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 چکیده
 بررسـی  مبنـای  بـر  ایـرا   در آموزشـی  مـدیریت  دانش مفهومی روندهای بازشناسی حاضر مقالة هدف

 نــوع از ک فــی پــهوهش، ایــ  شــنایتی روش رویکــرد اســت  دانــش ایــ  در تول ــدی متــو  وضــع ت
 کتابخانـة  در شده نمایه های کتاب آ ، پهوهش جامعة و بوده موضوعی انتقادی و تطب قی شناسی کتاب

 و آموزشـی  رهبـری  آموزشی، مدیریت مستق م و اصلی یها دواژه کل با ای ر، سال 60 طی ایرا ، ملی
 کتـاب  16) کتـاب  28 هدفمنـد،  یگـر  غربـال  مرحله چهار از پس است  یافته تشک ل مدرسه مدیریت

 مطالعـا   سـنت  اسـا   بـر  سـسس  شـدند   تفک ک پهوهش نمونة رایب ای(، ترجمه کتاب 12 و یف تأل
 و وتحل ـل،  یبنـد  دسته ها داده نمونه، یها کتاب از انتقادی یبردار ش ف و یوانش از پس شناسی، کتاب
 نتـای   شـدند   یابیـ  اعتبـار  مرتباً مفاه م متخصصا ، نظرا  از استفاده با ن ز و شده استنتاج اصلی مفاه م

 رویکـرد  در «انتزاعی گرایی سازما  و گرایی مدیریت» مطلق غلبة نوعی تأل فی، متو  در که دادند نشا 
 بـه  آموزشـی،  مدیریت دانش ای، ترجمه متو  در اما است؛ حاکم ایرا  در آموزشی مدیریت دانش به

 بـا  مرتبط تأل فی متو  در نتای  ای  طبق همچن    است شده تر نزدیک «ای مدرسه ترب ت» واقعی جها 
 ای، رشـته  درو  ةکننـد  منسـمم  مفهـومی  چـارچوب  نبـود  دل ـل  بـه  ایـرا ،  در آموزشی مدیریت دانش

  است  داده رخ دانش ای  در ای گسترده آشفتگی و اعتبارزدایی
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Abstract 

A lot of the identity of any sciences depends on the texts it has produced in the past; 

but without a critical and integrated reading of these texts, it is not possible to get a 

clear picture of this identity, to avoid duplication and perversion, and to achieve 

synergy. The purpose of this paper was to identify the conceptual trends of 

educational management science in Iran, based on the survey of the production texts 

in this knowledge. The methodological approach of this research was a qualitative 

type of comparative and critical thematic bibliography. The research population was 

all the books indexed in the National Library of Iran during the last 60 years with the 

main and direct keywords of educational management, educational leadership and 

school management. After four stages of targeted screening, 28 books (16 authored 

books and 12 translated books) were singled out as research samples. Then, 

according to the tradition of bibliographic studies, after reading and critically taking 

notes from sample books, data, categorization and analysis, the main concepts were 

inferred. Concepts were also regularly validated using expert opinions. The results 

showed that in the written texts, a kind of absolute dominance of “management and 

abstract organization” in the approach to educational management knowledge in Iran 

has prevailed; but in translated texts, the science of educational management is 

closer to the real world of “schooling”. The findinds also demonstrate that in the 

authorial texts related to educational management science in Iran, due to the lack of 

a coherent conceptual framework within the discipline, discrediting and confusion in 

this science have become commonly widespread. 
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 مقدمه
 تول ـدی  دانش ب   دار نظام ارتباط کشور، ای  در معتقدند ایرا  ترب تی پهوهشگرا  از رییب
 فتحـی ) اسـت  شـده  قطـ   پـرورش و  آمـوزش  رسمی نهاد و عام طور به یت ترب علوم ةحوز در

 سـط   افـزایش  هـا  پـهوهش  طبق ،حال ع   در ( 1397 ،همکارا  و نظری ؛1397 واجارگاه،
 اسـت  «آموزشـی  مـدیریت  دانـش » ههیـ و بـه  «ترب تی علوم ک ف ت» از تابعی آموزش، ک ف ت

 دگرگـونی  و بازسازی به تمایل لذا ( 68 :1389 ،همکارا  و یلخالی ؛30 :1398 )آهنچ ا ،
 جنبـة  از هـم  ،«یآموزش تیریمد دانش» نابسندگی یا و نبود در آموزشی، های س ستم بن ادی
 بن ـادی  ةگـزار  همـ     (3 :1394 یلخـالی، ) بـود  یواهـد  نـاموفق  و ابتـر  عملـی  هم و نظری
 ،درواقـ   یابـد   توسعه «آموزشی مدیریت دانش» به توجه ،سوم ةهزار اوایل از تا شد موجب
 بـر  آموزشـی  مدیریت دانش ک ف ت ر تأث» هب ،یعلم باور گسترش دل ل به توجه، ةتوسع ای 
 جهـا   نقـاط  از بس اری در ای ر های سال طی است  «آموزشی های س ستم پ امدهای و نتای 
 شـرایط  بهتـری   ةارائـ  بـرای  آموزشـی  هـای  س سـتم  ةهمـ  که است  شده د تأک رسمی طور به

 «ای حرفـه  آموزشی مدیرا » ترب ت و دارند ن از مؤثر آموزشی مدیرا  و رهبرا  به ،تحص لی
 اسـت  ناپذیر اجتناب ،کنند هدایت سطوح ةهم در را آموزشی های س ستم ةممموع بتوانند که
(Oplatka & Arar, 2017; Clarke & O’Donoghue, 2017)ةرشـت  فعلـی،  شـرایط  در امـا  ؛ 

 سـر  بـر  ناپـذیر  اجتنـاب  توافـق  نبـود  و متعارض های دیدگاه وجود دل ل به آموزشی مدیریت
 مواجـه  اساسـی  تردیدهای با ،یود تاریخی های نقش ایفای برای دیس سل  ، ای  دق ق ماه ت
  ( Bush, 2007) است شده

 
 بیان مسئله

 لحـا   از رسـد  مـی  نظـر  بـه  کـه  اسـت  علـومی  جملـه  از ،آموزشی مدیریت دانش ،ممموع در
 تول ـد  ةعرصـ  در نابسـنده  هـای  تـ ش  به آ  از بخشی که است مفهومی اغتشاش دارای هویتی
 و ورزا  اندیشـه  های مقاله و ها کتاب بازیوانی هنگام ،درواق   است مربوط رشته ای  در دانش
 یافــت را هـویتی  بحــرا  ایـ   تـوا   مــی وضـوح  بــه آموزشـی،  مـدیریت  ةح طــ شـدگا   ترب ـت 

 دیسـ سل    هـویتی  بحرا  و مفهومی اغتشاش که کرد انکار توا  ینم بنابرای  ؛(1394 یلخالی،)
   است  ایرا  در ترب تی نظر و عمل ب   ارگان ک پ وندهای قط  اصلی أمنش آموزشی، مدیریت
 وضـع ت  بـازب نی  ،هـا    سل سـ ید هویـت  تحل ل در مهم رویکردهای از یکی که آنما از
 جهـانی  سـطوح  در متعـددی  های پهوهش ،ای ر های سال طی ،لذا ست،ها آ  مکتوب تول دا 
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  اسـت  شـده  گزارش ن ز آموزشی مدیریت ةرشت علمی تول دا  و دانش وضع ت بررسی برای
ــ  در ــو  ایـ ــهوهش ،یصـ ــا پـ   ;Gunter & Ribbins, 2003; Oplatka, 2009) ییهـ

 

Walker et al., 2012; Hallinger & Chen 2015; Oplatka & Arar 2017; Hallinger &  
 

2018 al., et Gumus 2019; Kovačevićو مقــدم رســته ؛1395 همکــارا ، و زاده حســ نقلی ؛ 
 و سـنمی  کتـاب  ی،سـنم  علـم  هـای  روش از اسـتفاده  بـا  تـا  اسـت   شده ت ش (1395 همکارا ،
 ن ـز  و زمـانی  هـای  بـازه  در ،«آموزشی مدیریت دانش تحولی روند» از تصویری شناسی، کتاب
 انگل سـی  ةواژ معـادل  شناسـی  کتاب ( 1390 قربانی،) دهند نشا  مختلف جغراف ایی های حوزه

 متنـوع  شناسی کتاب فرایند  است کتاب بررسی و توص ف تفس ر، تشری ، معنی به ب بل وگرافی
 نقـد  و ارزیـابی  تلخـ ،،  بـر  که است انتقادی شناسی کتاب آ ، انواع  یمؤثرتر از یکی  است

