
 نامه مبــــانی تعلیـــم و تربیــــتمجله پژوهش

 .128-152، 1395 پاییز و زمستان ،2 شماره ،6 سال
Journal of Foundations of Education 
Vol. 6, No 2, Autumn & Winter 2017, 128-152. 

DOI: 10.22067/fedu.v6i2.60913 

 المللی بین تجربه های به نگاهی با آموزشی مدیریت های اندیشه تاریخ در سیری
A History of Educational Management Thought with Regards to International Experiences 

 16/12/95: پذیرش تاریخ                            23/9/95 :دریافت تاریخ

، 3، علی نوفرستی2آهنچیان، محمدرضا 1رضوان حسینقلی زاده

 4معصومه کوهساری

Rezvan Hosseingholizadeh, Mohammad Reza Ahanchian, Ali 

Noferesti, Masoumeh Kouhsari 

 چکیده

 تتحوال روند از تاریخی تصویری ارائه نوشتار، این اصلی هدف

 دستیابی برای. باشدمی بیستم قرن طول در آموزشی مدیریت فکری

 رویدادهای مرور. شد گرفته بهره اسنادی روش از هدف این به

 یآموزش مدیریت اندیشه تاریخ در که است آن از حاکی تاریخی

 خلق دفه با ای گسترده کوشش فکری، آشفتگی از گریز برای

 بار ننخستی. است پذیرفته صورت آموزشی مدیریت دانش مبنای

 بر تنیمب آموزشی مدیریت گذشته شده، ادراک فکری آشفتگی

 ظهور هایزمینه و داد قرار موردتردید را( نوزدهم قرن اواخر) عمل

 ستمبی قرن اواسط در را آموزشی مدیریت در نظریه توسعه جنبش

 بار ،مسیر این در کوشش سال صدیک به قریب رغمبه. آورد فراهم

 یجادا در جنبش کفایت عدم چالش بیستم، قرن اواخر در و دیگر

 پیدایش با شود، عمل بهبود به منجر که قوی نظری مبنای

 مدرنیسمپست و فمینیسم انتقادی، نظریه مانند نوظهور رویکردهای

 ضعیفت رشته این در نظری وحدت به دستیابی احتمال و شد مطرح

 انتقادها نای برابر در انفعالی موضع اصلی دلیل بتوان شاید. گردید

-حوزه ینب نظری نوسان در آموزشی مدیریت رشته بالتکلیفی در را

 عمدتا   هک دانست مدیریت های رشته سایر با رشته این مستقل های

  .یافته اند تکوین گراییاثبات پیش فرض های اساس بر

 توسعه اندیشه، تاریخ آموزشی، مدیریت :کلیدی هایواژه

 اداری علوم تربیتی، علوم نظریه،

Abstract 
The main purpose of this study is to provide a historical 

perspective on intellectual development trends of 

educational administration during the 20th century. To 

achieve this goal, documentary method was used. A 

review of historical events shows that in the intellectual 

history of educational administration, extended efforts 

have been done to avoid confusion for creating 

knowledge base of educational administration. For the 

first time, the perceived confusion hesitated the past of 

practice-based educational administration (late 19th 

century) and it provided theory development in 

educational administration in the middle of 20th 

century. Despite the almost one hundred years of effort 

in this direction, once again, in the late 20th century, 

movement inadequacy in creating a strong knowledge 

base for practice improvement, was challenged by the 

emerging approaches such as critical theory, feminism 

and postmodernism, and the probability of theoretical 

unity was undermined in this field. Perhaps the main 

reason for uncertainty passive position against these 

criticism is related to the uncertainty of educational 

administration degree in theoretical swing between 

independent domains of the field with other 

administration disciplines that mainly appeared by 

positivism assumptions. 
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 مقدمه 

توان در کمک به درک و فهم آن مدیریت آموزشی را می 1نقش و اهمیت پرداختن به تاریخ اندیشه

انش ای فرایند تولید دگونهها و رویکردهایی دانست که بهشناسیها، رویدادها، شواهد، روشاندیشه از دسته

کنند. در این فرایند، حیات فکری با حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه را بازنمایی می

مدیریت آموزشی قلمداد  2دانشتواند متناظر با مبنای زند که میشود و نقاط عطفی را در تاریخ رقم میمی

توان ادعای ساخت مبنای دانش در مدیریت (. اما اینکه با گذشت بیش از یک قرن میGunter, 2016شود )

 بایست در بررسی روند تحوالت پارادامیک مدیریت آموزشی جستجو کرد. آموزشی را نمود یا خیر را می

است،  ها همراهها و توفقیب رشد خود که با جهشهای دانشگاهی در فرایند پرفراز و نشاساسا  رشته

ی آورند که تبیین این تغییرات، شناختی عمیق و درکهای مختلفی را به وجود می، مفاهیم و نظریههامفروضه

دامنه فعالیت مدیریت (. Hallinger & Chen, 2014)شود صحیح از یک رشته دانشگاهی را موجب می

شگاهی هم پیچیده و هم در حال تغییر است. تغییرات مستمر در آن باعث آموزشی به مثابه یک رشته دان

(. هرچند Ozdemir, 2011ایجاد یک وضعیت نامتعادل برای تعیین قلمرو این رشته دانشگاهی شده است )

 هایموضوعمندان، های دانشگاهی دارای عالقهتوان مدعی شد که مدیریت آموزشی به مانند سایر رشتهمی

فردی است که از طریق آن چارچوب خود را یافته منحصربههای ساختچنین قواعد و فعالیتخاص و هم

(. در یک نگاه کلی، از Gunter, 2001پردازد )های مرتبط با آن میحلشکل داده و به طرح مسائل و راه

نیز یک ( و Shirazi, 1994تغییرگرا ) و گراواقع تخصصی، علمی، مدیریت آموزشی به عنوان یک رشته

 (. Bush, 2003شود )های آموزشی در ارتباط است، تعبیر میکه با مدیریت و عمل در سازمان 3حوزه مطالعه

 و هاپارادایم رشته، اینحدودوثغور  شناخت آموزشی، مدیریت اساسی تحوالت تاریخی بررسی

های مرور ادبیات این رشته مملو از کشمکش (.Hare, 1996) سازدمی ممکن را رشته این بر حاکم هاینظریه

 ,Oplatka، حدود و مبنای دانش مدیریت آموزشی است )هاهدفشناسی، فکری و بازتاب ماهیت، روش

های اخیر در زمینه تولید علم به پیشرفت مناسب شده طی دهه انتقادی مطرح هایدیدگاه باوجود( که 2008

 دانش و نظری دانش بین جدال و هاپارادایم (. جنگHeck & Hallinger, 2005و کاملی نرسیده است )

اخته س مواجه بیشتری هایدشواری با را دانش مدیریت آموزشی مبنای عملی به نحوی کوشش برای خلق

 تفکر های مطرح در این حوزه،نظریه یک از هرمنشأ  از نظرو به زعم بویان، صرف (Orucu, 2006)است 

                                                           
1 . Intellectual History 

2 . Knowledge Base 
3 . Field of Study 
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 کارگیریبه و انطباق برای کوشش چنانکه،. نیافت شکل مستقل طور به آموزشی مدیریت در نظریه اصلی

 چالش (.Boyan, 1998) شدمی محسوب نوآوری آموزشی، مدیریت پارامترهای در های مدیریتینظریه

 شیآموز مدیریت هویت که شودمی مطرح ادعا این رد یا تأیید در آموزشی مدیریت حوزه در موجود فکری

 اندیشه ریختا مطالعه در را سؤال این به پاسخ شک، بدون. تربیتی علوم یا داد نسبت اداری علوم باید به را

 علمی حیات اجتماعی علوم نفوذ و سیطره تحت آموزشی کرد؛ مدیریت جستجو توانمی آموزشی مدیریت

 تاریخ لطو در انتقادی تفسیری، گرایی،اثبات هایپارادایم بروز و ظهور مرهون آن علمی تحوالت و یافت

 علوم علمی شکوفایی اوج و دوم جهانی جنگ از به دوره بعد را آموزشی مدیریت رشته رونق چنانکه. است

 به را مدیریت هاینظریه بیشتر خاستگاه که گونهآن(. Hare, 1996) دهندمی نسبت شناسیجامعه و رفتاری

 از زشیآمو مدیریت رشته کارکرد و ماهیت دهند،می نسبت صنعت و کارخانه فضای و وکارکسب میدان

 کرد لمس توانیم خوبی را به وکارکسب سپس و صنعتی و دولتی مدیریت تفکر از منبعث مدیریتی اصول

(Bush, 2006 cited in Aradechi, 2014)،  به مدیریت با رشد سریع مؤسسات آموزشی نیاز این میان در 

گیری و تحوالت مدیریت (. تردیدی وجود ندارد که نحوه شکلOzdemir, 2011بیشتر احساس شد ) آنها

یی رسد این اقدام از سونظر میبه عنوان یک شاخه علمی بر مدیریت آموزشی تأثیر گذاشته است، اما به

 مندان اینبرد و از سوی دیگر، به دانشجویان و سایر عالقهاستقالل رشته مدیریت آموزشی را زیر سؤال می

توان زاتر این برداشت که مینماید که تاریخ این دو، یکی است. از آن آسیبآموزه نامعتبر را تلقین می

ای های که نظریه از آن برخاسته است، به حوزههای رشته مدیریت را بدون توجه به بستر یا زمینهنظریه

 با را تابعیت این (. چراییAhanchian, 2014یادگیری تعمیم داد ) -ویژه فرایند پیچیده یاددهیآموزشی به

 .نمود تبیین توانمی آموزشی تاریخ مدیریت در تاریخی مستند رویدادهای به استناد

 

 روش

ه متن نوشت توانمیبهره گرفته شد. در این روش، سند را  1برای دستیابی به این هدف از روش اسنادی

یا اطالعاتی درباره یک موضوع یا پدیده دانست که به شکل نوشتاری/غیرنوشتاری، دست  هادادهشده حاوی 

براین  (.Sadeghi Fasaee  & Erfanmanesh, 2015) گیردمیاول/دست دوم، اولیه/ثانویه مورد مطالعه قرار 

 پیشینه رمرو های اکتشافی وها، بررسیهدف تعیین و موضوع پس از انتخاباساس، در فرایند اجرای پژوهش 

