

؛ دانها کتاب درسی بوده، مبادرت ورزیدهآن ازنظر آنچهبر مبنای  و آموزشی در آمریکا

 شد.بنابراین، بهتر بود در عنوان کتاب به قلمرو جغرافيایی )آمریکا( پژوهش اشاره می

 نگری آن است که تا حدودی عدمهای کتاب، ماهيت گذشتهیکی دیگر از کاستی

شاره توان به عدم ااین مدعا، می دیيتأ. در داشته استآن را به دنبال  بروز نبودنپویایی و 

 اشاره کرد. 2000نویسندگان به تحوالت نظری مدیریت آموزشی بعد از سال 

ستفاده ا کتابکه در عنوان « یآموزش تیریمد»عبارت  نيب، نویسندگان مفهومبه لحاظ 

مایزی ت گونهچيهمطرح شده،  هر فصلعنوان  ریزکه در « مدرسه تیریمد» عبارتبا اند کرده

ی مفاهيم مذکور دارای بار معنای آنکهحال. اندکاربردهبهاند و هر دو را به یک معنا قائل نشده

 متفاوتی هستند.

ر که نقش محوری د« کتاب درسی»کتاب، در خصوص مفهوم  ابتدایاز سوی دیگر، در 

ششم به  ل. گرچه نویسندگان در فصنشده استکتاب حاضر داشته، تعریف شفافی ارائه 

قضاوت »و « پرفروش بودن»، «اتفاق آراء»، «بودن کتابی عموم»معيارهایی همچون: 

اند، اما روشن نيست، آیا معيارهای مذکور در خصوص کليه فصول اشاره کرده« یشخص

الی ، خشدهاشارهکند یا تنها به فصل مذکور اختصاص دارد؟ در ضمن، معيارهای صدق می

ه از کتب ک« الننبرگ»و « هوی و ميسکل»های ان مثال، انتخاب کتابعنواز عيب نيستند. به

همخوانی ندارند. از سوی دیگر، « بودنعمومی»تخصصی مدیریت آموزشی هستند با معيار 

کارشناسی دارد و از رویکرد نظری -ها جنبه توصيفیماهيت مطالب بسياری از کتاب

 از قضاوت شخصی باعث سوگيری در یی برخوردار نيستند. همچنين، استفادهاعتناقابل

ی ها به علل مختلف طکه شماری از کتاب، اینتیدرنها. شده استها انتخاب برخی کتاب

تواند اند؛ بنابراین، معيار فروش کتاب نمیو فروش قرار نگرفته موردتوجهی طوالنی هاسال

 سنجه دقيقی برای قضاوت در خصوص اثرگذاری یک کتاب باشد.
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گرچه از فحوای کتاب تا حدودی پيداست که نوعی روش شناسی، به لحاظ روش

اشارتی  گونه، اما در متن اثر هيچبوده استای و تحليل اسناد در تدوین آن حاکم کتابخانه

ها به لحاظ فواصل زمانی گيری دوره. همچنين، معيار شکلنشده استشناسی به روش

به منطق حاکم بر دوره مذکور  جمالابه« شش»نامشخص است. نویسندگان تنها در فصل 

وم نيست ، معلگریدانيببهاند و این موضوع در سایر فصول کتاب مغفول است. اشاره کرده

سال )مربوط  9های تاریخی با نوسان بين بندی دورهنویسندگان برمبنای کدام معيار به طبقه

 اند؟سال )مربوط به دوره اول( مبادرت ورزیده 73به دوره چهارم( تا 

حاظ کمی های چشمگيری به لتفاوت، بين فصول کتاب هم سنگ بودناز منظر کيفيت و 

صفحه، کمترین و فصول  16عنوان مثال، فصول اول و پنجم با تعداد و کيفی وجود دارد. به

دو برابر( بيشترین حجم را  باًیتقرصفحه )با حجم  30و  34چهارم و ششم به ترتيب با تعداد 

