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 چکیده 

و در بخش دوم از نوع تحلیل استنادی  های اجتماعیپژوهش حاضر در بخش اول از نوع تحلیل شبکه      

-پایگاه دادهرکورد مستخرج از 9431آید. جامعه آماری شامل رو جزو مطالعات ترکیبی به شمار میاینبود. از

های رکورد متعلق به مقاالت با پژوهش 189های اسکوپوس بود که در این میان بیشترین مستندات، شامل 

های توصیفی ها بود. یافتهرکورد متعلق به کنفرانس 19ت مروری، و رکورد متعلق به مقاال993میدانی، 

تعداد و پراستنادترین مقاالت، کشور آمریکا  ترینبیشپژوهش نشان داد که بر اساس محل انتشار با شاخص 

ترین انتشار مقاالت به ترتیب کشورهای چین، کانادا و استرالیا در رتبه اول دنیا و پس از آن با شاخص بیش

 مجلهی، آموزش تیریفصلنامه مد نشریات به ترتیب به نیپر استنادترقرار دارند. بر مبنای مرجع انتشار، 

ی که همگی متعلق به کشور آمریکا است، اختصاص دارد. در آموزش رهبر قاتیتحق مجلهی و آموزش تیریمد

با مفاهیم رهبری، آموزش و  اًعمدتنیز مفهوم مدیریت آموزشی  هاپژوهشدر  رفتهار کبهی هادواژهیکلمیان 

های تحلیلی نشان داد که مفهوم مدیریت آموزشی دارای طیف وسیعی است. همچنین یافته رفته کاربهمدیر 

توان از مفاهیم مرتبط بوده و گستردگی، کثرت و تنوع موجود در آن، قابل تأمل است. چنین گستردگی را می

شته و در برخی موارد ناشی از عدم تمرکز آن بر مفاهیم تخصصی مطالعه این رنشان از وسعت موضوعات قابل

 ی آن قلمداد کرد.ویژه
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 مقدمه
هر رشته علمی به هویت علمی آن پویا و زنده است و رشته مدیریت آموزشی با گذشت بیش     

و  هاقیتوفی دانشگاهی در فرایند پرفراز و نشیب رشد خود با هارشتهیک قرن، همانند سایر از 

تحلیل این تغییرات،  Hallinger & Chen (2014)های زیادی روبرو بوده است. از نظر ناکامی

 Hackmann & McCarthyی دانشگاهی یاری دهد. هارشتهتواند ما را در شناخت درست از می

کنند که بر سر دوراهی مانده ی تلقی میاحوزهیریت آموزشی را به عنوان مد (2011)

کند و معتقد است مدیریت آموزشی به عنوان یک علم عمل نمی  Greendfield (1986)است.

 Fosterها موفق نبوده است. در همین راستا ها و نظارت بر آندر ارائه درک بیشتری از سازمان

معتقد است ایده بنیان دانش علمی مدیریت آموزشی، تنها  Oplatka (2010)به نقل از  (1999)

هایی است که استادان مدیریت آموزشی از آن برخوردارند، وگرنه ای برای توجیه موقعیتافسانه

کنند. در وجه مقابل، ی نمیتوجهقابلمفاهیم موجود در مدیریت آموزشی به کنترل اوضاع کمک 

این  English, Papa, Mullen & Creighton (2012)قل از به ن James Berry (2010)نظر 

ریزی برای آن ابزار الزمی برای اصالحات آموزشی است که مدیریت آموزشی و هرگونه برنامه

که بدون وجود  اندموافقمدافعان بلکه منتقدان نیز با این موضوع  تنهانهاست. آنچه مسلم است 

 کنندارس، نخواهند توانست مسیر رو به رشدی را طی از مد کیچیهمدیریت و رهبری آموزشی، 

English, Papa, Mullen & Creighton, 2012).) 