ورت گرفت. صآثار پژوهشی مرتبط با موضوع به ویژه بازخوانی دقیق متون و منابع شناسایی از طریق پژوهش 

                                                           
1 . Documentary Research 
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توسعه نظریه در مدیریت آموزشی، قلمرو مدیریت آموزشی، »های کلیدی مانند جهت بازخوانی متون از واژه

تفاده شد. این اس «بر مدیریت آموزشی گذاریرتأثفکری و فلسفی  هایجریانتاریخ مدیریت آموزشی و نیز 

اعتبار  ینتأمور ند. به منظاهبه چاپ رسید المللیبینمقاله یا رساله دکتری در مجالت معتبر  اغلب به شکلآثار 

ضمن توجه به اصالت منبع موردمطالعه و توافق محققان روی رویدادهای موردنظر،  ،های به دست آمدهداده

یکی از شد. یمهای مشابه به سمت منابع بیشتر هدایت پژوهش مأخذاز فهرست منابع و پژوهشگر با استفاده 

« 1کتاب جامع پژوهش در مدیریت آموزشی»( با عنوان 1988این منابع اثر نورمن بویان ) تریناصیلنخستین و 

 ,Eacott) کندمیکه ایکات از آن به عنوان یک متن تاریخی اصیل در حوزه مدیریت آموزشی یاد است 

(. معیار موردنظر دیگر در تبیین تفسیری روند تاریخی مدیریت آموزشی، بسندگی معنایی بود به این 2013

مفهوم که تالش شد روایت رویدادهای تاریخی مدیریت آموزشی مستخرج از منابع علمی مختلف، معقول، 

 .(Sadeghi Fasaee  & Erfanmanesh, 2015) باشد اعتمادقابلو  یرباورپذ

 

 مدیریت آموزشی فکریبندی تحوالت طبقه

 از ت؛برخوردار اس شناختیمعرفت غنی از سابقه دانشگاهی رشته یک عنوان به مدیریت رهبری و

 تا شده شناخته تئوری جنبش عنوان به آنچه در  1960و  1950 سال در گریفیث دانیل و هالپین اندرو آثار

 ترفوس ویلیام و بیتس ریچارد انتقادی نظریه ظهور ،1970 سال در منطقی گراییتجربه از گرینفیلد توماس نقد

همواره بحث  ،تاکنون 1990دهه از گرایییعتطب انسجام از الکومسکی گابریل و ایورز کالین و 1980 در

ست ا بوده پیشرو محققان توجه کانون عمل و بودن در جهان اجتماعی در  های کسب دانش،پیرامون شیوه

(Eacott & Evers, 2015). ه های صورت گرفته ببندیتوان بر اساس طبقهمرور تاریخی این تحوالت را می

 ;Boyan,1988مورفی، بویان، هر، مکسی، پاپا، اوپالتکا و ازدمیر جستجو کرد ) هایدیدگاهنمونه در  طور

Hare, 1996; Maxcy, 2005; Oplatka, 2008; Papa, 2009; Ozdemir, 2011ر تحول و تطور (. مکسی سی

مانی چنین های مختلف زهای فلسفی زیربنایی در برههپردازی در مدیریت آموزشی را با نظر به پارادایمنظریه

(؛ روابط 1900 -1920(؛ مدیریت علمی )1850 -1900کند: دوره کالسیک یا رمانتیک )بندی میدسته

تاکنون(؛ جنبش  1920لوم و علوم اجتماعی )گرایی منطقی در ع(؛ پوزیتیویسم/ تجربه1920 -1930انسانی )

 1950پردازی در مدیریت آموزشی )(؛ اصالحات رادیکالی در علوم اجتماعی و نظریه1940 -1970نظریه )

تاکنون(؛  1980تاکنون(؛ هرمنوتیک، پدیدارشناسی، نظریه انتقادی و پژوهش در علوم تربیتی و اجتماعی )

                                                           
1 . Handbook of Research on Educational Administration 
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های گیریتاکنون(؛ و جهت 1970پردازی در مدیریت آموزشی )یهپراگماتیسم در علوم اجتماعی و نظر

( 1993) (. مورفیMaxcy, 2005(. )2005پردازی در مدیریت آموزشی و علوم اجتماعی )جاری در نظریه

علمی  مدیریت الگوی (،1820-18201900کارآموزی ) الگوی در سه مرحله از را آموزشی مدیریت توسعه

بندی هر، (. در طبقهOrucu, 2006کند ) بندی می( طبقه1946-1985) رفتاری علم الگوی و (1946-1900)

(، جنبش نظریه در مدیریت 1881-1950توان در سه دوره اصلی دوره رمانتیک )نیز سیر این تحوالت را می

(. وجه اشتراک Hare,1996(، و جنبش انتقادی علوم اجتماعی خالصه کرد )1950-1970آموزشی )

های ارائه شده را در ارجاع خاستگاه فکری مدیریت آموزشی به حیات تربیتی آن یعنی قبل از یبندطبقه

توان مالحظه نمود. در های مدیریت به مدیریت آموزشی میظهور جنبش نظریه و نهضت ترجمه نظریه

جدید و با شروع دوره رمانتیک تا هزاره  1875بندی بویان نیز بازه زمانی این تحوالت از سال طبقه

ریت رویدادهای تاریخی مدی ترینمهمگیرد. بنابراین، رویکردهای انتقادی به مدیریت آموزشی را در برمی

-1900های فکری و فلسفی مهم و اثرگذار به چهار دوره رمانتیک )برحسب جریان توانمیآموزشی را 

و تفکر غالب  نظریه شجنب (، اوج1901 -1954آموزشی ) مدیریت در نظریه جنبش گیریشکل(، 1875

 انتقادی ( و رویکرد1967 -1985تفسیرگرایی ) نگاه با ظهور نظریه (، نقد جنبش1954-1966) گراییاثبات

 نمود.  بندیطبقهتاکنون(  1985آموزشی ) مدیریت به

 کیرمانت دوره در یآموزش تیریمد (1

ردیابی  1880و  1870های دههتوان در پردازی در مدیریت آموزشـی را میمنشـأ و خاسـتگاه نظریه

(. در این دوره مدیریت آموزشی Ozdemir, 2011خواند )می 1کرد. ازدمیر این دوره را عصر ایدئولوژیک

ــته مدیران تجربی تعریف می ــود )به مثابه هنر و مبتنی بر تجارب زیس  (. در این رابطه، ویلیامHare, 1996ش

شمار می1882) 3( و آلبرت راب1875) 2پین شی به  شگامان حوزه مدیریت آموز ستین پی روند. پین ( از نخ

 ;Boyan,1988بود ) 1878نخستین سرپرست و سپس استاد مدیریت آموزشی در دانشگاه میشیگان در سال 

Hare,1996; Papa, 2009مداد می یت کالس قل مدیر نای  ـــی را زیرب یت آموزش مدیر نمود و بر (. راب 

س که، پین و هریس به تمایز مدیریت از تدریهای کالســی تأکید داشــت. درحالیعالیتمدیریت و کنترل ف

بدین ترتیب،  ـــتند و مدیریت را نوعی فعالیت مبتنی بر نظارت تعریف کردند.  و کالس درس عقیده داش

سه پایه صلی مدیریت مدر شی با تعبیر نظارت به عنوان کارکرد ا شد. پین  ریزیدانش جدید مدیریت آموز

به رشته تحریر درآورد و « معلم میشیگان»با عنوان  1875لین کتاب خود در باب مدیریت مدرسه در سال او
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 رنق اول دهه متحده طراحی و اجرا نمود. درهای ایاالترا در یکی از دانشـــگاه معلمتربیتنخســـتین برنامه 

 ونامرســـ چنانکه،. ندکرد متمایز درس کالس و تدریس از را آموزشـــی مدیریت دیگری، محققان بیســـتم

 اسنیدن ،(1898) هریس و مدرسه ناظر عنوان به مدرسه مدیر نقش روی( 1900) گو و( 1897) گتز ،(1894)

ـــلر و( 1904) برتون ،(1908) داتن و ـــاره تدریس از مدیریت تمایز به خود آثار در( 1908) چنس کردند  اش

(Boyan, 1988 .) 

سی، شنانظریه و هنر توصیف کرد. از دیدگاه او اصول روان( دیدگاهش را با تمایز بین 1886پین )

فیزیولوژی و اخالقیات به ترتیب منابعی هستند که متضمن اصول علمی مناسب برای راهنمایی رشد روانی، 

د تاریخ، های دیگر ماننباشد. او معتقد بود مواد اصلی آموزش باید از رشتهفیزیکی و اخالقی فراگیران می

حقوق گرفته شود. از دیدگاه پین، دانش مدیریت آموزشی کامال  قیاسی است. لذا وظیفه علم سیاست و 

وانند در هایی از این قوانین است که مربیان بتهای مختلف و استنتاج تعمیممحقق، شناسایی قوانینی از رشته

را  1830در دهه  1گرایی اسپنسر و آگوست کنت( نیز دیدگاه اثبات1886عمل از آن استفاده کنند. هریس )

شرفت های پژوهش در علوم طبیعی پییری روشکارگبهتواند از طریق که دانش علوم اجتماعی میینامبنی بر 

 هایی هستند که کامال  آلیدهاها به عنوان موجوداتی متفکر، در پی کند، را رد کرد. او معتقد بود انسان

نقش  2. همچنین، خاطرنشان ساخت که استدالل نظریاندمتفاوتکامال   هاواقعیتیر نیستند و با پذتحقق

های افالطون معتقد بود او با الهام از اندیشه .های آموزشی و فرایندهای آن داردمهمی در مطالعه سازمان

منجر  هایی با نظم بیشتر در سطح کل و نه جزهای متضاد باید به تعمیماستدالل از طریق تحلیل منطقی ایده

های استقرایی و ، روشهاواقعیتها و هم آلیدهادیدگاه پین و  هریس، پژوهش باید هم  شود. بر اساس

ی کمی، کاربرد مفاهیم موجود در سایر علوم، هادادههای ارزشی بیش از قیاسی، علوم اجتماعی و فلسفه، ایده

توانند و مدیران میهایی که مربیان مؤسسات آموزشی و مدارس و توسعه تعمیم مأموریتبررسی رابطه میان 

دانستند و بر این باور در عمل از آنها استفاده کنند را در نظر بگیرد. آنها مدیریت را از آموزش جدا نمی

از علم  تریبایستی بیش از معلمان درک عمیق ارسدیگر مدیران مدبیانبودند که ناظران آموزشی یا به

وپرورش امریکا، یک انجمن ملی آموزش 1880اسط دهه وپرورش داشته باشند. در این راستا، در اوآموزش

میته تشکیل داد که هریس و پین نیز عضو این ک« علم پداگوژی»کمیته پنج نفره را برای شناسایی مسئله 

بودند. این کمیته مشخص کرد که هدف علم پداگوژی فراهم آوردن قوانینی برای معلمان است. نکته 
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یرد گتدریج فاصله میوپرورش بهکه اخالقیات از مرکز ثقل آموزشهشداردهنده این کمیته این بود 

(Boyan, 1988.)  