 اند.به خود اختصاص داده

فصول در ب مطالعنوان نمونه، . بهاندمالحظهقابلمعيار کيفيت، تفاوت بين فصول  ازنظر

این  اند. همچنين، دربيان شده ليتفصبهششم )نهضت نظریه( و هفتم )نهضت اصالحات( 

اخته شده اسی اجتماعی به خوبی پردفصول به سير تحول متون درسی در پيوند با تحوالت سي

رویکرد حاکم بر  کهیدرحال، شده استهای این دوره نيز اشاره و تا حدودی به نقد کتاب

 .بوده استانتقادی -سایر فصول، توصيفی و فاقد نگاه تحليلی

ارد. هایی وجود دهای کتاب کاستیبه لحاظ انسجام و پيوستگی مطالب، بين فصل

و رویکردهای انتقادی و « فالت»، «تيلور»های فصل اول به اندیشه عنوان نمونه، دربه

 های نظریاما در ادامه به چگونگی تأثيرگذاری این افراد و نحله مدرن اشاره شدهپست

. همچنين، علت انتخاب و یا نشده استهای حوزه مدیریت آموزشی توجه مذکور بر کتاب

عنوان مثال، مشخص نيست به چه علت  است. به ها در سایر فصول مبهمتکرار برخی از کتاب

گرایی های مطرح با رویکرد عملکه یکی از کتاب 2«کيمبل وایز» 1در فصل دوم به کتاب

                                                           

اد ترجمه در دهه هفت« محمدعلی طوسی»توسط استاد پيشکسوت « مدیریت و رهبری آموزشی». کتاب مذکور با عنوان 1

 است. و روانه بازار شده

2. Kimball Wiles 
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فردریک ای. »( به کتاب 70، در فصل چهارم )صفحه برعکس؟ یا نشده استاست، اشاره 

ده که با رویکرد این اشاره ش« ی و مدیریت آندهسازمانبرنامه آموزشی: »با عنوان « فورد

 فصل ارتباطی ندارد.

وجه شده ت« نهضت اصالحات»گيری های سياسی و اجتماعی شکلدر فصل هفتم به زمينه

 2«دیوید هاپکينز» 1،«سامونز»آثار،  ازجملههای مهم این نهضت اما به دالیل نامعلوم به کتاب

ار افراد مذکور سبب . الزم به ذکر است، آثنشده است پرداخته 3«دیوید رینولدز»و 

در نقشه علمی « اصالحات و اثربخشی مدارس»گيری خوشه علمی تحت عنوان شکل

(. همچنين، در این 1397و  1396مقدم، )رسته شده استمدیریت آموزشی در تراز جهانی 

علق که مت« آونز»، «الننبرگ»، «هوی و ميسکل» ازجملههای افرادی فصل، علت ذکر کتاب

 باشند، مشخص نيست.می« نهضت نظریه»به 

های نظری که بر حوزه مدیریت آموزشی اثرگذار افزون بر موارد فوق، به برخی از نهضت

پيتر »و  4«نفيلدگری»به آثار « نهضت تفسيرگرایی»عنوان مثال، در . به نشده استاند، توجه بوده

 و 6«ریچارد بيتس»، «جان اسميت»به آثار « نهضت نئومارکسيستی و انتقادی»؛ در 5«ریبينز

« مدرننهضت پست»در  9؛«سامير» 8،«پيتر ميلی»به آثار « نهضت فمنيستی»؛ در 7«ویليام فاستر»

ایورز و »به آثار « گرایانهگرایی طبيعتنهضت انسجام»؛ در «فنویک انگليش»به آثار 

فيلسوف  هایهمچنين به کتابو « اسکات»به آثار  11«نهضت نسبی»، در «10الکومسکی

 .نشده استگونه التفاوتی چيه 12«هاجکينسون»سته مدیریت آموزشی یعنی برج

                                                           

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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های فوق، برخی از فصول کتاب از انسجام و پيوستگی مطلوبی برخوردار با وجود کاستی

عنوان مثال، فصل پنجم، اولين فصلی است که در آن شواهد متقن در راستای پاسخ هستند. به 