شود که کثرت و تنوع طورکلی رشته مدیریت آموزشی، طیف وسیعی از مفاهیم را شامل میبه   

توان نشان از وسعت موضوعی این رشته و موجود در آن، قابل تأمل است. چنین گستردگی را می

در برخی موارد ناشی از عدم تمرکز آن بر مفاهیم تخصصی ویژه حوزه مدیریت آموزشی قلمداد 

مثابه یک رشته دانشگاهی دامنه فعالیت مدیریت آموزشی به Ozdemir (2011)کرد. از دیدگاه 

در عین پیچیدگی ذاتی آن، همواره در حال تغییر و تحول است. شاید بتوان گفت با وجود 

های گذشته، همچنان به پیشرفت زیادی نتقادی مبنی بر بازنگری و فروپاشی روایتهای ادیدگاه

. Heck & Hallinger (2005) ایمدر زمینه ارزیابی از رشته مدیریت آموزشی دست پیدا نکرده

 09بررسی روند مطالعاتی رشته مدیریت آموزشی ظرف  درصددپژوهش حاضر راستا، در این 

طور هدفمند از مقاالت منتشر شده در ه این منظور ابتدا اطالعات بهبود. ب 0991تا  0999سال 

( نشریات پراستناد در این 4( نویسندگان؛ و 0( کشورها؛ 9گذشته؛ و نیز شناسایی  سال 09

-ی؛ تحلیل حوزهآموزش تیریمدرشته  حاکم بر یعلمپردازی رشته استخراج شد و سپس مفهوم

های مطرح شده؛ مورد نظر قرار با سایر مفاهیم و کلیدواژه های موضوعی این رشته؛ و ارتباط آن

 گرفت. 
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 مرور مبانی نظری

مرور رویدادهای تاریخی این رشته حاکی از آن است که در تاریخ اندیشه مدیریت آموزشی برای 

ی زیادی صورت گرفته است. با این وجود، بالتکلیفی رشته هاکوششگریز از آشفتگی فکری، 

ی مدیریتی مشهود هارشتهی این حوزه و خلط آن با سایر هاهینظردر نوسان مدیریت آموزشی 

. بر این ندشاب گرفتهشکلیی گرااثباتی هافرضشیپها بر اساس است که شاید بسیاری از آن

ی نظری هاانیبناساس یک نگاه غالب، رشته مدیریت آموزشی، بیش از یک قرن سابقه دارد و از 

 ,Hosseingholizadeh, Ahanchian, Noferesti رخوردار استی غنی بشناسمعرفتو 

Kouhsari, 2016) .) آنچه به  و میاشدهحال اینکه ما تا چه حد از این ذخیره دانشی برخوردار

عنوان علم مدیریت آموزشی وارد کشور ما شده است، تا چه اندازه از اصالت علمی الزم، موجه و 

نگی برخوردار بوده و تا چه حد توانسته نقش مؤثر و مورد متناسب با بسترهای اجتماعی و فره

. مرور ی استبررسقابلی ایفا کند، سؤاالتی چالشی و اتوسعهی علمی و هاانیجرانتظار را در 

ی مختلفی قابل طرح است. در پژوهش هایبندطبقهتاریخی تحوالت مدیریت آموزشی بر اساس 

وزشی و سیر تحول مدیریت آموزشی در دنیا، با ی غالب تحول در مدیریت آمهاانیجرحاضر 

 ی قرار گرفته است.موردبررسنگاهی نو در سه مرحله اساسی 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  (Ahanchian, 2020)دنیا  در آموزشی مدیریت تحول سیر تاریخی هایدوره .1 شکل

 

دهی به یادگیری تا سده های بشر در امر نظاممرحله نخست مربوط به نخستین تجربه

های ویژه بیستم است که سازمانزدهم میالدی است. مرحله دوم مربوط به قرن نوزدهم و بهنو

شود که ما در مرحله سوم آموزشی ساختارهای جدیدی پیدا کردند. بر این اساس ادعا می
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و  افتهیگسترشکه مرحله تحول است در این مرحله مرزهای مدیریت آموزشی  میاقرارگرفته

 تجدیدنظر واقع شده است. دانش نظری آن مورد

ی زندگی انسان بازخوانی و بر هادورهدر ادامه مراحل تحول مدیریت آموزشی بر اساس 

 (.(Ahanchian, 2020اساس دوران نوزادی تا پختگی به تصویر کشیده شده است 

 

 
دستاوردها  ترینمهم اساس بر آموزشی مدیریت سیرتحول تاریخی هایدوره .2 شکل

(Ahanchian, 2020) 
 

مدیریت آموزشی، یا « دوران نوزادی»شود مرحله نخست مشاهده می 0همانطورکه در شکل

، اما ردیگیبرمترین دوره تحول مدیریت آموزشی را در طوالنی نکهیباوجودادوران سنت، 

های شخصی مربیان است و مربوط به دانش ناشی از تجربه عمدتاً دستاوردهای این دوره، 

ن این رشته در این دوران، چشمگیر نیست و با وجود طول مدت زمان این دستاوردهای مدو

شود. مرحله دوم یا دوره پیش از بلوغ دوره، آثاری در جهت تأیید ثمربخشی بر آن مشاهده نمی