لذا، در  باشد.مرور وقایع این دوره حاکی از توجه به عنصر مدیریت در فرایند تعلیم و تربیت می

اب و ین، رپهای شکل نگرفته بود، اندیشهمدیریت علمی در قالب نظریه تیلور  هایاندیشههنوز دورانی که 

ر ددر حوزه مدیریت مدرسه قابل توجه است و اخالقیات در کانون توجه آن قرار دارد. باوجوداین،  هریس

. را نادیده گرفته بودند، موردانتقاد قرار گرفتند وپرورشآموزشها به این دلیل که رشته دانشگاه 1860دهه 

( تحول و تکامل علم را در سه مرحله 1830. کنت )در این زمینه بسیار مؤثر بودهای علمی کنت و اسپنسر ایده

گرایی تعریف کرد و معتقد بود فیزیک در مرحله اثبات، بیولوژی در مرحله الهیات، متافیزیک و اثبات

شناسی در مرحله الهیات قرار دارد. او چنین اذعان داشت که علوم اجتماعی با استفاده از متافیزیک و جامعه

دین تواند به بهترین نحو پیشرفت کند. بم طبیعی نظیر مشاهده، آزمایش و مقایسه میهای معمول در علوروش

اد تدریج با آنچه هریس و پین بدان اعتقترتیب، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم معیارهای جدید به

ی هاانتزاع ی، ازداشتند، فاصله گرفت؛ معیارهای جدید از اصول اخالقی به سوی کشف قوانین در دنیای واقع

های مبتنی بر واقعیت، از بررسی واقعیت غایی به سوی پژوهش واقعیت مستقیم و عینی یمتعمنظری به سوی 

و از تفکر قیاسی به سوی تفکر استقرایی و از فلسفیدن درباره ماهیت و جوهره پدیده به سوی مطالعه 

 (. Boyan,1988مشاهده پدیده حرکت کرد )های قابلویژگی

 گیری جنبش نظریه در مدیریت آموزشی های شکلمینهز (2

رای حل های علمی باید بدر این برهه از تاریخ مدیریت آموزشی، تفکر دیویی مبنی بر اینکه روش  

مسائل اجتماعی به کار گرفته شوند، تأثیر عمیقی بر پیشرفت علوم اجتماعی که زیربنایی مدیریت عمومی 

جایگزین گمانه  گراییاثبات(. براساس این دیدگاه، Dobuzinskis, 1997شد، گذاشت )محسوب می

ترین ابزار شناخت به عنوان یک روش علمی، مهم 1( و پیمایشBoyan,1988متافیزیکی شد ) هاییپرداز

ی معرفی شد. از دیدگاه کابرل وپرورشآموزشمدیریت آموزشی و منبعی برای توسعه نظریه جهت بهبود 

ی برای مطالعه علمی مسائل آموزشی است که به تحلیل روشن و جامع فن( پیمایش، 2192) 2( و سیرز1924)

ن پردازد. چنانکه با تأسیس انجمهای پژوهشی میهای واقعی و روشها با استفاده از روشها و موقعیتواقعیت

کارکنان و ها از طریق سرشماری مدارس، آوری دادهی آموزشی، محققان در مدارس به جمعهاپژوهش

 (.Boyan, 1988;  Hare, 1996آزمون نتایج مبادرت نمودند )
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تواند وجود داشته باشد نمی وپرورشآموزش( که یک علم مستقل به نام 1929این ادعای  دیویی ) 

و  مواد و محتوی آن را باید از سایر علوم به عاریت گرفت، زمینه پیوند مدیریت آموزشی با علوم اجتماعی 

شته علمی، کاربرد  (.Boyan, 1988) نمود را فراهم شکل گرفتن علوم اجتماعی به عنوان یک ر بنابراین، با 

گیری تقریبا  از اوایل قرن بیســتم رواج یافت. هدف آن در مطالعات مدیریت آموزشــی پا گرفت. این جهت

واخر قرن یرا تا اکند، توســعه نظریه اســت؛ زفیث بدان اشــاره مییاصــلی کاربرد علوم اجتماعی، چنانکه گر

 خأل فیث به اینینظرانی نظیر گرشد و بعد از آن صاحبنوزدهم مدیریت و آموزش به عنوان هنر قلمداد می

های نیز مباحث رشـــته 1الیوت نظریه پی بردند و درصـــدد توســـعه یک نظریه مدیریت آموزشـــی برآمدند.

ــته ــی و رش ــیاس ــاد، علوم س ــی نمود؛ زیرا معتقد بود که نظام های دیگر را وارد حوزه مدیریت آماقتص وزش

های های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه بایستی مأموریت و هدفمدرسه به عنوان بخشی از پیچیدگی

 (.Hare, 1996ریزی کند )های جامعه پایهخود را با الهام از مأموریت

 هایگاهدیدتی به ویژه ترین رویدادهای مدیریت آموزشی تحت تأثیر انقالب صنعدر این دوره، مهم

( قرار 1910( و مکس وبر )1916(، فایول )1910پردازان مدیریت علمی از جمله فردریک تیلور )نظریه

 برانگیز وسترن الکترونیک مانندنظران مدیریت آموزشی از مطالعات تحسینصاحب 1940گرفت. در دهه 

که اهمیت عوامل انسانی در مدیریت را ( 1939روتلیسبرگر و دیکسون و سپس التون مایو و همکاران )

نظرانی ( نیز از دیگر صاحب1965( و سایمون )1938موردتوجه قرار داده بودند، استقبال نمودند. بارنارد )

داشتند. چنانکه، ترجمه ایده  یمؤثرهای مدیریت و مدیریت آموزشی نقش بودند که در تکامل نظریه

(، از نخستین 1958یریت آموزشی در آثار دانیل گریفیث )گیری عقالنی سایمون به قلمرو مدتصمیم

(. Orlosky, Lloyd & Shapiro, 1984)پیشگامان جنبش نظریه در مدیریت آموزشی، قابل مالحظه است 

د، یآگیری جنبش نظریه در مدیریت آموزشی به شمار میکه دوران شکل 1954تا  1947های در فاصله سال

اقدام به طراحی یک برنامه  3( با همکاری موسسه امریکایی مدیران مدرسه1946) 2بنیاد رفاه کودک کالگ

شد. در این برنامه نمود که از سوی هشت مرکز دانشگاهی حمایت می 4همکاری مدیریت آموزشی

( مدیریت 1متخصصان علوم اجتماعی به عنوان مشاوران نظریه و پژوهش دعوت شدند. با این استدالل که: 

( علوم اجتماعی منبع 3( پژوهش باید مبتنی بر نظریه باشد، 2زمند پژوهش بهتری است، آموزشی نیا

( متخصصان علوم اجتماعی کسانی هستند که متخصصان مدیریت آموزشی را در امر پژوهش 4هاست و نظریه
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قدان ویژه فکنند. این دسته از مشاوران مدیریت آموزشی منتقدان اصلی مدیریت آموزشی بهراهنمایی می

به گتزلز )از دانشگاه میشیگان(، هالپین )از دانشگاه ایالتی اوهایو(،  توانمیمبنای نظری بودند. از جمله آنها 

( در تحلیل انتقادی مدیریت 1955)از دانشگاه استنفورد( اشاره نمود. کالدارسی و گتزلز ) 1و کالدارسی

ردند. را به رشته تحریر درآو« مدیریت آموزشی نظریه در کاربرد»آموزشی به عنوان یک حوزه مطالعه کتاب 

علوم اجتماعی برای  را به عنوان کاربرد« روابط انسانی در مدیریت مدرسه»( نیز کتاب 1956گریفیث )

«  وپرورشرفتار اداری در آموزش»( کتاب 1957یف نمود. همچنین، کمپبل و گرگ )تألمدیریت مدرسه 

به زعم گرینفیلد، ایده نظریه به عنوان راهنمایی برای عمل در  (.Boyan, 1988)را به رشته تحریر درآوردند 

 (.Greenfield & Ribbins, 2005مدیریت آموزشی شبیه نهضت ترجمه بود تا توسعه نظریه )

مرور رویدادهای این دوره حاکی از تحول اساسی تفکر مدیریت آموزشی در خاستگاه جغرافیایی 

تن کوشش برای یافچون دیویی،  ینظرانصاحبتفکر  . در چهارچوبمتحده امریکاستیاالتاآن یعنی 

سایر ز ا ناگزیر باید درصدد کمک گرفتنو  معناستیبمدیریت آموزشی جایگاه و هویتی مستقل برای 

، مدیریت 2گیری آن در قامت یک علمبا توجه به سابقه علوم اجتماعی و شکلبدین ترتیب . برآمدها رشته

در کوران رو، ازاین بدیل به نظریه.قرابت را به آن پیدا کرد و این یعنی توجه ویژه و بیآموزشی بیشترین 

 عنیی مدیریت عمومی، مدیریت آموزشی به تدریج از خاستگاه محتوایی خود شتابانانقالب صنعتی و رشد 

ت عاریتی وی. با توجه به هبردمدیریت عمومی  هاینظریهتعلیم و تربیت، فاصله گرفت و دست به دامان 

پای آن در کنار علوم اجتماعی و مدیریت عمومی از این دوران به بعد شاهد حرکت پابه ،مدیریت آموزشی

ن در مدیریت آموزشی و به زبان آهستیم با این تفاوت که همان آثار علوم اجتماعی با چندین سال تأخیر 