 و تطب قـی  شناسـی  کتـاب  بـه  حاضـر  پـهوهش  در ،اسـا   همـ    بر  دارد تأک د کتاب محتوای
 شـود   مـی  پردایتـه  ایـرا   آموزشـی  مدیریت دانش ای ترجمه و یف تأل متو  موضوعی انتقادی
 بـر  ،ایرا  در آموزشی مدیریت دانش که: است مسئله ای  به پاسخ حاضر پهوهش هدف درواق ،
 است؟ شده متمرکز محوری مفاه م کدام بر دانش، ای  علمی متو  ةشناسان کتاب تحل ل اسا 

 
 پژوهش نظری مبانی
 لحـا   از دانـش  ایـ   کـه  دهـد  مـی  نشا  آموزشی مدیریت در ها فراروایت از شناسی نوع یک

 متعدد نف  ذی های گروه ،امروزه ،دیگر سوی از و دارد ها اسطوره در ریشه سو کی از مفهومی،
 ایـ   روزافـزو   شد  تر ای حرفه و پ چ دگی سبب یود نوبه به که دارند متنوعی توقعا  آ  از
 بـازیوانی  ضـرور   گسـترش،  حال در پ چ دگی ای   (English, 2006) است شده علمی ةرشت

 درنت مــه، ؛اســت کـرده  ریناپــذ اجتنـاب  را دانــش ایــ  تول ـدی  محتواهــای منـد  نظــام و مسـتمر 
 سـو   دانـش  ای  در تول دی متو  روی بر گسترده یها ل فراتحل داد  انمام به را پهوهشگرا 

 ةحوز یک عنوا  به آموزشی مدیریت تاریخی تحل ل در (Oplatka, 2009) اوپ تکا  است داده
 مـدیریت  ةتوسـع  و ریـزی  پایـه » ،«مرزهـا  و هـا  تیـ هو» ةدور هفت به را رشته ای  تاریخ ،علمی

 انفمـار » ،«یشناس معرفت گسترش» ،«علمی شد  نهادینه» ،«یمطالعات ای حوزه عنوا  به آموزشی
 کتـب  منظـر  از آموزشی مدیریت تاریخ وی است  کرده تقس م «ها پویایی» و «رهبری» ،«دانش
 از ایـدئولوژی،  بـه  ایـدئال  از :هدور شـش  در را کنـو   تـا  1820 یها سال ب   ةفاصل در درسی،

 هنر از گرایی، واقع ت به بازگشت از مفهوم، به سل م عقل از ،گرا صنعت حکمت به ایدئولوژی
 است  نموده بازشناسی ،اص حا  ةدور یک به نظریه از ،گریز و علم به
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 مـدیریت  دانـش  برونـدادهای  بـر  یتـأمل  هـدف  بـا  (1395) شهمکـاران  و مقدم رسته
 در حـوزه  ایـ   یـارجی  های مقاله در کنکاش ممرای از آ ، تاریخی تطور س ر در آموزشی

 مـدیریت  دانـش  اقلـ م  چهار نگاشتی، تاریخ رویکردی با 2012 تا 1970 های سال ب   ةفاصل
 ،اقلـ م  اولـ    :شـود  حاصـل  حـوزه  ایـ   از تری دق ق ب نش تا اند کرده بازشناسی را آموزشی
 محوریـت  با آموزا  دانش و مدرسه عملکرد با آ  ارتباط و «آموزشی رهبری» مفهوم معادل
 سـازی  مدل و یسنتزپهوه بر تمرکز با دانش ،اقل م دوم   ؛مدرسه اثربخشی در مدیرا  نقش
 در «اشـتراکی  رهبـری  و تـوزیعی  رهبـری » هوممف به توجه ،اقل م سوم   ؛«مدرسه اثربخشی»

ــر در ،اقلــ م چهــارم   و هــا تــ م ــد ب ــا مــرتبط و متنــوع مفــاه م ةگ رن  آموزشــی، ســازما  ب
 محـ ط  آمـوزا ،  دانـش  ل تحصـ  تـر   سـازمانی،  ةانـداز  و جـو  آموزشـی،  گـذاری  س است
  است ک   در نوی  های فناوری و آموزشی های سازما 

 درگ ـر  اسـتادا ،  ب شـتر  کـه  بـود  کرده گزارش (Erickson, 1979) کسو یار ترها پ ش
 نفـوذ  یـا ،  طـور  بـه   بودنـد  مـدیرا   بـا  مقایسـه  در سـازمانی  یهـا  دهیپد از ای  گسترده ةدامن
 علـم  منزلة به آموزشی مدیریت و آغاز 1980 ةده اوایل از حوزه، گفتما  به متفاو  های نظریه

 (Griffiths, 1997) گریفتـز   شـد  شـنایته  قب ل ای  و مراقبت عمل و ای   فلسفه هنر، س است،
 تحقـق  متفـاو   هـای  روش و هـا  ایده از استقبال با آموزشی مدیریت در پ شرفت که کرد ادعا

 و هـا  وضـع ت  تمام مقابل در باز جو از آموزشی مدیریت که بود باور ای  بر و یافت یواهد
 از بایـد  طبعـاً  و هستند پ چ ده ییها دهیپد ها سازما  که ای  تاًینها  برد یواهد سود احتماال 
  رند گ قرار مطالعه مورد دیدگاه چندی 

 هـای  ویهگی به را «آموزشی مدیریت ای نظریه گرایی کثر » ،(Capper, 1993) کاپر
 سـایتاری،  گرایـی  کـارکرد  کـه  رویکـردی  او، نظـر  از  دانـد  مـی  مـرتبط  گـرا  کثر  ةجامع

 ةحـوز  بـرای  تواند می گ رد، کار به را فم ن سم فراسایتارگرایی انتقادی ةنظری تفس رگرایی،
 بهبـود  دیگـر  هـای  پـارادایم  بـا  پـارادایم  هـر  هـای  کاستی زیرا ؛باشد مف د آموزشی مدیریت

 ناپـذیری  تفک ک ای مقاله در (Clarke & O’Donoghue, 2017) دونوگواُ و ک ر   یابد می
 کردند  برجسته را «آموزشی بافت» و «آموزشی رهبری» روابط

 
 پیشینة پژوهش

 اصـلی  منبـ   دو از تحق قـی  گزارش 322 از استفاده با ،ای مقاله در ،(Bridges, 1982) مزیبر
 را «مدرسـه  مـدیریت » مفهـوم  آموزشی، مدیریت ةح ط در شده منتشر مم   و ها نامه ا یپا
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 ای  توانند می مفهومی و شنایتی روش های نقشه که گردید مشخ، نت مه در و کرد بررسی
 هـای  شـکاف  و تأک دشـده  رویکردهـای  شناسایی برای ای وس له و کنند برجسته را مطالعا 
 گـزارش  در اسـت  معتقـد  وی البته د؛نرو کار  به مدار  مدیرا  بارةدر تحق قا  در اساسی
 مـدیریت » مق ـا   در ابتـدا  ،1900-1875 یهـا  سال ةباز در آموزشی، مدیریت از ییامریکا
 مد ب شتر «عمومی مدیریت» مفهوم آ ، از پس و 1901 سال از اما بود، مطرح «در  ک  

   (Bridges, 1982) گرفت قرار نظر 
 بـا  ،(Hallinger & Kovačević, 2019) چیکوواسـو  و هـال نمر  چـارچوب،  همـ    در

 شـنایتی  کتـاب  تحل ـل  یک در آموزشی، رهبری و مدیریت دانش مبانی برداری نقشه هدف
 معلمـا  » ،«پ شـرو  تغ  ـر » ،«یـادگ ری  بـرای  رهبـری » فکـری  مکاتب ،(2018 -1960) یطول

 همچنـ    ؛کردنـد  شناسـایی  دانـش  ای  برای را «مدرسه بهبود» و «مدرسه اثربخشی» ،«پ شرو
 تـا  «کـرد   اداره» بر تمرکز از آموزشی، مدیریت دانش فکری سایتار در ای گسترده تحول
 پـارادایم  تغ  ـر  ای   کردند برداری نقشه «یادگ ری برای رهبری» هویت پذیرش به نسل تغ  ر
 ای رشـته  عنـوا   بـه  را «آموزشـی  مـدیریت  و رهبری هویت» بلکه ،را تحق قا  تمرکز تنها نه

  است هداد تغ  ر مطالعاتی
 کتــاب تحل ــل و تمزیــه یــک در (Gumus et al., 2018) شهمکــاران و گومــو 

 در رهبری های مدل» بر طولی مطالعا  روند منظم بررسی به محتوا، تحل ل بر مبتنی شنایتی
 در رهبـری  مختلـف  هـای  مـدل » کشـف  هـدف  بـا  2014-1980 سـال  از «آموزشی پهوهش
 از پهوهشـگرا   ع ئـق  زمـا ،  گذشـت  بـا  که داد نشا  تحل ل ای  نتای   پردایتند «آموزش