تحقق یافت و در مرحله « ییگرااثبات»مدیریت آموزشی، از سده نوزدهم و مبتنی بر پارادایم 

 ازجملهها و وران پختگی یاد شد، چتر رویکرد انتقادی بر کلیه رشتهسوم که از آن به عنوان د

 شود.رشته مدیریت آموزشی گسترانده شد. مطالعه حاضر ذیل این چتر انجام می

بایست شامل مجموعه مفروضات معتقدند دانش پایه مدیریت می نظرانصاحببسیاری از 

وجود دارد،  آنچهها و مدیریت باشد و انتبیین پذیر، مورد پذیرش و آزمون شدنی در مورد سازم

معتقدند  هاآنشوند. دانش آکادمیک مربوط به مدیریت را منکر می رونیازانبوده و  گونهنیا

های مدیریتی فاقد نقش بیرونی صریحی است که بتواند اثرگذاری خود را نشان داده و آموزه

 تری نسبت به سایرین داشته باشد. ها در صورت کسب آن، فرد توانایی باالمانند سایر رشته
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در علم بودن مدیریت تشکیک کرده و شکاف بین نظریه و عمل  Allio (2005)در این راستا 

 Litterell, & Foster (1998)را مورد توجه قرار داده است. هادانشگاهو مشکالت ساختاری 

های مدیریتی فاقد نقش برده و معتقد است آموزه سؤالمبنای دانش در مدیریت آموزشی را زیر 

 بیرونی صریحی است که بتواند اثرگذاری خود را نشان دهد. همچنین ویلسون و وایت به نقل از

(Mansourkia, Mansour (1992 بر این باورند که مدیریت آموزشی زمانی علم به حساب می-

علمی هموار  پذیری ینیبشیپآید که اصول جهانی و عام داشته باشد و راه را برای علیت و 

نیز مدیریت آموزشی را به شرط اصالح  Saeedi Rezvani & Bahremand (2009).سازد

 & Elliotدانند. در همین راستا پذیر میی آموزشی مدیریت آموزشی، آموزشهاروشاساسی در 

Reynolds (2001)  ی آموزش سنتی و ذهنیت هاوهیشمعتقدند که آموزش مدیریت، به دلیل

ی مدیریت هادوره النیالتحصفارغمعتقد است که  Arefi (2005)ق نبوده است و مکانیکی موف

تاکنون بر سر علم بودن  اوالًدهد که . این نشان میاندنداشتهآموزشی در عمل موفقیت چندانی 

به دلیل فقدان شاکله نظری منسجم،  اًیثانو نبودن رشته مدیریت آموزشی توافقی وجود ندارد و 

است. یک دلیل محتمل برای طرح چنین سؤاالتی  روروبههایی دادن آن با چالشامکان آموزش 

ی آن در عمل هاهینظرنادانستن قلمرو مدیریت آموزشی در نظر و احساس ناتوانی در کاربست 

 است. 

برخی مدیریت آموزشی را به عنوان یک رشته  ( Rastehmoghadam (2018)زابه نقل 

و گروهی دیگر آن را یک حوزه  Bush (1999) و Biglan (1973) کنند.علمی قلمداد می

 & McLellan, Campbell, Fleming, Newell)و برخی (Ribbins, 2006)  و کاربردی

Bennion, 1988)  حوزه مطالعاتی (Oplatka, 2009) جهت ایجاد پویایی  .رندیگیمدر نظر

مطالعه تاریخ ی کنیم؛ بازاندیشی، سازنده در رشته مدیریت آموزشی، در صورتی که آن را علم تلق

های کاربرد مدیریت بازگشت به میدانی و انهیمطالعات نظری زم ی آن،هاشهیعلم و سیر اند

 ,Ahanchianشناختی این رشته، مؤثر خواهد بود )های روشویژگیبه  ی نونگاهبا  آموزشی

2019.) 
ه دنبال درک سیر تحوالت و آموزشی، بروند مطالعات رشته مدیریت یبررسپژوهش حاضر با 

طور ی آینده آن، امکان گسترش آن را بهنیبشیپچگونگی آن بوده است تا از این نظرگاه، قابلیت 

-ی مختلف میهاحوزهیی در هاپژوهشانجام چنین  کهییازآنجامطلوب و موردنظر فراهم کند. 