 روز و ظهور پیدا کرد.ب

 اوج جنبش نظریه در مدیریت آموزشی (3

 الس از. بود عمل و پژوهش بر مبتنی نظری مبنای یک فاقد آموزشی مدیریت 1954 سال از یشپ تا

 تندیاف نظریه توسعه در را خود اصلی نقش آموزشی مدیریت نظرانصاحب و مدیران برخی 1964 تا 1954

(Boyan, 1988.) ا تعریف مدیریت آموزشی ب دیگربیانبهو  جدید نظریه پرورش به که کسانی میان در

ن هالپی و معلمان کالج از گریفیث شیکاگو، دانشگاه ( از1958) گتزلز کردند، معیارهای جدید علم کمک

( در این زمینه پیشگام شد و با تعریف مشخص 1959گریفیث ) .بودند اوهایو ایالت دانشگاه از (1958)

وپرورش یعنی رفتارهای ن از حوزه آموزشها و وظایف مدیریت آموزشی، ماهیت آن را به بیروهدف
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ریت های مدیعمومی سوق داد. او مدیریت آموزشی را به عنوان یک پدیده عمومی و در ارتباط با سایر رشته

های ( پارادایم زیربنایی جنبش نظریه را مبتنی بر الگوی سیستم1977(. گریفیث )Hare, 1996تعریف نمود )

های کرد. مفروضه ها توصیفنقش، نظریه تصمیم، بوروکراسی و نظریه سیستم اجتماعی گتزلز و گیوبا، نظریه

ها این است که فرض اصلی این نظریه»( چنین است: 1977مشترک این پارادایم بنابر اظهار گریفیث )

ها و انتظاراتی وجود دارد که کوشند، نقشها اهدافی دارند که اعضای آن برای رسیدن به آن میسازمان

شود، بیش از طریق قوانین )ساختار بوروکراتیک( اداره می و ه آن توافق دارند، رفتار اعضا کمدربار

رین شود و شایستگی باالتاست، فقط از قدرت قانونی استفاده میمند گیری یک فرایند نظامتصمیم

موزشی ت آ(. فعالیت اصلی گریفیث در کمک به توسعه نظریه در مدیریOzdemir, 2011« )هاست.سیاست

هار فرضیه را گیری، چسایمون در نظریه تصمیم هایدیدگاهگیری بود. او با تأثیرپذیری از در زمینه تصمیم

های انسانی وجود دارد؛ ( مدیریت، رفتاری عمومی است که در همه سازمان1مطرح کرد: « نظریه اداری»در 

( وظیفه اصلی مدیریت، توسعه 3اعی است؛ ( مدیریت، فرایند هدایت و کنترل زندگی در یک سازمان اجتم2

( مدیر با یک گروه یا افراد متعلق به یک 4ترین شیوه ممکن است؛ و گیری با اثربخشو تنظیم فرایند تصمیم

 درک برای موردنیاز نظری هایشالوده اداری، ، این باور که علومبنابراین(. Hare, 1996کند )گروه کار می

آورد، مبنای پژوهش در مدیریت آموزشی قرار می فراهم کنند،می اداره را آنها که مدیرانی تربیت و مدارس

 (. Greenfield & Ribbins, 2005گرفت )

 مبنای را نظریه از گرای منطقی،، اثبات(1951) 1فیگل این تعریف( 1959) گریفیث و( 1958) هالپین

 -یمنطق هایروش از استفاده با که هامفروضه از ایمجموعه»دادند:  قرار آموزشی مدیریت در پردازینظریه

 به در واکنش( 1975)ویلوور  (. اماHare, 1996) «.نمود استخراج آن از را تجربی قوانین توانمی ریاضی،

 است کافانهموش و دقیق بسیار فیگل تعریف او، زعم به. داد هشدار آموزشی مدیریت در نظریه از تعریف این

 اجازه» که بود این ویلوور پیام. گیردبرمی در را آموزشی مدیریت در نظریه همه نه و نظریه از بخشی که

گرایی منطقی نقطه اثبات (.Hoy, 2000) «شود. راهنمایی منطق و شواهد راه از مدیریتی عملکرد دهید

گیری توسط سایمون و زمینه ظهور جنبش نظریه در مدیریت آموزشی که شروعی برای طرح نظریه تصمیم

ترین رخداد تاریخ مدیریت آموزشی را بزرگ (.Boyan, 1988)رفت هدف آن علم اداری بود، به شمار می

نسبت  2فرانس ملی اساتید مدیران آموزشیتوان به کنگیری جنبش نظریه در مدیریت آموزشی میدر شکل

گروه کوچکی از اساتید مدیریت آموزشی و مدیران مدارس برای ده روز در نیویورک  1947داد. در اکتبر 
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دور هم جمع شدند. این گروه، سازمانی با عنوان کنفرانس ملی اساتید مدیران آموزشی تأسیس کردند 

(Hare, 1996که نقطه عطفی در تاریخچه پ )رود. روح رفراز و نشیب مدیریت آموزشی به شمار می

ن رشته انداز ایگرایی نشئت گرفته از علوم اجتماعی همراه با نارضایتی مشترک از ماهیت و چشماثبات

را فراهم نمود که روح حاکم بر آن را  تفکر « جنبش نظریه در مدیریت آموزشی»گیری های شکلزمینه

ش وارد کرد. با وجود نقدهای بسیاری که به این جنبگرایی منطقی تعریف میبهگرایی و تجرمدرنیسم، اثبات

شد، اما سهم آن را در کسب جایگاه و اثبات حقانیت دانشگاهی مدیریت آموزشی به عنوان یک حوزه 

های اولیه جنبش، کنفرانس ملی اساتید مدیریت (. در سالOplatka, 2008توان انکار کرد )مطالعه نمی

های های گروهی به منظور طراحی برنامههای بلندی در راستای افزایش عضویت و انجام فعالیتگام آموزشی

ای با هدف بهبود برنامه ، پروژه1947های کنفرانس سال سازی رهبران آموزشی برداشت. در ادامه برنامهآماده

با این هدف که (. Hare, 1996طراحی شد ) 1949 -1950های تربیت مدیران آموزشی برای سال

 یک و وندش نائل وپرورشآموزش توسعهدرحال رهبران مسائل بهتر درک به کنفرانس در کنندگانشرکت

 (. کنفرانسPapa, 2009آموزشی ارائه شود ) مدیران مؤثر تربیت فنون و هاروش درباره مشترک رویکرد

 در رهبری بهبود برایای صدور بیانیه اصلی تمرکز شد که نتیجه آن پرسش سه روی 1948 سال

 رهبری فرایند ( ماهیت2اجتماعی چیست؟  زندگی بهبود در وپرورش( سهم آموزش1بود:  وپرورشآموزش

زارش کرد؟ به استناد گ کمک آموزشی رهبران تربیت شناسایی و به توانمی ( چگونه3باشد؟ و  باید چگونه

مطالعه در این حوزه مشخص شدند  اصلی ههفت حوز 1949 در اکتبر «1مدیر مدرسه» منتشرشده در نشریه

اجرای  و رهبری، طراحی هایآموزشی، شایستگی تربیت رهبران برنامه توان به فلسفهکه از جمله آن می

 یآموزان و  نیز ارزیابمدیریت نیروی انسانی و دانش هایآموزشی، سیاست مدیران تربیت برنامه، برنامه

جلسه دیگر این کنفرانس  1954(. در سال Hare, 1996آموزشی اشاره کرد ) رهبران سازیآماده هایبرنامه

نظران علوم اجتماعی در مباحث آن حضور فعالی داشتند. از دیدگاه برگزار شد و صاحب« 2دنور کلرادو»در 

ترین زمان در تاریخ جنبش نوین یعنی جنبش نظریه در مدیریت آموزشی ( این جلسه شاید مهم1970هالپین )

طورکلی از ده باشد. در این کنفرانس آنها با بیان شیوا در بسیاری از موارد افرادی پرجاذبه بودند که بهبو

مدیریت آموزشی بر یک ساختار نظری  3ماهیت مدیریت آموزشی انتقاد کردند و معتقد بودند مبنای دانش

به خاطر مطالعات نظری  . در طول این کنفرانس اساتید مدیریت آموزشی(Boyan, 1988)بنا نشده است 
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ه زبان ها حتی بهدف و نامنظم موردانتقاد دانشمندان علوم رفتاری قرار گرفتند. لذا، دریافتند که آنبی

( به عنوان رهبر 1970کنند و ارتباط بین آنها بسیار محدود است. هالپین )دانشمندان علوم رفتاری صحبت نمی

( 1برای رهبران جنبش نظریه در مدیریت آموزشی تأکید کرد: جنبش نظریه، در این کنفرانس بر سه نکته 

قیاسی که ریشه در  -اینقش نظریه به رسمیت شناخته شود و تحقیقات کامال  تجربی به نفع تحقیقات فرضیه

( مدیریت آموزشی از دیگر انواع مدیریت جدا نیست. این نوع از مدیریت در معنای 2نظریه دارند، رد شود؛ 

های خاص آن، یک موضوع مناسب برای پژوهش است؛ و ی و بدون درنظر گرفتن ویژگیمدیریت عموم

 هایگاهدیدپردازی  و مدیریت آموزشی بر مبنای وپرورش به عنوان یک سیستم اجتماعی مفهوم( آموزش3

  (.Hare, 1996; Greenfield & Ribbins, 2005شود )علوم رفتاری طراحی 

شناسان با موضوع پویایی شناسان و جامعهتوسعه نظریه توسط روان 1950بنابراین، در اوایل دهه 

مداد ناپذیر برای مدیریت آموزشی قلسازمانی و رفتار رهبری شکل گرفت و نظریه به عنوان جزئی اجتناب

بیعی شان را از علوم طشد. مبانی نظری مدیریت آموزشی از علوم اجتماعی گرفته شد؛ علومی که خود مفاهیم

(. به استناد آثار تاریخی منتشرشده، جنبش Hare, 1996شناسی و فیزیک به عاریت گرفته بودند )زیست مانند

 کهیطوربهدوران اوج خود را تجربه کرد.  1969تا  1954های توسعه نظریه در مدیریت آموزشی بین سال

 ;Boyan, 1988یافتند )بسیاری از مدیران و محققان مدیریت آموزشی نقش اصلی خود را در توسعه نظریه 

Hare, 1996; Maxcy, 2005; Oplatka, 2008; Papa, 2009; Ozdemir, 2011;چنین بود که روح .) 