 «آفـری   تحول رهبری» و «معلما  رهبری» ،«آموزشی رهبری» ،«شده توزی  رهبری های مدل»
 تـأث ر » متغ رهای بر فزاینده طور به تحق قا ، ای  که شد مشخ، همچن   و است یافته تغ  ر

   بودند متمرکز «آموزا  دانش پ شرفت» و «سازمانی شرایط» ،«رفتارها بر رهبرا 
 مـدیریت  و رهبـری  مـورد  در تحق قی در (Oplatka & Arar, 2017) آرار و اوپ تکا

 و بررسـی  سـازی،  مسـتند  آوری، جمـ   بـه  بعـد،  بـه  1990 ةدهـ  از عـرب  جهـا   در آموزشی
 عربـی  کشـورهای  در آموزشـی  رهبری های پهوهش تاریخی انتقادی مند نظام وتحل ل تمزیه

 یـا  عربـی،  آموزشـی  رهبـری  بر تحق قا  اکثریت که داد نشا  پهوهش ای  نتای   پردایتند
 آمـوزش  رهبرا  که موانعی و «رهبری های گ ری جهت و ها سبک الگوهای» کرد  مشخ،

 مواجـه  آ  بـا  غربـی  هـای  سرچشـمه  بـا  رهبری های مدل از استفاده در جوام  ای  پرورش و
 اند  شده متمرکز هستند،
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 بررسـی » نـام  به تحق قی در (Hallinger & Kovačević, 2019) کوواسویچ و هال نمر
 ،«2018 تـا  1960 هـای  سـال  طـی  آموزشـی  مدیریت ادب ا  ةزم ن در پهوهش شنایتی کتاب
 و در پردایتنــد منــد نظــام ةمطالعــ بــه آموزشــی مــدیریت در تحق قــا  تکامــل در  بــرای

 طـول  در «مدرسـه  رهبری» به «مدرسه مدیریت» از پارادایم تغ  ر دادند که نشا  یشا ها افتهی
 وتحل ـل  تمزیـه  در (Hallinger& Kulophas, 2019) کولوفـا   و هـال نمر   اسـت  دهـه  شش
 کـرده،  بررسـی  را «معلما  و رهبری ای حرفه یادگ ری» تحول حال در دانش شنایتی، کتاب
 ،«ای حرفـه  یـادگ ری  جوامـ   از معلمـا   رهبری» شامل دانشی، یها ا  بن با فکری مکتب سه
 را «معلمـا   یادگ ری برای مشتر  رهبری» و «معلما  یادگ ری برای مدار  مدیرا  رهبری»

 تحق قـا   ةزم نـ  در اساسـی  هـای  بررسـی  همچنـا   که داد نشا  بررسی ای   کردند بازشناسی
 تعـادل  نبـود  بـه  ،پهوهشی ادب ا  ای  مرور اگرچه  است ضروری یفکر مکاتب ای  به مربوط

 مشارکت افزایش روند اما دارد، اشاره اروپایی و ییامریکا انگل سی،  امحقق نف  به جغراف ایی
 که الزم است مورد حمایت قرار گ رد  دوش به وضوح مشاهده می جها  مناطق سایر

 بـه  پهوهشـی  طـی  ب رمنگـام  دانشـگاه  در (Gunter & Ribbins, 2003) نز بیر و گونتر
 ةحـوز  ،نا آ زعم به  پردایتند آموزشی، رهبری ةرشت برداری نقشه مطالعا  و ها نقشه ترس م
 بـه  کـه  دارند قرار هایی شبکه درو  ن ز آ  ا پهوهشگر و است چندمنظوره آموزشی رهبری
 نـوع  شـش  پویـا،  ةرشـت  ایـ   تحـوال   رونـد  ترس م با لذا ؛شوند می متصل ها بخش و نهادها

 و فراینــدها هـا،  روش جوامــ ، هـا،  موقع ــت کننـدگا ،  تول ــد شـامل  پ وســته، هـم  بــه شناسـی  
 بـه  شناسـی،  نـوع  ایـ   کـه  انـد  کرده استدالل محققا  ای  ن ز  است بازشناسی قابل ها دگاهید

ــر افــراد ــ  درگ  ــا دهــد مــی را امکــا  ای ــل هــای تفــاهم و توضــ حا  ت ــ   متقاب ــق، ب  تحق 
    کنند تول د آموزشی یها ط مح در را عمل و پردازی نظریه

 آموزشـی  مدیریت های پهوهش وضع ت (Walker et al., 2012) شهمکاران و واکر
 منتشـر  چ نـی  و انگل سـی  زبـا   بـه  2008 و 1998 های سال طی که کردند مطالعه را چ   در
هـا بـر    های وارداتی و تأث را  محتـوایی آ   آنا  نگرانی یود را در مورد چارچوب  اند شده

 کردند سازی  تحق قا  بومی و متنی مفهوم
 شناسـی  روش منظـر  از را آموزشـی  رهبـری  های پهوهش (Hallinger, 2014) رمن هال
 ،آموزشـی  مـدیریت  و رهبـری  مطالعـا   که دارد د تأک پهوهش ای  یها افتهی  کرد بررسی
 ن ازمنـد  آموزشـی  مـدیریت  ةرشـت  منظـر،  ایـ   از ،داشـته  متعـددی  شناسـی  روش های ضعف
    است شنایتی روش سازی غنی
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 پـن   هـای  یافته ی،سنتزپهوه یک در (Hallinger & Walker, 20015) واکر و رمن هال
 ایـ   هـدف   کردنـد  بررسـی  را آسـ ا  شـر   در مـدار   رهبری مورد در س ستمات ک مرور
 بـه  مربـوط  قانونی مصوبا  با آموزشی مدیریت های پهوهش های پوشی هم شناسایی تحل ل،
 و بودنـد  بریـوردار  جهـانی  سـط   در سریعی رشد از که بود کشورهایی در مدار  رهبری

 ،«مـدار   مـدیریت  بـر  نفوذ» شامل مطالعه پن  ای  در محتوایی الگوی سه مذکور یها افتهی
   سایت  نمایا  را «مدار  مدیرا  توسعه» و «آموزشی رهبری یها ت فعال»

 ةدهـ  سـه  وضع ت بررسی به مروری پهوهش یک در ن ز (Hallinger, 2011) رمن هال
 مطالعـا   در شـنایتی  روش تحوال  بررسی هدف با آموزشی، مدیریت یادکتر های رساله
 رهبـری  ةرشـت  بـه  ع قـه  هرچنـد  که دهند می نشا  آ  یها افتهی  پردایت آموزشی، رهبری
 اسـت،  یافتـه  گسـترش  مطالعـه  مورد ةدور طول در ممریا  و پردازا  هینظر ب   در آموزشی
 در رشـته،  ایـ   دکترای دانشمویا  سوی از رفته کار هب های روش و مفهومی های چارچوب

  اسـت  ناکـافی  آموزشـی  رهبـری  و مـدیریت  در عملی دانش و نظری مبانی بسط برای کل،
  است بوده شناسانه روش ضعف ای  دیمؤ ن ز ها رساله ای  استنادی های ش وه

 مـدیریت  هـای  اندیشه تاریخی س ر» پهوهش در (1395) شهمکاران و زاده حس نقلی
 رویکردهـای  داد نشـا   کـه  کردنـد  بررسـی  «المللـی  بـ    های تمربه به نگاهی با را آموزشی

 مـدیریت  دانـش  مبنـای  آنچـه  ،مدرن سـم  پسـت  و فم ن سـم  انتقـادی،  ةنظریـ  ماننـد  ،ظهـور  نو
 وحـد   بـه  دسـت ابی  احتمـال  طریـق  ای  از و داده قرار سؤال مورد شود می قلمداد آموزشی
   اند کرده تضع ف را نظری

 دیـدگاه  از را ایـرا   در آموزشـی  مـدیریت  وضـع ت  بررسی» در (1392) صمدزاده
 ایـ   پ چ ـدگی  ب ـانگر  آ  نتـای   که کرد بررسی «اس می آزاد دانشگاه یعلم ئت ه اعضای
ــاد در متعــدد مشــک   وجــود و حــوزه ــف ابع ــوط مشــک   ب شــتر  اســت مختل ــه مرب  ب
 س اسـی،  وقـای   و گـری  ای حرفـه  رشته، ای  علمی مبانی در که است حوزه ای  های پهوهش
  کند می یودنمایی اجتماعی