ویژه در علوم هایی، بهشی را به دست دهد، پرداختن به چنین پژوهتوجهقابلهای تواند ارزش

رسد. بدین منظور پیشینه پژوهش از دو جنبه روشی انسانی و اجتماعی ضروری به نظر می

 ه شده است.ئشناختی( و تخصصی رشته مدیریت آموزشی بررسی و در دو بخش زیر ارا)کتاب
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های جنبه روشی )کتابشناختی(. با استفاده از روش کتابشناختی پژوهش -بخش نخست

ها که به رشته مدیریت آموزشی ترین آندی انجام شده است که برای نمونه برخی از مهمزیا

 از: اندعبارتارتباط دارد 

تحت عنوان  Khodabandehlou, Mehran, Mohseni, Rajabi (1998) در پژوهش

ی: مروری بر تحقیقات انجام دبستانشیپی در آموزش و پرورش احرفهمطالعه تحلیلی توسعه »

( در 0993تا  9189ی انجام شده از سال )هاپژوهش، به بررسی «سال گذشته 43در طی  شده

های دادهو اوان کودکی که در پایگاه  یدبستانشیپی در آموزش و پرورش احرفهحوزه توسعه 

تحت عنوان   Rastehmoghadam (2018)در پژوهشی. اندپرداخته اندشدهنمایه  9آی اس آی

و تبیین  0دیریت آموزشی در سطح جهان بر اساس انتشارات وب آو ساینسنگاشت نقشه علم م»

های ، به بررسی ماهیت مدیریت آموزشی و همچنین تحلیل روند پژوهش«آن از دیدگاه خبرگان

ساینس پرداخته و سپس دیدگاه خبرگان مطرح جهانی را  آوهای وب انجام شده از پایگاه داده

نیز به همین روش در  Mohseni & Khodabadelou (2017) در این حوزه جویا شده است.

ی، به تحلیل شناختی مطالعات ژورنال آموزش عالکتاب لیتحل»پژوهشی تحت عنوان 

مجله مذکور پرداخته و سیر مطالعاتی کلمه کلیدی )آموزش عالی( را طی  شناختیکتاب

رش اعتبار این روش در . با پذیاندداده، مورد تحلیل و بررسی قرار «(0993-9119)ی هاسال

نیز به  پژوهش حاضرپژوهی رشته مدیریت آموزشی، ترسیم سیمای گذشته و کمک به آینده

 ( پرداخته است.0991تا  0999های )این رشته طی سال هایپژوهشبررسی سیر مطالعات و 
 

 جنبه تخصصی -بخش دوم

سپس دامنه نظری به بررسی تاریخچه مدیریت آموزشی و  Ahanchian (2019)در پژوهشی

و عملی مدیریت آموزشی با نگاهی نو پرداخته و در ادامه بحث فرهنگ و مطالعات فرهنگی 

مدیریت آموزشی، ساختار، رفتار سازمانی و بهسازی منابع انسانی را مورد مداقه قرار داده است. 

ت با ، به بازنگری در دانش مدیری«پایان مدیریت»همچنین وی در کتاب دیگری تحت عنوان 

ی مدیریت در دوران مدرن را مورد توجه قرار هاتیروارویکردی انتقادی پرداخته و فروپاشی 

از یکسو با رویکرد انتقادی به علم مدیریت پرداخته و از سوی دیگر، با  گریدانیببه داده است.

را در  ، کوشیده است تا فواید این علمهاسازمانمراجعه به نتایج کاربرد آن در دنیای واقعی 

 . یی از مسائل همیشگی بشر به چالش فراخواندگشاگره

                                                             
1. ISI 

2. WOS 
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به بررسی موضوع  Saeedi Rezvani & Bahremand (2009)پژوهش دیگری  در

پذیری مدیریت آموزشی پرداختند و اذعان داشتند ی آموزش مدیریت و میزان آموزشسنجامکان

به  قائلو عمل مدیریت،  هینظر، به دالیلی نظیر شکاف میان نظرانصاحبکه گروهی از 

را به  النیالتحصفارغی آموزش مدیریت هستند. در ادامه علت نقص مشاهده شده در ریناپذامکان

های مدیریتی( و نه دانش فعلی مدیریت مربوط دانستند و های مدیریت )آموزهکاربران نظریه

با شغل  رمتناسبیغ های شخصیتیهای نامناسب و ویژگیها را دریافت آموزشعامل این کاستی

بنادر »تحت عنوان  یمطالعه اکتشافدر یک  Norberg & Gross (2019)مدیریت، برشمردند.