 نامید، جدید جنبش را آن( 1970) هالپین که قالبی در 1950سال در آموزشی مدیریت برای گراییاثبات

جنبش نظریه، محققان بسیاری به پژوهش در ادامه جریان  (.Greenfield & Ribbins, 2005یافت ) گسترش

( به موضوع 1965مند شدند. به طور نمونه، بیدول )در مدیریت آموزشی از زوایای مختلف علمی عالقه

( مدیریت آموزشی را به عنوان یک 1968مدرسه به عنوان یک سازمان رسمی پرداخت. گتزلز و گیوبا )

کردند.  است، تعریف اجتماعی سیستم ایدئولوژیک و جاریهن ابعاد تابع رفتار آن در فرایند اجتماعی که

(، 1982های برجسته مدیریت آموزشی اشاره کرد. هویل و گلسمن )( به برخی ویژگی1978جیمز مارچ )

مانند هماهنگی و انواع وابستگی در مدارس، تحلیل عملکرد  ییهاموضوع( 1973( و تامپسون )1968مرتون )

ریزی استراتژیک و ارتباطات در حوزه مدیریت آموزشی را مطرح برنامه مدارس از دیدگاه اجتماعی،

( نیز مفاهیم اثربخشی و کارایی مدارس را موردتوجه قرار دادند. بویان 1981نمودند. بوید و گراسون )

( به پژوهش پیرامون مسائل رهبری پرداختند. در این میان، بخش عمده پژوهش در 1955( و هالپین )1982)
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( نسبت داد. 1968( و ویلوور )1982های هوی و میسکل )توان را به کوششدیریت آموزشی را میحوزه م

 (.Hare, 1996آنها نظریه مدرسه به عنوان یک سیستم اجتماعی باز را مطرح کردند )

شی به مدیریت عمومی سوب   2و مدیریت دولتی 1بدین ترتیب، طرح این ادعا که مدیریت آموز من

آید. به زعم ازدمیر، مدیریت عمومی در مدیریت آموزشی به شمار می 3است، از دستاوردهای جنبش اداری

واقع، دلیل اصــلی  گیرد. دررا در برمی 4وکاریک چتر مفهومی اســت که مدیریت دولتی و مدیریت کســب

ـــی، معرفی آموزش د. در محور بومتی جامعهوپرورش به عنوان خدتأثیر مدیریت دولتی بر مدیریت آموزش

ــیاســی و اقتصــادی به یک خدمت دولتی اوایل قرن بیســتم آموزش وپرورش به دالیل مختلف اجتماعی، س

شـروع شـده بود، بعد از جنگ  1930ویژه در اقتصـاد که از اوایل دهه تبدیل شـد. رویکرد مداخله دولت به

کزی در ریزی و کنترل مرز مرکز سبب برنامهها به دخالت در اقتصاد اجهانی دوم تثبیت شد. گرایش دولت

ــت آموزش ــد. تبیین رابطه بین آموزشارائه خدمات و در درجه نخس ــعه باعث وپرورش ش وپرورش و توس

ـــکل مهش نا ظارتی و بر عد از جنگوپرورش گردید. ازاینریزی متمرکز در آموزشگیری رویکرد ن  رو، ب

منه خدمات عمومی و دولتی شـــد و با قرار گرفتن جهانی دوم رویکرد اقتصـــاد کینزی ســـبب گســـترش دا

ـــی مدیریت آموزش ـــاس ـــول اس وپرورش در زمره این خدمات، رویکرد مدیریت متمرکز که یکی از اص

 وپرورش در توســعهالشــعاع قرار داد. با توجه به اهمیت آموزشکالســیک بود، مدیریت آموزشــی را تحت

سال شگاهها، علوم تربیتی به طور عملی در طول این  شی به طور خاص در دان نوان ها به عام و مدیریت آموز

همی وپرورش بر توسعه ملی نقش میک رشته دانشگاهی مطرح شد. بنابراین، پذیرش عمومی تأثیر آموزش

 (.Ozdemir, 2011در نفوذ مدیریت دولتی در مدیریت آموزشی ایفا نمود )

آموزشـــی دانســـت. بیش از نیم قرن از این دوران را باید عصـــر هویت بخشـــی عاریتی به مدیریت 

شتهشکل ضوع و ر شی میگیری مو شت و پژوهشای با عنوان مدیریت آموز سته و گریخته و گذ های ج

کشتی مدیریت آموزشی را در دریای علوم مختلف سرگردان کرده  ،پراکنده صورت گرفته در این دوران

ــت ــکلاس ــترش جنبش . ش ــ گرایینظریه مبتنی بر تفکر اثباتگیری و گس ه علوم اداری و دن بو نزدیک ش

، با توجه به نیازهای نیروی انسانی بعد از جنگ جهانی دوم، هرچند مدیریت آموزشی را از مدیریت عمومی

ت آموزشی گیری و تثبیت رشته مدیریتعلیم و تربیت دور کرد، اما به جهت شکل یعنی خاستگاه اصلی خود

ــگاهیدر فضــای  ــعه آن  برایرچه و ایجاد حرکتی یکپا دانش ــت. دلیل تأثیرپذیری باالتوس ی قابل توجه اس
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در این دوران را باید حرکت  مدیریت آموزشـــی از مدیریت عمومی و قرار گرفتن آن در زمره علوم اداری

 منفعالنه و سردرگمی اساتید و مدیران آموزشی آن زمان دانست.

 جنبش نظریه در نگاه تفسیرگرایی  نقد  (4

وده و شدند، ناکافی بهایی که در مدیریت آموزشی استفاده مین، تمامی نظریهبه زعم برخی محققا

( خاطرنشان 1986) 1(. چنانکه فوسترHare, 1996کنند )نگری فکری در این زمینه را پشتیبانی نمیژرف

، تحقیق در مدیریت آموزشی کمتر گرایش به حل مسائل روز و واقعی مدیران 1950سازد، در اواخر دهه می

های وارد هایی بودند که منجر به توسعه نظریهآوری دادهمدارس داشته است. محققان بیشتر به دنبال جمع

ها با مشکل ، مدیران آموزشی در کاربرد این نظریهروازاین(. Boyan, 1988شده به مدیریت آموزشی شوند )

وزشی و های آمی بنا شده در نظریههاانتزاعمواجه شدند؛ مسئله اصلی آنها چگونگی برقراری ارتباط بین 

مقاالت  مندنظام( با مرور 1979) 2شدند. کمبلهایی بود که روزانه در محیط مدرسه با آن روبرو میموقعیت

خاطرنشان ساخت که این فصلنامه  1978تا  1956های بین سال 3لنامه مدیریت آموزشیمنتشره شده در فص

ت، بندی آنها انجام نداده اسهای متنوع منتشر کرده، اما تالشی برای طبقههای زیادی با عنوان و موضوعمقاله

، دوره زمانی هلعبراساس نتایج این مطاهرچند این کار با توجه به گستردگی این رشته بسیار دشوار است. 

ی، تغییرات سیاس ؛با تغییرات سریع و اغلب مشوش کننده ذهن در جامعه آمریکا همراه بود 1970تا  1947

 امریکا وارد ساخت وپرورشآموزشو از طرفی فشار زیادی بر  فراواننظامی، اقتصادی و اجتماعی نفوذ 

(Hare, 1996.) 

: نظریه اداری»ای با عنوان در مقالهنبش نظریه، در توصــیف واپســین لحظات افول ج( 1970هالپین )
چند نفر از ما که در جنبش نوین  1964تا  1954طی دوره »دارد: با تأسف چنین بیان می« 4مشعل کورکورانه

وخت، سکردیم که با شعله روشن و پرحرارت میهایی را حمل میمدیریت آموزشی شرکت داشتیم، مشعل

یافت، دوندگان دیگری را یافتیم تا مشعل را به آنها واگذار کنیم. خالصه آنکه،  اما همچنان که مسابقه ادامه

سط میدان افتاد. شعل کورکورانه جلو رفت و و ( با بیان اینکه در اکثر نقاط دنیا 1975همچنین، گریفیث )« م

دارد،  دجنبش نظریه به سمت یک ایدئولوژی به انحراف کشیده شده است و نیاز به بازسازی و هدایت مجد

به دنبال برخی ( 1997)  کند. گریفیثپاشیدگی جنبش نظریه در مدیریت آموزشی را رسما  اعالم می هم از
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یه از دیدگاه فیگل )واکنش به تعریف نظر بت  ـــ قادی نس هاوس )1951های انت که 1981( و این ادعای   )

 در. ضـــعیفی هســـتند ادعاهای تقریبا  های علمینظریه با مقایســـه در وپرورشآموزش در« 1اندازهاچشـــم»

ـــم وپرورشآموزش ـــت ممکن مختلف اندازهایچش ـــمند همزمان طور به اس ـــند و اینکه ارزش  وجود باش

« 2مفهومی گراییکثرت» عنوان با( 1997)  دیل و بولمن که آوردمی پدید را چیزی مختلف اندازهایچشــم

ستدالل گراییکثرت تأیید کنند، درمی یاد آن از «هاایده جنگل»یا  ص ایده»دهد: می ارائه محکمی ا  این لیا

ست سائل همه تواندنمی نظریه یک که ا سائل برخی. دهد قرار موردمطالعه سودمند طور به را م  و بزرگ م

 هرچند گر،دی هاینظریه کهدرحالی ندارد، را آنها دربرگیرندگی قابلیت تنهای به نظریه یک و اندپیچیده

ستفاده با صریح، و ساده  هانظریه همه هن و هانظریه برخی... شوند شناخته بهتر توانندمی دیگر هاینظریه از ا

 آموزشی مدیریت در گراییکثرت ایده و نیز پلورالیسم(  1978) هادکینسون .«اندمناسب مسائل برخی برای

ست معتقد او. نمود مطرح را شی مدیریت در نظریه بر تمرکز به جای امروزه که ا  هامپارادای موضوع، آموز

 (.Hare, 1996اند )مالحظه قابل اندازهاچشم و

با گذشت بیست سال از عمر جنبش نظریه و توسعه نظریه در مدیریت آموزشی،  1970در اوایل دهه 