ــدی ــورا  رع ــر و افس ــی» در (1395) نص ــی بررس ــا  تطب ق ــنایتی روش ترج ح  ش
 غالـب،  روش ایـرا   در که دهند می نشا  «غرب و ایرا  در آموزشی مدیریت ةحوز ا پهوهشگر
 بسـامد  ترک بـی  و ک فی راهبرد از بریاسته های روش غرب، در اما است؛ همبستگی و پ مایشی
 نامـه  پرسـش  از اسـتفاده  بـا  مقـاال ،  از زیادی تعداد ایرا ، در هم ابزار ةح ط در  دارند ب شتری
   اند کرده استفاده ترک بی ابزارهای از عموماً غربی ا پهوهشگر که حالی در است، شده انمام
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 مــدیریت رشــته فراینــدهای ک ف ــت پهوهشــی، در (1394)  همکــارانش و عبــدالهی
 در آموزشـی  مدیریت  ةرشت فرایندهای ک ف ت که گرفتند نت مه و کردند بررسی را آموزشی
 در (1399) همکـارانش  و پاکـدام   کـه  حـالی  در ؛دارد  قـرار  مطلـوب  نسـبتاً  سط  در ایرا 
 در ضـعف  بـر  ایـرا ،  در آموزشـی  مـدیریت  ةرشـت  تحوال  بررسی ضم  ک فی، ای مطالعه
 اند  کرده ک دأت رشته ای  های روش و محتوا سایتار،

 مـدیریت  دانـش  ةاول ـ  ظهـور  زمـا   از رسد می نظر به شده گزارش روندهای مطابق
 دگرگـونی  حـال  در مسـتمر  طـور  هبـ  آ  کـانونی  مفاه م مطالعاتی، ةحوز منزلة به ،آموزشی
 «در  کـ    مـدیریت » مفهـوم  مـ  دی،  1900 تا 1875 های سال ةباز در نمونه برای ؛است
 دانش مفهومی اولویت در «عمومی مدیریت» ،آ  از پس مدتی تا و 1901 در اما بود، مطرح

 ،عمـومی  گـذاری  س است و مشی  یطمفاه می مانند  همچن   گرفت  قرار آموزشی مدیریت
 رهبـری  و سـازمانی  جـو  سـازمانی،  سـایتار  بوروکراسـی،  انگ ـزه،  ،های اداری گ ری تصم م
 ،مممـوع  در انـد   بـوده  دانـش  ایـ   کانونی های سازه کنو ، تا 1960 های دهه طی ،آموزشی
 تنـوع  و کثـر   گسـتردگی،  ،بـوده  مـرتبط  مفاه م از وس عی ط ف دارای آموزشی مدیریت
 از آموزشـی،  مـدیریت  قلمـرو  در تنـوع  و گسـتردگی  چنـ     است تأمل قابل آ  در موجود
 بـه  دیگـر،  سـوی  از و دهـد  مـی  نشـا   را رشـته  ای  ةمطالع قابل موضوعا  وسعت ،سو یک
 گزارشـی  امـا  ؛(1398 محسـنی، ) است آ  ةویه تخصصی مفاه م بر آ  نداشت  تمرکز سبب

 تحـوال   بـر  تمرکـز  بـا  ویـهه  بـه  «ایـرا   در آموزشـی  مـدیریت  دانش» وضع ت دریصو 
 و تطب قـی  شناسـی  کتـاب  مبنـای  بـر  تـا  دارد  تـ ش  حاضـر  ةمقالـ  لذا  نشد مشاهده مفهومی،
 مـدیریت  دانـش  مغهـومی  تحـوال   رونـد  از تحل لـی  تـاریخی  روایتـی  موضـوعی،  انتقـادی 
   کند بازیابی را ایرا  در آموزشی
 

 پژوهش روش
 پهوهشـی  ن ـز  اسـت؛  ایـرا   آموزشـی  مـدیریت  دانش وضع ت بررسی ،حاضر پهوهش هدف
 تنـوع  لحـا   از هرچند شناسی کتاب های پهوهش  است شناسی کتاب مطالعا  نوع از و ک فی
 توجـه  مورد ب شتر امروزه ک فی، رویکردهای اما ند،ا مواجه متعددی های چالش با شناسی روش
 از ن ـز  پـهوهش  ایـ   در لـذا  ( 1392 ،همکـارا   و عبـدی  ؛1396 ح ـدری،  و مختـارپور ) است
 معنـای  بـه  شناسـی  کتـاب  نوع ای  شد  استفاده ک فی رویکردهای مت  در انتقادی شناسی کتاب
 و هـا  گـزاره  متنـی  کـاوش  طریـق  از و اسـت  مترادف تاریخی  و  تحل لی  شناسی کتاب با علمی،
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 ةجامعـ  گـردد   مـی  م سـر  ها کتاب موضوعی و مفهومی هویت تشخ ، امکا  ل فا ،أت مفاه م
 در شـده  ثبـت  آموزشـی  مـدیریت  دانش ای ترجمه و یف تأل های کتاب ةهم شامل ،ن ز پهوهش
 از هـا  نمونـه  گـزینش  بـرای  اسـت؛  ای ـر  سال صد کی طی ایرا ، ملی کتابخانه و اسناد سازما 
 بـا  اول ـه  جـوی و جسـت  در :شد استفاده غربالگری مرحله چهار طی هدفمند گ ری نمونه روش
 کل ـد  بـا  ، ایـرا   ملـی  شناسی کتاب اط عاتی پایگاه در مستقر جوگرو جست موتور از استفاده
 و هـزار  4 حـدود  ،«مدرسـه  مـدیریت » ن ـز  و «آموزشی رهبری» ،«آموزشی مدیریت» های واژه
 در موجـود  ةپ شـرفت  جوهـای و جست فرایند که آنما از دوم، مرحلة در شد  شناسایی سند 885
 اسـناد  ایـ   ةهمـ  دسـتی،  طور به بود، کافی دقت فاقد ایرا  ملی ةکتابخان و اسناد سازما  ةسامان

 حــذف بودنــد آزمــو  یــا و راهنمــا مقــررا ، قــوان  ، نــوع از کــه مــواردی و شــدند بــازب نی
 رغـم  بـه  کـه  اسـنادی  حـذف  بـا  سـوم  ةمرحلـ  در ماند  باقی سند 427 ،مرحله ای  در گردیدند؛

 ،نبودنـد  مربـوط  مکـرر  هـای  چاپ یا و «آموزشی مدیریت» به ماً مستق واژگانی، های پوشی هم
 اجمـاع  مبنـای  بـر  و (1 )جدول فهرست یک از استفاده با نهایی، ةمرحل در  ماند یباق سند 216
 کتـاب  16 سـوم،  ةمرحلـ  فهرسـت  بـ    از آموزشـی،  مـدیریت  دانـش  نظـرا   صاحب از ت  سه
 از بخشـی  ن ز ( 3 و 2 جداول) شدند گزینش نهایی نمونه منزلة به ای، ترجمه کتاب 12 و یف تأل
 و انسـانی  علـوم  پهوهشـگاه  انسـانی  علـوم  کتـب  و متـو   بررسـی  شورای منتخب ها، کتاب ای 

  بودند هم فرهنگی مطالعا 
 

 پهوهش ای  در کننده مشارکت نظرا  صاحب وس لة به نمونه های کتاب گزینش فهرست   1 جدول

 ها شاخص
 اعتبار

 نویسنده/مترجم
 اعتبار
 ناشر

 استقبال
 علمی ةجامع

 پراکندگی
 جغرافیایی

 دانش بر تمرکز
 آموزشی مدیریت

 تکراری
 نبودن

 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 امت از

 
 نهایی( ةنمون) یآموزش مدیریت دانش قلمرو در یف تأل یها کتاب فهرست   2 جدول

  (1342 طوسی،) آ  رهبری و فرهنگ سازما   1
  (1356 نائلی،) آموزشی مدیریت در ها ستم س روش کاربرد با آشنایی  2
  (1357 بند، ع قه) آموزشی مدیریت مقدما   3
  (1370 بند، ع قه) آموزشی مدیریت اصول  4
  (1371 بهرنگی،) آموزشگاهی و آموزشی مدیریت  5
  (1373 م رکمالی،) آموزشی مدیریت و رهبری  6
  (1373 ش رازی،) آموزشی مدیریت  7
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   2ادامة جدول 

  (1375 مرادمند،) آموزشی مدیریت  8
  (1380 زاده، عبا  س د) آموزشی مدیریت کل ا   9
  (1385 اهری،) (اصول و مقدما ) آموزشی مدیریت در نواندیشی  10
  (1386 همکارا ، و سل می) نوی  نگرش با آموزشی مدیریت اصول و نظری مبانی  11
  (1388 ،همکارا  و موسوی) آموزشی مدیریت  12
  (1392 ش رازی،) عمل و تئوری تحق ق، ،آموزشی مدیریت  13
  (1394 یلخالی،) (رشته نقش بازسازی و بازیوانی) :افتهی تعم م آموزشی مدیریت  14
  (1396 شمس،) آموزشی مدیریت اصول و مبانی  15
  (1398 آهنچ ا ،) آموزشی مدیریت بر ای مقدمه  16