مزایای این فصل این است که به مبنای انتخاب پایان  خورد. ازبه اهداف کتاب به چشم می

دی و بن. در فصل ششم، به معيارهای انتخاب کتب، طبقهشده استاشاره  1955دوره یعنی 

و تنها فصلی است که مطالب آن در ارتباط با موضوعات فصل  شده استها توجه نقد آن

 ول است.اوتی نسبت به سایر فص، فصل مذکور دارای عيار متفرونیازا. شده استقبل تنظيم 

ورد، عدم ختر به چشم میبندی( بيشهای کتاب که در فصل آخر )جمعیکی از کاستی

وجود جدولی است که حاوی خالصه مطالب کتاب باشد )نمونه این کار در انتهای بخش 

شده نی، در سرتاسر کتاب از جدول و شکل استفاده طورکلبهاست(. اول مقاله ارائه شده 

 مثبت داشته باشد. تأثيرتوانست در انتقال مطالب که وجود آن می است

 أخرتوزن و کيفيت فصول مختلف کتاب، اما تقدم و  نبودن کسانی باوجود، تیدرنها

به  ، گرچهگریدعبارت؛ بهفصول با سير تحوالت نظری مدیریت آموزشی همخوان است

ی منتها جایاب نشده استهای نظری حوزه مدیریت آموزشی در کتاب اشاره برخی از نهضت

 .هستمطالب در بين فصول متناسب با روند تحوالت نظری حوزه مذکور 

 گیرینتیجه

طور که در بخش اول اشاره شد، هدف نوشتار حاضر، ارزیابی نقش کتاب در ترسيم همان

مدیریت آموزشی در مقياس جهانی بود. بر این اساس، کتاب با  انداز تاریخی حوزهچشم

های ها و شواهد نویسنده در راستای پاسخ به اهداف و پرسشروش نقادانه، مطالعه و استدالل

طقی . نخست، فهم روال منظم و منشده استکتاب بررسی شد. در این مسير به دو نکته توجه 

. بر د با توجه به رویکرد مدنظر نویسندگان کتاببين فصول کتاب؛ و دوم، تناسب معيار نق

و با  این اساس، به تبعيت از رویکرد نویسندگان، از منظر تاریخی به نقد اثر پرداخته شده

ق تا مشخص گردد نویسندگان به چه ميزان در تحق شده استعينکِ تاریخ به اثر نگریسته 

 اند؟اهداف کتاب موفق بوده
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ست )نگاشت تاریخی مدیریت آموزشی از منظر کتب کتاب در پاسخ به پرسش نخ

توجهی از تاریخ مدیریت آموزشی را روایت کند و با جایابی های قابلبخش درسی( توانسته

نظری به تعلقات پارادایمی هر یک بپردازد، اما  هاینحلههای درسی این حوزه ذیل کتاب

 توان به تصویری جامع ازنمیهم قراردادن فصول کتاب  در کنارباید توجه داشت که با 

تر نيز اشاره شد به برخی از آثار طور که پيشحوزه مدیریت آموزشی دست یافت. همان

ت گرایی(، اصالحاهای تفسيرگرایی )انسانبرجسته مدیریت آموزشی که ذیل نهضت

. به شده استنمدرن و ... است، توجه )اثربخشی(، انتقادی )مارکسيستی، فمينيستی(، پست

لسفه و سيطره ف« آمریکامحوری»رسد، ریشه این موضوع را باید در حاکميت رویکرد ظر مین

ساخته نهای رقيب را ميسر گرایی )پراگماتيسم( جستجو کرد که اجازه ظهور پارادایمعمل

 .است

 یی جهت هدایتراستاهمآیا کتب منتشرشده از هماهنگی و در پيوند با پرسش دوم )

گونه شواهدی دال بر پاسخ به پرسش مذکور در کتاب دارند؟( هيچمدیریت آموزشی برخور

ير را ترین تأثیک از آثار بيش. همچنين، در خصوص پرسش سوم )کدامنشده استمالحظه 

شده بندیهای طبقهاند؟( تنها در فصل سوم به نقش کتابدر مدیریت آموزشی داشته

تاب را باید در پاسخ به پرسش اول ، دستاورد مهم کدرمجموع. شده استاشاره « کابرلی»

 ارزیابی کرد.

سوی بهروی حوزه مدیریت آموزشی را حرکت افق پيش 25نویسندگان در صفحه 

دانند که یم« سازمان یادگيرنده»و « مدیریت کيفيت جامع»شدن و موضوعاتی از قبيل تجاری

. در حال ستبوده ادق بيشتر در آمریکا صا ديتأکدر کليه کشورها و با  باًیتقراین موضوع 

وع های فلسفی وجود دارد که این موضحاضر، در گستره جهانی تمایل زیادی به انتشار کتاب

رسد، (. به نظر می1396مقدم، )رسته بوده است سابقهیبدر طول تاریخ مدیریت آموزشی 

، درواقعآفرینی فلسفه در حوزه مدیریت آموزشی است. نقش خألعلت اصلی این امر، 

از سيطره فضای متافيزیکی )الهيات و  بارهکیبهیریت آموزشی بدون عبور از معبر فلسفه مد