های سنتی و پوزیتیویسم منطقی حاکم بر این مدیریت آموزشی به چالش کشیده شد. چالش  توماس نظریه

(. گرینفیلد با زیر سؤال بردن Hare, 1996هاست )آغاز شد از مشهورترین آن 1974 گرینفیلد که از سال

ه های اخالقی جنبش نظریه، باب جدیدی بشناختی و پایهشناسی، مبانی روششناسی، معرفتمنطق هستی

(. او به دنبال نقد پژوهش در مدیریت آموزشی خاطرنشان Ozdemir, 2011روی مدیریت آموزشی گشود )

گیرند، در یک بزرگراه بدون های آموزشی از علم کمّی بهره میت محققانی که برای مطالعه سازمانساخ

ومی وسیله قوانین عمهای عینی نیستند که بههای آموزشی پدیدهکنند. به زعم او، سازمانمفر حرکت می

کند؛ د را منعکس میو تفسیرهای افرا هاادراکهای ذهنی هستند که بندی شوند؛ بلکه آنها سازهصورت

های انکند. بلکه انسکند و عمل نمیکند، انتخاب نمیکنند، فکر نمیها ادعا میگونه که نظریهسازمان آن

شود، بلکه بر مبنای دهند. هیچ سازمانی از طریق قوانین علمی اداره نمیدرون سازمان این اعمال را انجام می

( ماهیت 1974(. گرینفیلد )Boyan, 1988; Papa, 2009ند )شوهای انسانی هدایت میها و هدفتصمیم

های مدیریت آموزشی را مطرح و چالش دیگری در قلمرو مدیریت آموزشی ایجاد کرد. ایدئولوژیکی نظریه

بود و  گرایی در مدیریت آموزشی معتقدگرایی یا اثباتجای واقعاو به رویکرد پدیدارشناسی و فرهنگی به

گرایی. ربهیابی و تجپردازی در حقیقت نوعی پارادایم سازی است، نه فرایند حقیقتیهعقیده داشت که نظر
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مند، را رد توانند به پیشرفت مطالعه پدیده انسانی بینجاهای علمی طبیعی میگرینفیلد این فرضیه را که روش

دی ه آنها نظریه انتقاهای گرینفیلد به دنبال خود انتقادهایی را به همراه داشت که از جملکرد. طرح ایده

 براین، (. عالوهLakomski, 1987های گرینفیلد را به باد انتقاد گرفتند )ویلوور و بیتس بود که به شدت ایده

کند می مرکزت طورخاص به علمی دانش سیاسی ماهیت و قدرت روابط بر استرالیایی منتقد پردازنظریه بیتس

(Orucu, 2006)ست. ا وپرورشآموزش جدید شناسیجامعه آموزشی مبتنی بر . رویکرد جدید او به مدیریت

. (Bates, 2013)گیرد می رابطه بین دانش و کنترل موردمطالعه قراردر این رویکرد، مدیریت آموزشی در 

بدین ترتیب، در این دوره، ماهیت نسبی نظریه و بار ارزشی پژوهشگر موردتوجه ویژه قرار گرفت و 

 منطقی به چالش کشیده شد. این جنبش توسط افرادی نظیر پیتر وینچ، توماس کهن،های پوزیتیویسم مفروضه

ها، مفهوم پارادایم کهن (. مؤثرترین این چالشMaxcy, 2005ویلیام فوستر و راسل هنسون رهبری شد )

 (. Boyan, 1988( بود )1962)

ستین بار آموزشی نخ پردازی مدیریتجنبش نظریه با هدف دستیابی به یک رویکرد غالب در نظریه

 ,Boyanتوسط گرینفیلد و سپس افرادی چون فوستر، بیتس و ویلوور موردنقد قرار گرفت ) 1970در دهه 

های سنتی مدیریت ( در انتقاد به پوزیتیویسم، نظریه1970های هابرماس )(. بیتس با الهام از اندیشه1988

توانند رایی میگرایی، کارکردگرایی یا رفتارگ، تجربهکه با کاربرد علوم پوزیتیویسمآموزشی را مبنی بر این

دهی کنند که بهترین کارایی و اثربخشی را به ارمغان آورد، موردانتقاد قرار داد ای سازمانگونهسازمان را به

(Park, 1999فوستر مشروعیت جنبش نظریه را با استفاده از مفروضه .)داد.  های نظریه انتقادی موردنقد قرار

بیتس و فوستر انقالب دیگری را در مقابل  1980ارد بیتس نیز بر پیوند عمل و نظریه تأکید نمود. در دهه ریچ

های توماس گرایی منطقی و مدیریت بوروکراتیک دانش پدید آوردند. نظریه انتقادی جدید از اندیشهتجربه

ره بنا شد. در برماس و پائول فریکهن الهام گرفت و بر مبنای فلسفه انتقادی مکتب فرانکفورت و یورگن ها

 های واقعیها با گزارشو تالش برای مطابقت دادن نظریه شد یعلمتأکید کمتری بر روش  1990دهه 

پردازان انتقادی نظریه و عمل را در ارتباط رفتارهای مدیران مدرسه در میان محققان آغاز گردید. نظریه

تأکید بسیاری بر برقراری ارتباط بین محققان و کارورزان یا ( و Boyan, 1988تنگاتنگ با هم قرار دادند )

دیگر پایان دادن نزاع بین علم و عمل صورت گرفت و سعی بر این بود که یک استاد، رابط بین عبارتبه

دانش نظریه و عمل آموزشی تلقی شود. در مقابل این نگاه کاربردی به رشته مدیریت آموزشی، برخی 

ظریه و تحقیق در این رشته را مطرح کردند، به این دلیل که یک عمل زمانی سودمند محققان استفاده از ن

ه را این دوربنابراین، ویژگی بارز (. Willower, 1983)ها درآمده باشد است که به محک آزمون نظریه
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کرد نقد جنبش نظریه با روی. پارادایمیک در فضای فکری مدیریت آموزشی توصیف نمودنبرد  توانمی

با این هدف انجام گرفت که دستاوردهای پیشگامان نظریه در مدیریت آموزشی در ی گرایتفسیر وظهورن

ه های شکل گرفته در میدان عمل مورد توجبود. بنابراین، دغدغه بهبود عمل و اثربخشی نظریه ثمریبعمل 

قرار گرفت  یلوورفوستر و و منتقدان جنبش نظریه از جمله گرینفیلد و نمایندگان نظریه انتقادی مانند بیتس،

 ریتانیایی ومحققان بامریکا فراتر رفت و  متحدهسطح ایاالتپردازی از نظریهو بدین ترتیب، کوشش برای 

 .رشته دانشگاهی پیوستندنظران این صاحب خیل به طور نمونه به استرالیایی

 رویکرد انتقادی به مدیریت آموزشی  (5

انتقادی جدید و اراده بسیاری از رهبران جنبش نظریه به تجدیدنظر، سیطره  هایدیدگاهبه دنبال 

ینیستی مفانتقادی،  هایدیدگاههای مدرن و پوزیتیویسم منطقی بر مدیریت آموزشی رو به افول نهاد و نظریه

زمان مدرن، سا(. در دیدگاه پستHare, 1996مدرن، مدیریت آموزشی را دستخوش تغییر قرار دادند )و پست

دهی آشوب سازمان»( رها شده و به عنوان یک 1962) 2در دیدگاه کاالهان« 1جنون کارایی»آموزشی از بند 

الگوی سطل »های آموزشی براساس ( ماهیت سازمان1972) 4شود. به زعم مارچ و السنتعریف می« 3شده

 (.n Hare, 1996Cited iدهی شده بهتر قابل درک است. )های سازمانبه عنوان آشوب« 5زباله

انش همیشه ورزند که دبر این نکته اصرار می و پندارندها وجود یک مبنای دانشی را افسانه میمدرنیستپست

ر چیزی نیست که به طو دانیم آنشود و وابسته به زمان و مکان است. آنچه میدر شرایط خاص تولید می

وزیع ت به چگونگیتقریبا   است،« حقیقی»آنچه دانش  دربارهتوافقی  دانیم.آن را می  6شمولو جهان عمومی

انش از دانستن )چه چیزی د یدیگر، قدرتمند بودن شکل خاصعبارتاست. به وابستهقدرت در یک جامعه 

را در  ردفکند که به نوبه خود موقعیت آید، چه دانشی ارزشمند است و نیست( را پشتیبانی میحساب میبه

مدرنیسم، هیچ نظری (. از نگاه پستDonmoyer  Imber & Scheurich, 1995) کندیک جامعه تثبیت می

امکان  لذا، .(Cited in Ahanchian, 2007, P. 25بر نظر دیگر ترجیح ندارد و هیچ حقیقتی پایدار نیست )

یچ هعنوان یک اقدام گذرا و ناپایدار، وافی به مقصود انتظام بخشی به مضامین پراکنده در پردازی بهنظریه

مدرن در پست هایدیدگاهبا ظهور علوم اجتماعی از جمله در مدیریت آموزشی نخواهد بود.  رشته

های مبهم و در مطرح شد که سه ویژگی هدف« نظمی سازمانیبی»، ایده 1990های آموزشی در دهه سازمان
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ه آن نسبت یال اعضا بکنندگان و مشارکت سی عمل حتی برای شرکتفناوربسیاری از موارد متناقض، ابهام 

یربنایی های زها به عنوان مفروضهداده شد. ایده مطرح دیگر در این دوره، ساختارشکنی مبتنی بر وجود ارزش

کشاند. فلسفی این رشته بود که پوزیتیویسم منطقی را که قائل به رهایی نظریه از ارزش بود را به چالش 

 ،هاها و توجه به مشارکت زنان و اقلیتتماعی و سرکوبهمچنین بررسی عدالت اجتماعی، منابع تسلط اج

تالش هدف با به دنبال آن،  (.Hare, 1996های انتقادی و فمینیسم را به وجود آورد )های پیدایش نظریهزمینه

 مطالعاتکانون توجه در  جنسیت و تبعیض نژادی با محوریتپژوهش ، «همه صداها»شدن  شنیدهبرای 

 (.Papa, 2009) قرار گرفتشی آموز و رهبری مدیریت

( در اشاره به ضعف علم مطلق مدیریت آموزشی در نادیده گرفتن 1980) 1سرجیوانی و کارور

د، باشمالحظات اخالقی، طرح یک علم کاربردی از مدیریت آموزشی را که حاصل تلفیق علم و هنر می