 
 نهایی( ةنمون) یآموزش مدیریت دانش قلمرو در یا ترجمه یها کتاب فهرست   3 جدول

 ( 1366 طوسی، علی محمد ةترجم وایلز،) آموزشی رهبری و مدیریت  1
  (1363 نائلی، علی محمد ةترجم هووئه، و فام لی) ها یتئور مبانی، :مدار  مدیریت  2
  (1364 نائلی، علی ةترجم هنس ،) سازمانی رفتار و آموزشی مدیریت  3
  (1370 زاده، س دعبا  م رمحمد ةترجم م سکل، و هوی) عمل و تحق ق تئوری، آموزشی، مدیریت  4
  (1385 فرن ا، محمدعلی ةترجم الننبرگ، و )اورنست   عمل و مفاه م :آموزشی مدیریت اصول و نظری مبانی  5
  (1387 ب دیتی، ام   اکبر علی ةترجم ری،قبا) آموزشی مدیریت یها چالش  6
  (1391 همکارا ، و حسنی محمد ةترجم بوش،) آموزشی مدیریت و رهبری یها یتئور  7
  (1392 سکوتی، نرگس و ق وندی حس  ةترجم گلور، و کلم ) آموزشی مدیریت و رهبری  8
  (1393 عت قی، منصوره و آهنچ ا  محمدرضا ةترجم بوش، و م دلوود) آموزشی مدیریت و رهبری  9
 م رکمـالی،  محمد ةترجم ی گی، کمپ و جانستو  استایلز) آموزشی مدیریت ةنظری در تفکر و تحق ق  10

1396)  
  (1397 ش ربگی، ناصر ةترجم م س ، و گ  ) درسی کتب منظر از آموزشی مدیریت تاریخ  11
  (1397 ،ش ربگی ناصر ةترجم اوپ تکا،) علمی ةحوز یک عنوا  به آموزشی مدیریت تاریخی تحل ل  12

 

 ایـ   در هرچنـد  البتـه  شد  استفاده انتقادی شناسی کتاب روش از ها، داده تحل ل برای
 سـوی  از توانـد  مـی  ها کتاب محتوایی و متنی طب عی، های ویهگی زما  هم شناسی، کتاب نوع
 نقـد  و تحل ـل  معرفـی،  توصـ ف،  بررسی، دقت با موضوعی، متخص، و شنا  کتاب ةیبر
 با که آ  ضم  ؛گرفت قرار نظر مد «موضوعی انتقادی و تطب قی تحل ل» فقط نمایا در شود،
 مشـارکت  پـهوهش  ایـ   در کـه  آموزشـی  مـدیریت  نظـر  صاحب سه مطلق توافق از استفاده
  شدند یابی اعتبار مرتب طور به ها استنتاج (4 )جدول فهرست یک مبنای بر و داشتند،
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 ها استنتاج اعتبارسنمی فهرست   4 جدول
 سوم داور نظر دوم داور نظر یکم داور نظر ها شاخص

     کتاب اجمالی معرفی
 مفـاه م  از )غ ـر  کتـاب  از اسـتنتاجی  محوری مفاه م
 تکراری( و مشتر 

   

    کتاب استنتاجی ای حاش ه مفاه م
    کتاب محتوای ةدهند شکل محوری مفهوم استنتاج

 

 پژوهش یها یافته
 ةبـاز  در کـه  نمونه های کتاب انتقادی یوانش از پس شناسی، کتاب مطالعا  سنت اسا  بر

  پرسـش  اسا  ای  بر و شدند استخراج ها داده ،بودند شده بازیابی ساله شصت حدوداً زمانی
 هـای  چـارچوب  و هـا  اسـتنتاج  اص ح و تعدیل فرایند البته گرفت  قرار تحل ل مورد پهوهش
 همچنـا   تحق ـق  پایـا   تـا  نظـرا   صاحب اجماع بر مبتنی ها یافته اعتبارسنمی ن ز و برسایتی

 اسا  بر ایرا  در «آموزشی مدیریت دانش» که اصلی پرسش ای  تحل ل برای داشت  ادامه
 اسـتنتاج  فراینـد  ؟اسـت  شـده  متمرکـز  محـوری  مفاه م کدام حول رشته، علمی متو  تحل ل

 در آ  نتـای   کـه  طـوری  بـه  ؛شـد  انمام نمونه یها کتاب ةهم مورد در محوری، موضوعا 
 است  شده گزارش 6 و 5 جداول

 فرهنـگ  سـازما   - یف تـأل  کتـاب  نخسـت    که دهند می نشا  شناسی کتاب های یافته
 شمسـی  40 ةدهـ  اوایـل  در یآموزشـ  مدیریت مطالعاتی ةحوز در - (1342 طوسی،) رهبری

 کـه  کنـد  یمـ  اسـتناد  ییها هینظر و پردازا   نظریه به کتاب، ای  ف تأل در نویسنده ؛شد ف تأل
 ماننـد  مفـاه می  اصـلی،  ةساز ای  زیر در بودند  مرتبط «بوروکرات ک سایتارهای» با همگی
  ةادار ها، سازما  در مدیریت گ ری تصم م سازما ، در گ ری تصم م اداری، سازما  اصول
 نکتـه  هسـتند   تـوجهی  قابـل  بسـامد  دارای هـا  سازما  مرکزیتنا و مرکزیت ها، سازما  امور
 «فرهنـگ » واژة از ،«پـرورش  و آمـوزش » معاصـر  واژة یجـا  بـه  کتـاب  ایـ   در کـه  ایـ   جالب
 گــذاری نـام  بـرای  «فرهنـگ » واژه هنــوز دهـه،  آ  علمـی  جامعـة  منظــر از یعنـی  ؛شـد  اسـتفاده 
 سـازما  » کتـاب،  ایـ   عنـوا   امـروزی  ترجمـة  ،درواق   داشت ارجح ت آموزشی های س ستم
 «آموزشـی  مـدیریت » معـادل  «فرهنـگ  سـازما   رهبـری » و «آ  رهبـری  و پـرورش   و  آموزش
 نظریـة  مبنـای  بـر  تـا  کوشـد  مـی  «سـازمانی  طـراح » یـک  نقش در نویسنده کتاب ای  در است 

 کند  پ شنهاد پرورش و آموزش رسمی نهاد ادارة برای جدیدی سازمانی سایتار بوروکراسی،
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 ایرا  در آموزشی مدیریت دانش قلمرو در یف تأل یها کتاب محوری مفاه م   5 جدول
 استنتاجی محوری مفهوم کتاب عنوان

ــدیریت  (1342 )طوسی، آ  رهبری و فرهنگ سازما  ــی مـــ  چـــــارچوب در آموزشـــ
 بوروکراسی

 آموزشی مدیریت در ها ستم س روش کاربرد با آشنایی
  (1356 )ناتلی،

 س ســتم چــارچوب در آموزشــی مــدیریت
 اجتماعی

 مـدیریت  چـارچوب  در آموزشـی  مدیریت  (1357 بند، )ع قه آموزشی مدیریت مقدما 
 عمومی

 علــوم چــارچوب در آموزشــی مــدیریت  (1370 بند، )ع قه آموزشی مدیریت اصول
 رفتاری

ــدیریت  (1371 )بهرنگی، آموزشگاهی و آموزشی مدیریت ــی مـ ــارچوب در آموزشـ  ةادار چـ
 در  ک  

ــدیریت  (1373 )م رکمالی، آموزشی مدیریت و رهبری ــی م ــط چــارچوب در آموزش  رواب
 انسانی

 بالنـدگی  چـارچوب  در آموزشـی  مدیریت  (1373 )ش رازی، آموزشی مدیریت
 سازمانی

 مـدیریت  چـارچوب  در آموزشـی  مدیریت  (1375 )مرادمند، آموزشی مدیریت
 اداری

 رفتــار چــارچوب در آموزشــی مــدیریت  (1380 زاده، عبا  )س د آموزشی مدیریت کل ا 
 سازمانی

 مـدیریت  چـارچوب  در آموزشـی  مدیریت  (1385 )اهری، آموزشی مدیریت در نواندیشی
 عمومی

 نوی  نگرش با آموزشی مدیریت اصول و نظری مبانی
  (1386 همکارا ، و )سل می

ــدیریت ــی م ــارچوب در آموزش ــ چ  ةنظری
 سازما 

ــدیریت  (1388 همکارا ، و )موسوی آموزشی مدیریت ــی م ــارچوب در آموزش  اصــول چ
 مدیریت

ــدیریت  (1392 )ش رازی، عمل و تئوری تحق ق، آموزشی، مدیریت ــی م ــع چــارچوب در آموزش  ةتوس
 سازمانی

 دیسـ سل    چـارچوب  در آموزشی مدیریت  (1394 )یلخالی، یافته تعم م آموزشی مدیریت
 مستقل