م از و ه« تيلوریسم»و به دامان جریان علمی )بخوانيد: پوزیتویسم هم از نوع  رهاشدهدین( 
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و اکنون از طریق رجعت به موضوعات فلسفی درصدد  است دهيغلط«( نهضت نظریه»نوع 

 این کاستی است. برطرف نمودن

اره مدیریت آموزشی به آن اش یکی از نکات مهم دیگری که در پيوند با وضعيت آینده

در دو دهه آخر قرن بيستم است. به باور ، وضعيت استادان مدیریت آموزشی شده است

تجربه مدرسه را دارند و نه از آمادگی که نه نویسندگان، استادان این حوزه افرادی هستند 

تر مایل به نگارش های متناسب با مدرسه برخوردارند. این افراد بيشتابنگارش ک

(. این نوع نگاه با 25های قانون، سياست و ... هستند )صفحه هایی تخصصی در حوزهکتاب

بررسی  به Oplatka (2010)، مثالعنوانبهاست.  رشیپذقابلشواهد تجربی نيز همخوان و 

ی . نتایج پژوهش وپرداخته استت آموزشی در تراز جهانی نفر از استادان مدیری 66رزومه 

های توان داللتی میسختبهوجود تنوع و کثرت موضوعات پژوهشی  به خاطرنشان داد، 

رسد، های استادان این حوزه استخراج کرد. به نظر میی از پژوهشارزشمندشناختی معرفت

خشی از ی فلسفه است، بنابراین، بشناسی یکی از موضوعات اصلمبانی معرفت که یآنجائاز 

 بنيه فلسفی استادان حوزه مدیریت آموزشی جستجو کرد. در ضعفاین امر را باید 

ان به توکتاب که به حد کفایت به آن اشاره شد از منظر دیگری نيز می نقدجدای از 

دد که گر، با مطالعه کتاب این پرسش به ذهن متبادر میگریدانيببهمحتوای کتاب نگریست. 

گران داخل کشور رهاورد کتاب مذکور برای مدیریت آموزشی ایران چيست؟ و پژوهش

 چينی کنند؟توانند از ميراث کتب درسی این حوزه در مقياس جهانی خوشهچگونه می

قتصادی های اتوان در تأثيرگذاری سياستکتاب حاضر را می هایبارقهترین یکی از مهم

طور که در جدول های درسی این حوزه دانست. همانکتاب و اجتماعی جامعه بر محتوای

از  متأثر( مشخص است، ظهور مفاهيم مختلف در کتب مدیریت آموزشی، 1شماره )

 .بوده استهای فلسفی، سياسی و اجتماعی جامعه آمریکا گفتمان

های آموزشی کشور نيز چندان های درسی بلکه سياستمحتوای کتاب تنهانهدر ایران 

د تنوع ، با وجومثالعنوانبههای اقتصادی و اجتماعی جامعه نيست. نگ با سایر سياستهماه

اسالمی )ميرحسين موسوی، هاشمی رفسنجانی، سيد  انقالبهای بعد از سالیق سياسی دولت

داد قانونی و هزینه درون به لحاظهای آموزشی نژاد( سياستمحمد خاتمی و محمود احمدی
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دهد، . این امر نشان میبوده استبرنامه توسعه کشور یکسان اجتماعی در طول پنج 

د اناز رویکردهای سياسی کالن جامعه متأثر شده ندرتبههای آموزشی در عمل سياست

های نوآورانه مدیریت سياست رسد، ریشه شکست(. به نظر می1391دیگران،  )ساعی و

، «مهندسی اصالحات»، «مدارس غيرانتفاعی»، «محوریمدرسه» ازجملهآموزشی در کشور 

را باید  (1396امين خندقی، و  قلی زادهحسيناسد، بنی« )مدرسهتعالی »و  «عدالت آموزشی»

 های کالن کشور جستجو کردها با سایر سياستدر ناسازگاری آن

کتب درسی مدیریت آموزشی نوعی حرکت  توليدکه در روند نکته مهم دیگر این

دیریت ستادان مکه اولين اطوریآونگی )پاندولی( بين سطح واقعيت و نظریه وجود دارد. به

های اوليه مدیریت آموزشی نيز بر اند و کتابمدرسه بوده رانیاز مدآموزشی در آمریکا 

و متناسب با واقعيت  بر پایه تجربه هاآن. شده استها تدوین اساس دانش تجربی آن

ه زدهد، توليد نظریه در حواند. این امر نشان میهای آموزشی به توليد نظریه پرداختهسازمان