ایدئولوژیکی در مطالعات  هایدیدگاهتوجه (. هک و هالینگر از مقبولیت قابلHare, 1996) دادندپیشنهاد 

( و مارشال نیز مدیریت و رهبری آموزشی را Heck & Hallinger, 2005این رشته سخن به میان آوردند )

که (. با این تفسیر Marshall, 2004عالوه بر علم یا حرفه، به عنوان یک فعالیت اخالقی مدنظر قرار داد )

ی بلندمدت با مسئله اخالق و هاهدفروزمره و چه  هایتصمیممدیران آموزشی از جهات مختلف چه در 

یر مثبت آموزان و بهسازی جامعه تأثتوانند بر شخصیت و رفتار دانشمسئولیت اجتماعی سروکار داشته و می

در مدارس آمریکا پیوند « 2قیرهبری اخال»(. نام سرجیوانی با جنبش Mirkamali, 2002و یا منفی گذارند )

خورده است. سرجیوانی مدارس را به عنوان اجتماعات فراگیر و دموکراتیک معرفی و رهبری را با موقعیت 

. از دیدگاه ودب. اساسا  کار سرجیوانی، تبیین ماهیت رهبری اثربخش در مدارس نمودسازی مرتبط با آن مفهوم

اند. سرجیوانی بر این عقیده است که ود مدارس پیوند خوردهاو یادگیری و رهبری به طور ذاتی با بهب

تر از آن، توانمندسازی مدیران یا افزوده است، اما مهمتوانمندسازی معلمان یک ویژگی مهم رهبری ارزش

آموزان عمدتا  در تالش برای ایجاد توانمندسازی مدرسه حائز اهمیت است. مدیران، معلمان، والدین و دانش

 (. Hare, 1996باشند )کیفیت متفاوت می مدارسی با

رویکرد رفاه ملی و گرایش عمومی به گسترش و توسعه، جریان اصالحات  ،1980در آغاز دهه 

نبش ترین اثر آن، جوپرورش و به تبع آن رشته مدیریت آموزشی را تحت تأثیر قرار داد. مهمعمومی آموزش

حور م سه محور بود. شاکله اصلی مدیریت مدرسهاثربخشی مدرسه با تمرکز بر رویکرد مدیریت مدر

جای رویکرد مدیریت متمرکز است. در این راستا، هویت مدیر جایگزینی ساختار سازمانی غیرمتمرکز به
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مدرسه به رهبر مدرسه تغییر یافت؛ تغییر از مدیر )تابع رویکرد مدیریت متمرکز و پیرو دستورات از باال به 

کند و اعضای سازمان را در این مسیر  هدایت ها را خود تعیین میها و استراتژیپایین است( به رهبر )هدف

کند(. اساسا  هدف اصلی جنبش اثربخشی مدرسه، بازسازی مدارس در پاسخ به نیازهای بازار جهانی بود. می

 . دردوکار بر مدیریت آموزشی اشاره داراین رویکرد به تأثیر در حال افزایش اصول اساسی مدیریت کسب

های های تجارت بنیان بر مدیریت سازماننتیجه تأثیر عمیق رویکردهای لیبرال بر مدیریت دولتی، روش

وکار مانند مدیریت کیفیت جامع، مدیریت منابع عمومی غالب شد و رویکردهای متناظر با مدیریت کسب

ق ترویج وزشی را نیز  از طریانسانی و مدیریت استراتژیک مطرح شدند. این تغییر پارادایمیک، مدیریت آم

(. بدین ترتیب، Ozdemir, 2011گرفت )دربربسیاری از کشورها  اصالحات بازار محور در نظام آموزشی

، 1990(. در دهه Papa, 2009مدارس اثربخش با رهبری آموزشی ادغام شد ) 1980تا  1970هایدر دهه

 & Sammons, Hillmanشی مدرسه )رویکردهای اصالحی مدرسه بر سه محور اساسی رویکرد اثربخ

Mortimore, 1995 ،) رویکرد ساختارزدایی مدرسه(Caldwell & Spinks, 1998  و رویکرد مدرسه به

ریزی شدند. در این دوره ( پایه1990وود با الهام از دیدگاه پیتر سنج )عنوان سازمان یادگیرنده توسط لیث

( 1997گیری مطالعات به سمت مسائل روز و کاربردی، گریفیث )باوجود پیشرفت و تغییر در رشته و جهت

ک نظریه پردازان، معتقد به فقدان یهمچنان با انتقاد از ناکافی بودن بررسی مشکالت کارورزان توسط نظریه

، تصویر ایجاد شده در مقاالت دهه 1980. مشابه مقاالت علمی موردبررسی در دهه بودقوی در این رشته 

های متعدد و تنوع (، پارادایم1990) 1دهد. به زعم سافوردنیز گسترش مرزها را در این رشته نشان می 1990

شی را یق در مدیریت آموزموضوعی مطالعات صورت گرفته در ادبیات این رشته، تعریف دقیق علم و تحق

که این رشته کاربردی مرزهای روشنی ندارد و جامعه علمی  گیردیمچنین نتیجه او غیرممکن کرده است. 

اند و همچنان پاسخی برای این سؤال که مدیریت آموزشی چیست پریده این شاخه به آن شاخهآن معموال  از 

 (. الزم به ذکر است، بسیاریOplatka, 2008) اندیافتهن ،اندماکدهای اصلی این رشته و هسته فنی و موضوع

 چشم به آموزشی مدیریت دانش مبنای کارکرد و ماهیت در باب که یینظرهااختالف و هاتفاوت از

 رویکردها زا یک بوده است. چنانکه هر ایدئولوژیک و شناختیمعرفت یهاتفاوت از ناشی ، بیشترخوردیم

 که اندادهدتوسعه  را از مدیریت آموزشی ییاندازهاچشم دیگر، برخی از غفلت و هاجنبه برخی بر تمرکز با

   (.Donmoyer & Imber, 1995)انضباط فکری بوده است  یا یقرارداد تعصب ادراک، از خاصی گونه با توأم

                                                           
1. Swafford 
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زی نیازمند بازسا وشود مدیریت آموزشی یک رشته مهم قلمداد میبه زعم تونی بوش باوجوداین، 

ترین چالشی که محققان دانشگاهی با آن روبرو (، بزرگ2000) 1پوندر از دیدگاه(. Bush, 1999است )

های هکه راگذاران است. محققان به جای اینهستند، ایجاد یک رابطه اثربخش بین کارورزان و سیاست

نابراین، در ب .اندکرده بسندهها این چالش به ذکرها را تصریح کنند، تنها اثربخش روبرو شدن با این چالش

یخته و پراکنده موردانتقاد قرارگرفته گسازهممدیریت آموزشی به عنوان یک رشته  همچناناین دوره 

ن دهد، خاطرنشا(. ازدمیر بر پایه تحلیلی که از تاریخ مدیریت آموزشی ارائه میOplatka, 2008) گیردیم

 نظر از مه و تاریخی نظر از هم مستقل هویت یک به طورکامل به نتوانسته آموزشی سازد که مدیریتمی

مهم مدیریت آموزشی در این دوره، وابستگی آن  یهاچالش(. یکی از Ozdemir, 2011برسد ) بندیطبقه

 یشناختجامعه. نفوذ رویکردهای کندیم( از آن به روندی نوظهور یاد 2010است که گانتر ) یشناسجامعهبه 

دیو، مانند بور یشناسجامعهمتفکران بزرگ  هاییدگاهدمدیریت آموزشی تا آنجاست که شواهدی از به 

در این روند دو به زعم گانتر،  .خوردیمفوکو، آرنت، دریدا و لیوتار در ادبیات مدیریت آموزشی به چشم 

و مدیریت آموزشی به سبب  یشناسجامعهدشواری اساسی وجود دارد: نخست، دشواری تفکیک دو حوزه 

و واژگان تخصصی و درنتیجه گرانباری آن. دوم، عدم استفاده گسترده از منابع نظری و بلکه  هایدهاورود 

که به تبع آن ایجاد خواهد شد این است که  اساسی چالشدو ی محققان. هاهدفگزینش آنها در خدمت 

منابع نظری گزینشی انتخاب شوند، ممکن است  کهیماداممحدود شود و  به این حوزه جدید هایینشب ورود

 . (Eacott, 2016)از دست برود  تربزرگمفاهیم و روابط آنها با یک نظریه  یشناختمعرفتتاریخ 

ــتم  ــی را در طول قرن بیس ــعه دانش مدیریت آموزش ــش محققان توانمیبه طورکلی، توس  به کوش

 متحدهیاالتاداد. مبدأ و خاستگاه اندیشه مدیریت آموزشی امریکایی و استرالیایی و سپس بریتانیایی نسبت 

آن ، نابراینبو سپس شاهد گسترش این تفکر در کشورهای بریتانیا و استرالیا هستیم.  آیدمیامریکا به شمار 

، دهندیمبه محققان امریکایی نســـبت  ییگرااثباتجنبش نظریه در مدیریت آموزشـــی را بر محور  چنانکه

ـــی به ویژه نقد گفتمان  ـــعه تفکر انتقادی به مدیریت آموزش ـــترالیایی در توس ـــمگیر محققان اس نقش چش

ـــت. چنانکه، ایکات بیان  ؛ 1992؛ 1988، آن زمان که برایان کالدول )داردیمهژمونیک قابل مالحظه اس

سه خود1998 ضایل مدر شاعه مدیریتی را  -( ف سمیت و همکارانش جنبش رادادیما ساس آثار  ، جان ا بر ا

چارد بیتس ) قادی ری یه انت جایی دیگر، نظر ند. در  قد قرار داد ماعی آن مورد ن بدیل 1980اجت به عنوان   )

سب برای  شد و  گراییتجربهمنا ستی توماس گرینفیلد مطرح  منطقی جنبش نظریه امریکایی و جنبش اومانی

                                                           
1. Pounder 
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ــجام  ــا گرایییعتطبانس ــکی یک دیدگاه پس ــ ییگرااثباتایورز و الکومس ــنهاد نمود که بس یاری از را پیش

ــید. این مجموعه آثار در تاریخ فکری محققان مدیریت « علم»نقدهای  ــی به چالش کش در مدیریت آموزش