ــدیریت  (1396 )شمس، آموزشی مدیریت اصول و مبانی ــی م ــط چــارچوب در آموزش  رواب
 انسانی

 دیسـ سل    چـارچوب  در آموزشی مدیریت  (1398 )آهنچ ا ، آموزشی مدیریت بر ای مقدمه
 مستقل
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 آموزشی مدیریت دانش قلمرو در ای ترجمه های کتاب محوری مفاه م   6 جدول
 استنتاجی محوری مفهوم کتاب عنوان

 محمدعلی ترجمة )وایلز، آموزشی رهبری و مدیریت
 .(1366 طوسی،

 مدرسه رهبری چارچوب در آموزشی مدیریت

 هووئه، و فام )لی ها یتئور مبانی، :مدار  مدیریت
  (1363 نائلی، محمدعلی ترجمة

ــدیریت ــی مـ ــارچوب در آموزشـ ــدیریت چـ  مـ
 مدرسه

 علی ترجمة )هنس، سازمانی رفتار و آموزشی مدیریت
  (1364 نائلی،

 سـازمانی  رفتـار  چارچوب در آموزشی مدیریت
 مدرسه در

 و )هوی عمل و تحق ق تئوری، آموزشی، مدیریت
 ( 1370 زاده، س دعبا  م رمحمد ترجمة م سکل،

 بوروکراســی چــارچوب در آموزشــی مــدیریت
 یا مدرسه

 عمل و مفاه م :آموزشی مدیریت اصول و نظری مبانی
  (1385 فرینه، محمدعلی ترجمة التنبرگ، و )اورنست 

 س ســتم ةادار چــارچوب در آموزشــی مــدیریت
 یا مدرسه

 اکبر علی ترجمة باقری،) آموزشی مدیریت یها چالش
  (1387 ب دینی، ام  

ــدیریت ــی مـ ــارچوب در آموزشـ ــری چـ  رهبـ
 آموزشی نهادهای

 ترجمة )بوش، آموزشی مدیریت و رهبری یها یتئور
  (1391 همکارا ، و حسنی محمد

ــدیریت ــی مـ ــارچوب در آموزشـ ــری چـ  رهبـ
 آموزشی

 ترجمة گلور، و )کلم  آموزشی مدیریت و رهبری
  (1392 سکوتی، نرگس و ف وندی حس 

 جامعه رهبری چارچوب در آموزشی مدیریت

 ترجمة بوش، و م دلوود) آموزشی مدیریت و رهبری
  (1393 عت قی، منصوره و آهنچ ا  محمدرضا

 منـاب   مـدیریت  چارچوب در آموزشی مدیریت
 انسانی

 استایلز) آموزشی مدیریت ةنظری در تفکر و تحق ق
 محمدم رکمالی، ترجمة ب گی، کمپ و جانستو 
1396)  

 اجتماعی نظریه چارچوب در آموزشی مدیریت
 س اسی

  گ  ) درسی کتب منظر از آموزشی مدیریت تاریخ
  (1397 ش رب گی، ناصر ترجمة م س ، و

 دیســـ سل   چـــارچوب در آموزشـــی مـــدیریت
 مستقل

 ةحوز یک عنوا  به آموزشی مدیریت تاریخی تحل ل
  (1397 ش ربگی، ناصر ترجمة )اوپ نکا، علمی

 مطالعاتی ةحوز چارچوب در آموزشی مدیریت
 مستقل

 
 ،«ایـرا   در آموزشـی  مـدیریت  مطالعـاتی  ةحـوز » در شـده  ترجمـه  کتاب نخست   اما
 و مدرســه ســوپروایزری» بــه رویکــرد دارای (،1366 )وایلــز، آموزشــی رهبــری و مــدیریت
 کـه  کـرد  انتخـاب  «رهبـری » را «سـوپروایزری » معـادل  متـرجم،  هرچند ؛بودن «در  ک  
 مهـار   روح ه، آموزشی، رهبری» مانند مفاه می بسامد کتاب ای  در نبود  مناسبی گزینش

 و نظار  معلما ، امور مدرسه، آموزشی ئت ه گروه، پرورش هماهنگی، انسانی، روابط در
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 شـده  برجسـته  کـام ً  «ای مدرسـه  بافـت » بـر  مستق م د تأک با «ارزش ابی و تعل ماتی راهنمایی
 موضـوعی،  انتقـادی  و تطب قـی  نـوع  از هـا  داده شناسـی  کتاب تحل ل اسا  بر ،درواق   است
 محوریـت  بـا  یف تـأل  مـت   نخسـت    آموزشـی،  مدیریت دانش قلمرو در که دریافت توا  می

 سـاما   «ای مدرسه سوپروایزری» مضمو  بر ای ترجمه مت  نخست   و «بوروکراسی» مضمو 
 تصویری دریافت برای شد  انمام منتخب یها کتاب ةهم مورد در استنتاج فرایند ای   یافتند
 6 جـدول  در هـا  افتـه ی تطب قـی  ةی ص ایرا ، در آموزشی مدیریت دانش وضع ت از تر دق ق
 است  شده داده نمایش

 

 ایرا  در آموزشی مدیریت دانش غالب یها چارچوب   7 جدول
 ایران در آموزشی مدیریت دانش ةسازند محوری مفاهیم سند نوع

 علمـی،  مـدیریت  رفتـاری،  علوم عمومی، مدیریت اجتماعی، س ستم بوروکراسی، یف تأل های کتاب
 سـازما ،  ةنظریـ  سـازمانی،  رفتار اداری، مدیریت سازمانی، بالندگی انسانی، روابط
  مستقل دیس سل   سازمانی، ةتوسع

 در ســازمانی رفتـار  مدرســه، مـدیریت  مدرســه، رهبـری  ی،ا مدرســه سـوپروایزری  ای ترجمه های کتاب
ــه، ــی مدرس ــه بوروکراس ــتم ةادار ی،ا مدرس ــه س س ــری ای، مدرس ــای رهب  نهاده
 اجتمـاعی  ةنظری انسانی، مناب  مدیریت جامعه، رهبری آموزشی، رهبری آموزشی،
  مستقل مطالعاتی حوزه مستقل، دیس سل   تعل ماتی، راهنمایی و نظار  س اسی،

 

 متـو   در کـه  شـود  مـی  م حظه 7 جدول استنتاجی یها چارچوب و مفاه م با مطابق
 دانـش  بـه  رویکـرد  ربـ  «انتزاعـی  گرایـی  سـازما   و گرایـی  مدیریت» مطلق ةغلب نوعی یف تأل

 بـه  آموزشی، مدیریت دانش ای، ترجمه متو  در اما دارد؛ وجود ایرا  در آموزشی مدیریت
 است  شده تر نزدیک «ای مدرسه ترب ت» واقعی جها 

 

 یریگ جهینت و بحث
 ایـ   کـه  دهد می نشا  جهانی روندهای بررسی ،«آموزشی مدیریت دانش» پدیدآیی بدو از

 از مفـاه م  گرفت    عاریت تا زا درو  های سازه یلق از ،ای گسترده مفهومی فرازونش ب دانش،
 ایــ  شــواهد طبــق همچنــ   ؛(Berkovich, 2020)اســت کــرده تمربــه را دیگــر هــای حــوزه

 ,Bellibaş & Gümüş) است بوده متفاو  علمی جغراف ای بافتار لحا  با مفهومی، روندهای

 مشـاهده  ایـرا   در رشـته  ایـ   مفهـوم  در تحـولی  روندهای دریصو  ای مطالعه اما ( 2019
 رونـدهای  وضـع ت » از تصـویری  ةارائـ  حاضـر،  پـهوهش  ن ـا  ب دل ـل  همـ    به ؛است  نشده
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 انتقـادی  و موضـوعی  شناسـی  کتـاب  بـر  یمبتنـ  ،«ایـرا   در آموزشـی  مدیریت دانش مفهومی
 منحصـر  علمی هویت جویو جست برای ت شی و ن ز، یعلم ةرشت ای  در مکتوب تول دا 

 در دانـش  ایـ   مکتـوب  م راث در مستتر مفاه م الی البه از آموزشی، مدیریت دانش فرد به
گرایــی و  هــای ایـ  پــهوهش مبنـی بــر غلبـة مــدیریت    همسـو بــا بخشـی از یافتــه   بــود  ایـرا  
 مـدیریت  دانـش  نظـری  مبـانی  ،وضوح بهن ز،  (1395) بند ع قهگرایی افراطی، مانند  سازما 
 ایـ   در  دانـد  مـی  سـازمانی  و رفتاری علوم های پهوهش از ناشی معرفت حاصل را آموزشی
 آموزش س ستم یا و سازما  نظام،» عنوا  تحت انتزاعی کل تی به معطوف توجه کانو  غلبه،
 آموزشـی  مدیریت دانش سازی یاص ت بی در گرایش ای  رسد می نظر به است  «پرورش و