ارد. های دربسته دانشگاه بسيار فاصله دميزنشينی در اتاقمدیریت آموزشی با ماهيت پشت

صمد »ای جز آنچه های آموزشی، نتيجهبرآیند این نوع تفکرورزی بدون توجه به واقعيت

داشت.  دربر نخواهد، کرده است اشاره« کندوکاو تعليم و تربيت ایران»در کتاب « بهرنگی

به تجربيات مدارس محلی و تاریخی کشور به منظور استخراج الگوهای  ، توجهرونیازا

 (.1398مقدم، متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی مورد نياز است )رسته

نظران عرصه یکی از نکات مهم در تاریخ مدیریت آموزشی، مشارکت صاحب

شده  «ویسندگینهم»اجتماعی در توسعه نظری حوزه مذکور بوده که منجر به پدیده علوم

بنابراین، شده است؛ ( نيز به خوبی مشخص 2. این موضوع در جدول شماره )است

 های مدارسها و واقعيتپژوهشگران مدیریت آموزشی در داخل کشور الزم است به پدیده

های علمی مشترک های اجتماعی، اقتصادی، سياسی، هنری بنگرند و پروژهاز جنبه

 ای تعریف کنند.رشتهبين

ر مجموع، باید گفت، دیرآهنگی تحول رویکردها و کتب مدیریت آموزشی در ایران د

تا سپهر مفهومی مدیریت آموزشی در کشور )چه در  شده استنسبت به روند جهانی سبب 

بر  لتأممتوقف بماند. « نهضت نظریه»زیادی در  حد( تا فيتألحوزه ترجمه و چه در بخش 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/510314/%d8%b4%d9%87%db%8c%d9%86_%d8%a8%d9%86%db%8c_%d8%a7%d8%b3%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/510314/%d8%b4%d9%87%db%8c%d9%86_%d8%a8%d9%86%db%8c_%d8%a7%d8%b3%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/121862/%d9%85%d9%82%d8%b5%d9%88%d8%af_%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86_%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%82%db%8c
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ها با ر آنتی مدیریت آموزشی در کشور که بيشفيتألهای سرفصل محتوای معدود کتاب

حت ادعای اند، موید صو با الگوگيری از کتب مشابه انگليسی نوشته شده« نظریه»تعریف 

هوی »های نویسندگانی همچون: فوق است. در بخش ترجمه نيز، انتشار تعداد زیادی از کتاب

« ظریهنهضت ن»جملگی به  که «مارک هنسن»و « الننبرگ»، «گریفيث»، «آونز»، «و ميسکل

ایر هایی جهت انعکاس سدهد. البته، به تازگی، تالشتعلق دارند، بر این موضوع گواهی می

که حاکی از نوعی چرخش نگاه به خزینه  صورت گرفتههای فکری مدیریت آموزشی نحله

 1دانشی این حوزه است.

های متعددی ، باید ذکر شود که حوزه مدیریت آموزشی در ایران با چالشتیدرنها

فراهم ها و توسعه نظری مدیریت آموزشی، کارهای رفع چالشروبرو است و یکی از راه

هاد ، پيشنرونیازاسازی اجتماعات و نشریات علمی است. فضای نقد از مجرای فعال نمودن

ی حوزه مدیریت آموزشی به نقد و بررسی آثار و نهادهای علم کنشگرانگردد، سایر می

های تخصصی مدیریت معتبر داخلی و خارجی این حوزه مبادرت ورزند. همچنين، نشریه

 های معتبر اختصاص دهند.هایی را به نقد کتب و مقالهآموزشی، بخش

 منابع

 در بخش(. تحليل گفتمان مدیریت دولتی ایران 1397الوانی، سيد مهدی؛ صباغی، مهرداد. )

 .99-114(. 3) 6های دولتی. وپرورش. مجله مدیریت سازمانآموزش
                                                           

 های زیر اشاره کرد:توان به کتابعنوان نمونه می. به1

 ( تحقيق 1396گالدیس استایلز جانستون و کرول کمپ یيگی .) و تفکر در نظریه مدیریت آموزشی. ترجمه سيد

 محمد ميرکمالی. تهران. انتشارات یسطرون.