  . (Eacott, 2013) اندتوجهآموزشی استرالیا  در عصر معاصر قابل 

 

 نتیجه

هدف اصــلی این مطالعه ارائه تصــویری تاریخی از روند تحوالت فکری در مدیریت آموزشــی در 

ستم بود. کانون این تحوالت ایاالت قرنطول  سترالیا و بریتانیا متحده امریکا بی شدمی سپس ا ، البته این به با

شش ارزشکممعنی انکار و  سایر جواتلقی کردن کو شی در  ست. مرورها و تحوالت مدیریت آموز  مع نی

شان می شی ن شفتگی رویدادهای تاریخی مدیریت آموز شته برای گریز از آ شه این ر دهد که در تاریخ اندی

ای با هدف خلق مبنای دانش مدیریت آموزشــی صــورت پذیرفته اســت. درباره فکری، کوشــش گســترده

 ینب جدال و رشته این در هامپارادای زیرا جنگ ؛ها تردید وجود داردمعنادار بودن و اثرگذاری این کوشش

شفتگی در دانش و نظری دانش ست. با نظر به آنچه کوهن با  دانش مبنای ساخت عملی به این آ دامن زده ا

حول دانش کند، روند پیشرفت و تپارادایم در توصیف فرایند پیشرفت علم مطرح می اصطالحگیری از بهره

ـــقو ـــی در تناظر با چگونگی ظهور و س ویژه های حاکم و متأثر از علوم دیگر بهط پارادایممدیریت آموزش

ـــت. هرچند به زعم دیوید هر، می ـــی الدن را جایگزین علوم اجتماعی قابل درک اس ـــنت پژوهش توان س

ـــمHare, 1996پارادایم کوهن نمود ) ـــیاندازها و روش( تا بازتاب تنوع چش ـــناس ها را در تولید دانش ش

توان مدعی شــد که در تاریخ ســادگی نمیتصــور کرد. هرچند بهتری مدیریت آموزشــی به شــکل روشــن

شده  شان دهد، مطرح ن شته، نظریه قدرتمند و تأثیرگذاری که بتواند در عمل کارایی خود را ن شه این ر اندی

است، اما کنار گذاشتن این تردید هم به توسعه رشته مدیریت آموزشی کمکی نخواهد کرد. رشته مدیریت 

ویژه علوم اجتماعی، از محیط علمی های علمی، بهان همچون بســیاری از ســایر رشــتهآموزشــی در طول زم

ست. با توجه به جایگاه آموزش ستپیرامون خود متأثر بوده ا سیا شورها، حاکمان و  گذاران وپرورش در ک

شته سزایی دا شته تأثیر ب شاید بتوان تردید درباره در تعریف و تغییر راهبردهای این ر شته را  یارآمدکاند.  ر

به ابهام درباره قلمرو آن مرتبط دانســت. با گذشــت یک قرن از عمر مدیریت آموزشــی، شــواهد موجود از 

هالینگر و چن  به زعم  ـــی حکایت دارند.  ـــخص نبودن حدودوثغور در قلمرو نظری مدیریت آموزش مش

ــته 2014) ــی پیش رفته( با گذر زمان، هرچه رش ــن، مرزهای آن نه تنها رومدیریت آموزش ــده بلکهش  تر نش

راکندگی های مهم این گستردگی و پتر نیز شده است. یکی از نشانهتر و مبهمتر و درنتیجه پراکندهگسترده
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شفتگی فکری را می سبت داد. چنانکه آ شکاف بین نظریه و عمل ن چه اکنون با نظیر آن شدهادراکتوان به 

ــتیم،  ــت قرن بازاین و در دههیشپآن مواجه هس ــتن نظریه یا مبنای نظری، های نخس ــتم نیز به خاطر نداش یس

ـــی مبتنی بر عمل )اواخر قرن نوزدهم( را موردتردید قرار داد و زمینه ـــته مدیریت آموزش های ظهور گذش

صــد ســال کوشــش در این رغم قریب به یکجنبش توســعه نظریه در مدیریت آموزشــی را فراهم آورد. به

م، چالش عدم کفایت جنبش در ایجاد مبنای نظری قوی که منجر به مســیر، بار دیگر و در اواخر قرن بیســت

( مدیریت آموزشــی در چنبره ضــرورت کاربرد 1994بهبود عمل شــود، مطرح گردید. به زعم ســرجیوانی )

ــتعاره ــیاری از مفاهیم و اس ــدهاقتباسهای مختلف بس ــازمانی، نظریه از نظریه ش های گوناگون مانند نظریه س

سازمان حرفهشمدیریت و جامعه سمی،  سازمان ر سه به عنوان یک  ست. تلقی مدر شده ا سی گرفتار  ای، نا

ستعاره ست اند. این درحالی ایافته هایی هستند که در مدیریت آموزشی عمومیتسازمان ارگانیک و غیره ا

بری تعریف شـــود و منابع اختیار ره 1که مدرســـه نه به عنوان یک ســـازمان بلکه باید به عنوان یک اجتماع

بایســـت در رهبری اخالقی خالصـــه شـــود. از دیدگاه برخی منتقدان این رشـــته مانند بیتس و فوســـتر، می

 گرایی( تعریف شـــود، صـــرفا  برکه مدیریت آموزشـــی برمبنای نظریه مدیریت علمی )معادل اثباتمادامی

(. Orlosky et al., 1984ای عمل تأکید شــده و از تحلیل فرهنگی غفلت شــده اســت )رویه -های فنیجنبه

ـــکاف بین نظریه و عمل زمینه پذیرش رویکرد کثرت ـــش برای پرکردن ش ید بر گرایی نظری و تأککوش

ـــم بهچش ندازها  ـــتردگی دامنه فعالیت مدیریت ا جای یک نظریه واحد را فراهم آورد. پراکندگی و گس

بت داد. چنانکه، برخی اندازهای آن نســـتوان به ماهیت این رشـــته و تنوع چشـــمآموزشـــی را تا حدی می

ها و گســتردگی آن اشــاره مند مقاالت منتشــرشــده در این حوزه به تنوع موضــوعنویســندگان با مرور نظام

ــته ــده اســت که نمیداش ــاس فرض ش ــته  »توان ادعای اند. بر همین اس ــی به عنوان یک رش مدیریت آموزش

یک رشــته کاربردی اســت و این را پذیرفت. فرض بدیل آن این اســت که مدیریت آموزشــی « یکپارچه

اندیشــه در طول زمان بر تفکر اندیشــمندان آن حاکم بوده اســت، هرچند ممکن اســت بر مبنای آن عمل 

ــند. باوجود اختالف در دیدگاه ــتری وجود دارد که نظریه و عمل  نظراتفاقها،  در این فرض نکرده باش بیش

ـــتند. دیدگ ـــی دو مفهوم جدا از هم نیس ـــرجیوانی و کارور در این خصـــوص که در مدیریت آموزش اه س

صمیم شود، بهت سیگیری مدیریتی باید از طریق نظریه جهت داده  شود و با نظر به  شهود تقویت  سیله  ستم و

رائه اهای یفتعرنظر از توان گواهی بر این ادعا دانست. صرفارزشی شخصی مدیران تعریف شود، را می

اید رســد که بعلم و هنر و مهارت حل مســائل ســازمان، به نظر میشــده از مدیریت آموزشــی مبنی بر تلفیق 

                                                           
1. Community 
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ودن فرد بهای آن جستجو کرد. همین خصیصه یعنی تمایز و منحصربههویت مدیریت آموزشی را در هدف

شته در هدف سایر ر شته را از  ست که این ر شخص می« علوم اداری»ویژه در های موازی بها کند. کانون م

توان ارتقای اثربخشــی آموزش و یادگیری در ســطح ترین هدف آن را میو عالی توجه مدیریت آموزشــی

 سازمان یا واحد آموزشی دانست.

 وظهورن سرانجام، مرور تاریخ اندیشه مدیریت آموزشی در شرایط کنونی نشان داد که رویکردهای

 را شودآموزشی قلمداد میمدیریت  دانش مبنای که را آنچه مدرنیسمپست و فمینیسم انتقادی، نظریه مانند

طه در همین راب اند.کرده مورد سؤال قرار داده و از این طریق احتمال دستیابی به وحدت نظری را تضعیف

شاید بتوان دلیل اصلی موضع انفعالی در برابر این انتقادها را در بالتکلیفی رشته مدیریت آموزشی در نوسان 

های رضفهای مدیریت دانست که عمدتا  بر اساس پیشایر رشتههای مستقل این رشته با سنظری بین حوزه

ابطه گرینفیلد کنند. در همین رای عمل تأکید  میرویه -های فنیاند و فقط بر جنبهگرایی تکوین یافتهاثبات

 علم قاطع است؛ زیرا پذیرش خوردهشکست وپرورشآموزش در اداری دارد که علمصراحت اعالم میبه

 خود هک پدیدارشناختی نیروهای جایبه واقعیت از تصوری بر پژوهش و نظریه تا شده باعث یگرایاثبات

 ناتوان، اغلب نتایجش و دهد،می نتیجه سختی به( گراییاثبات) رویکرد این. کنند تأکید هستند، واقعیت

 ازکه مدیریت آموزشی باید  کندنیز چنین توصیه می( 1980ریچارد بیتس )است.  کنندهگمراه یا ربطبی

بردارد  نماید، دستاین فرض که قوانینی را برای راهنمای مدیران استخراج  تالش برای یک نظریه مسلم با

ا توافق بر سر ب انتقادی پردازانیهنظر رسدیم. به نظر را فراموش کند گراییاثبات مبتنی بر تقلید از علمو 

 مبنای فهد اجتماعی با طبقه و قومیت، نژاد، تنوع، بر مبنای وزشیآم مدیریت دانش ی بنیادینهامفروضه

 آنچه و عمل مدیریت آموزشی به مربوط اساسی روی مسائل باید که معنی این به. اندموافق طورکلی به دانش

 یدگاهد ستم، و ظلم ی مانندهایموضوعتوجه به  ،روینازاتمرکز شود.  بدانند، مدرسه رهبران است ضروری

عنوان  اخالقی را به یهاارزش و اصول بر یدتأک و تحول و توانمندسازی ،وپرورشآموزش به نسبت انتقادی

 .کنندیممبنای دانش مدیریت آموزشی معرفی 
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