 ییهـا  یافتـه  بـا  گ ـری  نت مـه  ای   است داشته اساسی نقش ترب تی  عمل در یرگذار تأث برای
(Hallinger & Kovačević, 2019؛ Hammad & Hallinger, 2017 ؛Wang et al., 2017) 

 زمـانی  هـای  دوره در ن ـز  و جهـا   منـاطق  از بعضـی  در ها و طبق گزارش آ  دارد همخوانی
 غلبـه  آمـوزش،  مـدیریت  دانش ةح ط در «گرایی سازما  و ییگرا تیریمد» وجوه مشخ،،
 دانـش  غالـب  گـرایش  کـه  دهند می نشا  ای ترجمه متو  به مربوط های استنتاج است  داشته

 ماننـد  مفـاه می  ؛است شده تول د «ای مدرسه  امور و مدرسه» محوریت با آموزشی، مدیریت
 رهبـری » ،«معلما  رهبری» (،Gumus et al., 2018) «پرورش و آموزش در رهبری های مدل»

 مـدیریت  دانـش  محتـوای  بـ    جـدی  تفـاو   دیـ مؤ (Oplatka & Arar, 2017) «یـادگ ری 
 رعـدی  اسـت   جهانی ةشد شنایته  امحقق و ایرانی پهوهشگرا  سوی از تول دشده آموزشی
 کـه  انـد  کـرده  و تأک ـد  بررسی هم شناسی روش منظر از را تفاو  ای  (1395) نصر و افسورا 
 ةزیسـت  تمربـه  حاصـل  غالبـاً  جهـانی،  سط  در آموزشی مدیریت ةعرص در اص ل های پهوهش
 مستقل عمدتاً ایرانی،  امحقق ةشد گزارش های پهوهش که حالی در هستند، پهوهشگرا  یود
 دانـش  بـ   منـد   نظـام  ارتبـاط  قطـ   احتمـاالً  انـد   شده تول د ترب تی امور ةپدیدارشناسان جها  از

 معاصـر  ةدغدغـ  کـه  پـرورش  و آمـوزش  رسـمی  نهـاد  و آموزشـی  مدیریت ةحوز در تول دی
 نشـئت  واقع ـت  همـ    از ن ـز،  (،1397 واجارگـاه،  فتحـی ) اسـت  ایرانـی  پهوهشگرا  از بعضی
 نتوانسـته  هـم  ای ترجمـه  متـو   در تول ـدی  دانـش  محتوای شواهد طبق ،حال ع   در گ رد  می
 کـه  طـور  همـا   زیـرا  باشـد،  رگذار تأث ایرا  ای مدرسهنظام  ترب تی فرایندهای و عمل در است
 همـ    در اسـت   ا آن اصلی نویسندگا  بوم زیست ةپدیدارشناسان برآیند محتوا ای  شد، اشاره
 Hallinger et ؛Hammad & Hallinger, 2017 ؛Oplatka & Arar, 2017) پهوهشـگرانی  زم نـه، 
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al., 2015،)  بـا  آموزشـی  مـدیریت  و رهبـری  الگوهـای  بـر  تک ـه  از ناشـی  هـای  چـالش  بـه  ن ـز 
 انـد   کرده اشاره کنگ، هنگ و عربی کشورهای آموزشی رهبرا  ب   در غربی، های سرچشمه

 از اسـت  تصـویری  آموزشـی،  مدیریت دانش در موجود پهوهشی ادب ا  بررسی ،کلی طور به
 از (Allix & Gronn, 2005) گـرو   و آل کس ،دل ل هم   به ؛مسئله از سرشار و وس   ای حوزه

 هـای  یافتـه  امـا  ؛کننـد  مـی  یاد نظری ینما متناقض و معماگونه ةرشت عنوا  به آموزشی مدیریت
 فقـر  نـوعی  بـا  ایرا ، در دانش ای  قلمرو در مکتوب تول دا  که دهد می نشا  حاضر پهوهش
 زیـادی  حـد  تا مفهومی اغتشاش ای   است مواجه عاریتی مفاه م چالش با مأتو مزم ، مفهومی

 ةحـوز  یـک  عنـوا   بـه  ،تلقـی  از یـا  و ،(Bush, 2007 ؛1395 بنـد،  )ع قه انگاری ای رشته م ا  با
 ن ـز  (1397) اوپ تکـا  است  مانده مغفول (1395 همکارا ، و مقدم )رسته کاربردی و مطالعاتی
 ابهـام،   دارای  ماه تی،  لحا   از  هنوز آموزشی،  مدیریت  دانش ظهور  از پس صدسال است  معتقد

 بـرای  حاضـر  ةمطالعـ  مشخ، پ شنهاد اسا ،  ای  بر است  نامشخ، دهی جهت و پراکندگی، 
 ایـ   بازسـازی  و بـازیوانی  بـازب نی،  آموزشـی،   مدیریت دانش مکتوب  م راث اثربخش ةتوسع
 پدیـدآیی  امکـا   دیسـ سل نی،  وضـع ت  در تنهـا  ،واقـ   در است  مستقل دیس سل   یک در دانش
 هـای  شناسـی  روش حتـی  و ها نظریه ها، فرض ه مسائل، مفاه م، از اعم ای، رشته درو  های دانایی
 غربـی   جنـوب   آس ای کشورهای های پهوهش مشابه همچن   شد  یواهد محقق ب شتر زا، درو 
 (Oplatka & Arar, 2017; Hammad & Hallinger, 2017; Hallinger et al., 2015) عربـی  و

 ماننـد  آموزشـی،  مـدیریت  دانـش  قلمـرو  در اسناد و مناب  سایر ن ز ایرا  در که شود می پ شنهاد
 بریـوردار  شناسـانه  کتـاب  مطالعـا   از ،تکم لـی     تحصـ  هـای  رساله و ها نامه پایا  ها، مقاله
 آید  حاصل دانش ای  مفهومی روندهای از تری ب نانه واق  و تر دق ق  ااط ع تا باشند
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 شـ ربگی،  ناصـر  ةترجم ،علمی ةحوز یک عنوا  به آموزشی مدیریت تاریخی تحل ل ( 1397) ایزر اوپ تکا،
 معاصر  آثار تهرا :
 ةترجم ،عمل و مفاه م :آموزشی مدیریت اصول و نظری مبانی ( 1385) الننبورگ فردسی و آل  اورنست  ،

 فرن ا  علی محمد انتشارا  تبریز: فرن ا، محمدعلی
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 سمنا   دانشگاه سمنا : ب دیتی، ام   اکبر علی ةترجم ،آموزشی مدیریت های چالش ( 1387) مایک ،باقری

 و ریزی برنامه در مدیریت های نظریه کاربرد آموزشگاهی: و آموزشی مدیریت ( 1371) محمدرضا بهرنگی،
 ترب ت  کمال تهرا : ،نظار 

 مـریم  و سکوتی نرگس حسنی، محمد ةترجم ،آموزشی مدیریت و رهبری های تئوری ( 1391) تونی بوش،
 اروم ه  دانشگاه اروم ه: سامری،
 :آموزشـی  مـدیریت  رشـته  تحـوال   بررسـی » ( 1399) قهرمانی محمد و فرنوش اع می، ،حم ده پاکدام ،
 ـ  ،(3)8 ،مدرسه مدیریت ،«ک فی مطالعه یک
 تزک ه  :تهرا  ،مدرسه در یندمدارافر مدیریت کاربست ( 1390) ح در تورانی،
 در سـ ری » ( 1395) کوهسـاری  معصـومه  و علـی  نوفرسـتی،  محمدرضـا،  آهنچ ا ، رضوا ، زاده، حس نقلی
 و تعلـ م  مبـانی  نامـه  پـهوهش  ،«المللـی  بـ    هـای  تمربه به نگاهی با آموزشی مدیریت های اندیشه تاریخ
  152ـ128   ،2 ةشمار ششم، سال ،ترب ت
 ،«درآمـد  توزیـ   بـر  آموزش سایتار اثرا  بررسی» ( 1389) دل ری حس  و منصور مهرگا ، علی، یلخالی،
  71ـ 57   ،2 ةشمار چهارم، سال زمستا ، ،4 ةدور ،اقتصادی مدلسازی ةفصلنام
 آزاد دانشـگاه  تنکـاب :  ،رشـته  بـازیوانی  و بازسـازی  یافتـه:  تعم م آموزشی مدیریت (،1394) یعل یلخالی،

 تنکاب   واحد اس می

  مدار پهوهش پ شگاما  تهرا :  هزاره مدار در ایرانی مدرسه روایت (،1399) علی یلخالی،
 مـدیریت  رشـته  جهـانی  م راث بر ملیأت» ( 1395) دیزجی ج لی علی و عبا  پور، عبا  ،آرش مقدم، رسته