 رهبری (. 1396) کریستوفر دی، پم سامونز، کن الیتوود، دیوید هاپکينز، کينگ گيو، النور براون و الپيدا آتاریدو

 بلداجی فياننژاد، رضوان صسلطانی. ترجمه نجمه و پيشرفت تحصيلی آموزشگاهی موفق و پيوند آن با یادگيری

 دانشگاه فرهنگيان. تهران: و سميه صالحی

 محسن پرمر، فرنوش ، یفاتح ایپوری. آموزش تیریدر حوزه مد یمطالعات مورد(. 1395ی )تئودور کوالسک

 یسازمان انتشارات جهاد دانشگاه ی. تهران:رحمان ليزاده، جلفاطمه محرم، یاعالم

  (. گرینفيلد در مدیریت آموزشی: مدیریت آموزشی به عنوان یک علم انسانی. 1399)تامس گرینفيلد و پيتر ریبينز

 ترجمه ناصر شيربگی. تهران: انتشارات آثار معاصر
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. ارزیابی کيفيت یک (1396)سن رضا؛ عبدالهی، بيژن. حی، آبادنیزی، فرشته؛ آبادبابان

 .کتاب مطرح در رشته مدیریت آموزشی از منظر دانشجویان تحصيالت تکميلی

ریمی به کوشش ک« لوم انسانیمجموعه مقاالت نخستين همایش نقد متون و کتب ع»

اله؛ خلجی، عباس و محمد بيگی، مهدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی مطهر، جان

 .25-47و مطالعات فرهنگی، 

فرهنگ نقد در جامعة  یسازنهینهاد(. 1396حسينی، سيد محمدحسين؛ کشاورزی، سوسن. )

 چيدگی؟م، یا آشوب پيعلمی با کدام پارادایم یا بنيان علمی: مدرنيسم، پست مدرنيس
  .29-53(، 7) 17. سانیوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انپژ

موردمطالعه: داوران  ة)نمون ینقد علوم انسان یشناسبيآس(. 1396حسينی، سيدحسين. )

 .37-51(، 2) 17. (یمتون و کتب علوم انسان یبررس یشورا

آموزی از تجارب (. از شکوه شوکتی تا افول دولتی: درس1398مقدم، آرش )رسته

 .1-26(، 4) 7مدیریت مدرسه، داری شوکتيه بيرجند، فصلنامه مدرسه

چهار اقليم دانش مدیریت آموزشی، رویکردی تاریخ (. 1397مقدم، آرش )رسته

 .49-65(، 2) 8. نامه مبانی تعليم و تربيتپژوهش ی.نگاشت

(. نگاشت نقشه علم مدیریت آموزشی در سطح جهان بر اساس 1396مقدم، آرش )رسته

آن از دیدگاه خبرگان. رساله دکتری و تبيين  (WOS)انتشارات وب او ساینس 

 يتی.تربی. دانشکده روانشناسی و علومعالمه طباطبائمدیریت آموزشی دانشگاه 

(. تأملی بر ميراث علمی جهانی رشته مدیریت آموزشی، دو فصلنامه 1395مقدم، آرش )رسته

 .51-84(، 16) 9 ریزی آموزشی دانشگاه شهيد بهشتی.مدیریت و برنامه

و  ی(. تأملی بر عوامل و نشانگان کارآمد1396)ی، فرشته. آبادبابان سن رضا؛ح، یآبادنیز

. پژوهش و نگارش کتب یآموزش تیریمد ةکتاب مطرح در رشت کی یاثربخش

 .1-24، (40) 21ی، هدانشگا

 ایران در آموزش سياست و دولت(. 1391. )ی، فرشادمؤمن ساعی، علی، قاراخانی، معصومه و

 .168-117، 56 .(طباطبائی عالمه دانشگاه) یاجتماع علوم. ش 1388 تا 1360 سال از

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/42862/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%DB%8C-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-50-
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 در آموزشی: مدیریت در عمل حضيض تا نظریه سپهر از (.1392پور، عباس. )عباس

ایران.  وپرورشآموزش نظام در سيمای مدیریت ترسيم یوجوجست

 .1-12(، 2) 1 ،آموزش در علوم انتظامی فصلنامه

(. نظریه جهانی نظارت آموزشی و ارزشيابی عملکرد معلم: نظریه و 1392عبداللهی، بيژن. )

به کوشش سيد « نقد در تراز جهانی»ليندا ای هوور(، در کتاب -عمل )جيمز نوالن

-330صفحات حسين حسينی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

299. 
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