  84ـ 51   ،16 ةشمار ،9 ةدور ،آموزشی هاینظام در ریزی برنامه و مدیریت ،«آموزشی
 مدیریت حوزه پهوهشگرا  شنایتی روش ترج حا  مطالعه»  (1395) نصر احمدرضا و نقی افسورا ، رعدی

 ،2 ةشمار ،22 ةدور ،ترب تی علوم ةممل ،«آ  در پهوهش شناسی روش آینده و غرب و ایرا  در آموزشی
  78 ـ 55  
 1360 سـال  از ایـرا   در آموزش س است و دولت» ( 1390) منیؤم فرشاد و معصومه قارایانی، علی، ساعی،
  166ـ117   ،56 ةشمار ،19 ةدور ،اجتماعی علوم ةفصلنام ،«1388 تا
 مـدیریت  اصـول  و نظـری  مبـانی  ( 1386) گـودرزی  اکـرم  و علـی  ،احمـد  ابـری،  فروغـی  قربانعلی، ،سل می

 یوراسگا   واحد اس می آزاد دانشگاه یوراسگا : ،نوی  نگرش با آموزشی

 اروم ه  دانشگاه اروم ه: ،آموزشی مدیریت کل ا  ( 1380) م رمحمد زاده، عبا  س د

 سمت  تهرا : ،آموزشی مدیریت اصول و مبانی ( 1396) غ مرضا شمس،

 دانشگاهی  جهاد مشهد: ،آموزشی مدیریت ( 1373) علی ش رازی،

 نشر  مهربا  تهرا : ،عمل و تئوری تحق ق، آموزشی، مدیریت ( 1392) علی ش رازی،

 علمـی  ه ئـت  اعضـای  دیـدگاه  از ایـرا   در آموزشـی  مـدیریت  وضع ت بررسی» ( 1392) حب ب صمدزاده،
  ،2 ةشـمار  ،2 جلـد  ،هـا سـازما   آمـوزش  بـر  مـدیریت  ةمملـ  ،«ک فـی  ای مطالعـه  اس می، آزاد دانشگاه

  104ـ71  
 مصور  تهرا  تهرا : ،آ  رهبری و فرهنگ سازما  ( 1342) علی محمد طوسی،

 ،«آموزشی مدیریت رشته فرایندهای ک ف ت ارزش ابی»  (1394) ع نی مریم و یاس   سع دی، ب ه ، عبدالهی،
  147ـ127   ،2 ةشمار ،4 ةدور ،ها سازما  آموزش بر مدیریت
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 شناسـی  کتـاب  بـرای  نـو  چـارچوبی  پ شـنهاد » ( 1392) طاهریـا   سـادا   آمنه و اکبر ص ادکوه، ل  ، عبدی،
 ةدور ،عمـومی  هـای  کتابخانـه  و رسـانی  اطـ ع  تحق قا  ،«انتقادی دیدگاه بر تأک د با تحل لی - توص فی

  51ـ21   ،72 ةشمار ،19
 رز  تهرا : ،آموزشی مدیریت مقدما  ( 1357) علی بند، ع قه

 نور  پ ام دانشگاه تهرا : ،آموزشی مدیریت اصول ( 1370) علی بند، ع قه

  روا  :تهرا  ،آموزشی مدیریت اصول و نظری مبانی  (1395) یعل بند، ع قه
 فراسـوی  بـه  حرکت ایرا  درسی برنامه مطالعا  در سوم موج سوی به»  (1397) کوروش واجارگاه، فتحی

 برنامـه  مطالعـا   ةدوفصـلنام  ،«درسـی  برنامـه  هـای  اقلـ م  در تکثرگرایـی  جویو جست در گرایی، نوفهم
  69ـ45   ،18 ةشمار ،9 ةدور ،عالی آموزش درسی
 فرهنگی، مطالعا  و انسانی علوم پهوهشگاه ،دهخدا انتقادی توص فی، شناسی کتاب  (1390) محترم قربانی،

 ادب ا   پهوهشکده
 هـای  کتـاب  موضـوعی  هـای  گـرایش  تحل ـل  و مقایسـه  شناسـایی، »  (1393) حمازی زهرا و مرتضی کرمی،

 ،دانشـگاهی  کتـب  نگـارش  و پـهوهش  ،«جهـا   و ایرا  در آموزشی تکنولوژی ةرشت دانشگاهی درسی
  48 ـ19   ،32 ةشمار ،18 ةدور
 هـای  گـرایش  تحل ـل  و مقایسه شناسایی،»  (1395) طباطبایی صاد  محمد و زهرا حمازی، مرتضی، کرمی،

 ،«جها  و ایرا  در درسی برنامة مطالعا  رشتة دانشگاهی درسی های کتاب در غایب و غالب موضوعی
  63ـ48   ،38 ةشمار ،20 ةدور ،دانشگاهی کتب نگارش و پهوهش

 نــرگس و ق ونــدی حســ  ةترجمــ ،آموزشــی مــدیریت و رهبــری ( 1392) گلــور در  و ماریانــه کلمــ ،
 اروم ه  دانشگاه اروم ه: سکوتی،

 ناصـر  ةترجمـ  ،درسـی  کتـب  منظـر  از آموزشـی  مـدیریت  تاریخ ( 1397) م س  رابر  و ای تامس گ  ،
 معاصر  آثار تهرا : یربگ ش
 اهـواز:  نـائلی،  محمـدعلی  ةترجمـ  ،هـا  تئـوری  مبانی، :مدار  مدیریت ( 1363) هووئه ج مز و ج مز فام، لی

  چمرا  شه د دانشگاه
 بـرای  هـایی  در  :ای ـر  ةدهـ  دو در آموزشی مدیریت مطالعا  بازاندیشی» ( 1398) سادا  هدی محسنی،
  177ـ135   ،4 ةشمار ،7 ةدور ،مدرسه مدیریت ،«آینده
 شناسـی:  دانـش  و اط عـا   علـم  در پـهوهش  شناسـی  روش» ( 1396) ح ـدری  غ مرضـا  و رضـا  مختارپور،

 ،2 ةشـمار  ،28 ةدور ،اط عا  سازماندهای و کتابداری ملی مطالعا  فصلنامه ،«شنایتی کتاب رویکرد
  84ـ 61  
 تبریز  معلم ترب ت دانشگاه تبریز: ،آموزشی مدیریت ( 1375) مهدی مرادمند،

 تهرا   دانشگاه فره ختگا ، تهرا : ،آموزشی مدیریت ( 1388) عاشقی حس  و طاهره ،ب گی حم د، س د موسوی،

 منصـوره  و آهنچ ـا   محمدرضـا  ةترجم ،آموزشی مدیریت و رهبری ( 1393) بوش تونی و دیوید م دلوود،
  رشد تهرا : عت قی،
 یسطرو   تهرا : ،آموزشی مدیریت و رهبری ( 1373) محمد م رکمالی،

 شاپور  جندی دانشگاه اهواز: ،آموزشی مدیریت در ها س ستم روش کاربرد با آشنایی ( 1356) محمد نائلی،
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 اهلل، نعمـت  فاضـلی،  حسـ ،  عشـایری،  محسـ ،  رنـانی،  شـ وا،  آبـادی،  دولـت  یسرو، باقری، مرتضی، نظری،
 انتقـادی  گفتارهای :مدرسه؟ مرگ ( 1397) محمدی جعفر و ام   محمد راد، قانعی مقصود، فراستخواه،

 شب  مشق تهرا : ،ایرا  پرورش و آموزش در
 سمت  تهرا : ،آموزشی راهنمایی و نظار  ( 1392) مصطفی ن کنامی،
 چمرا   شه د دانشگاه اهواز: نائلی، علی ةترجم ،سازمانی رفتار و آموزشی مدیریت ( 1364) مار  هنس ،

 م رمحمـد  ةترجمـ  ،عمـل  و تحق ـق  تئـوری،  آموزشـی،  مـدیریت  ( 1370) م سـکل  س سل و   وی  هوی،
 اروم ه  دانشگاه اروم ه: زاده، س دعبا 

 سـساه ا   دانشـگاه  تهـرا :  طوسـی،  محمـدعلی  ةترجمـ  ،آموزشـی  رهبری و مدیریت ( 1366) ک مبل وایلز،
 انق ب 

 اجتمـاعی،  الگوهـای  یـانواده  + تـدریس  الگوهـای  ( 1386) جـویس  بـرو   و ام لـی  کالهو ، مارشا، ویل،
 ،یدرسـ  برنامـه  و تنـوع  فـردی،  های تفاو  ةدربار مباحثی با همراه رفتارهای انفرادی، پردازی، اط عا 
 ترب ت  کمال تهرا : بهرنگی، محمدرضا ةترجم
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