عملکرد  یچگونگ یبررس،  به «سوئدوارد مدارس آموزان تازهدانش ریتأث آشفته در طوفان:

مقاله . این دپردازیوارد مآموزان تازهدر مورد دانش ویژهبه خود فیانجام وظا درمدرسه،  انرهبر

وارد، آموزان تازهسوئد با تمرکز بر دانش یمدرسه آموزش ستمیدر مورد س یاجمال یبررس کیبا 

 پردازد.می هجوم دانش آموزان پناهندهآغاز و در ادامه به بررسی 

تحلیل رقابتی »تحت عنوان  ایمقالهدر  Farzaneh, Zeinabadi, Darabi (2018)همچنین 

های زشی برای کار در بخش آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمانواحدهای مدیریت آمو

 یهاتیصالح لیو با هدف شناخت و تحل یبیترک یاکتشاف کردیبا رو، که «صنعتی

در  یآموزش و توسعه منابع انسان یهانهیکار در زم یبرا یآموزش تیریالتحصیالن مدفارغ

منابع  تیریدر مد یستگیشاکه  انددهیرس ، به این نتیجهانجام شده است یهای صنعتسازمان

و  ی، اداریاحرفه دانش ومتوسط  حد ریز یتجرب یهاتیصالح ،در سطح متوسط یانسان

، یژگیو یاطالعات و ارتباطات، ادراک ی، سواد فناوریاحرفه خالق، ایا، توسعه حرفهییاجرا

 .اندبوده یفرض نیانگیارتباطات و روشنفکران باالتر از م

تحت عنوان  Glass, Thomas, Masonker, Eaton, Parker & Carver (2004) ر کتابید

 9809-0999پیشینه مدیریت آموزشی از سال « تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی»

کند. این کتاب آثار نخستین رهبران آموزشی را را در شش دوره مجزای تاریخی فراهم می

دهد و ار آنان بر حرفه مدیریت آموزشی را مورد آزمون قرار میبررسی کرده و چگونگی تأثیر ک

 دهد.چگونگی تخصصی شدن حوزه مدیریت آموزشی را مورد مداقه قرار می
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  ش پژوهشرو

سال  09های مختلف انجام شده در زمینه مدیریت آموزشی طی این مطالعه به بررسی پژوهش

های ، پرداخت. ذیل مفروضهاندشدهنمایه  9س( که در پایگاه داده اسکوپو0991-0999اخیر )

و در بخش  0های اجتماعیروش کتابشناختی، پژوهش حاضر در بخش اول از نوع تحلیل شبکه

، انجام شد. بر این اساس 3ویوئروس افزارنرمبود که با استفاده از  4دوم از نوع تحلیل استنادی

 گردد.پژوهش حاضر جزو مطالعات تلفیقی محسوب می

و اطالعات مقاالتی که در پایگاه  هادادهمنظور ترسیم شبکه علمی مدیریت آموزشی،  به

سال اخیر( به چاپ رسیده بودند،  09) 0991تا  0999یهاسالاستنادی اسکوپوس در طی 

های ها بر پایگاه داده، به دلیل تمرکز بیشتر سایر پژوهشانتخاب شدند. انتخاب این پایگاه داده

های اسکوپوس با و غفلت از این پایگاه کاربردی بوده است. جستجو در پایگاه دادهوب آو ساینس 

انجام شد. بعد از جستجو و پایش  0991اکتبر  90، در تاریخ 5کلیدی مدیریت آموزشی کلمه

خاص مرتبط به حوزه مدیریت آموزشی بودند تفکیک شدند.  طوربهکه اولیه مقاالت، رکوردهایی 

رکورد مورد بررسی و تحلیل قرار  9431قاالت خارج از حوزه، نهایتاً تعداد بعد از جدا کردن م

ای که در حد فاصل مقاله 9431گرفت. به عبارت دیگر حجم نمونه در این پژوهش را تعداد 

ی اسکوپوس نمایه ادادهدر خصوص مدیریت آموزشی در پایگاه  0991تا  0999ی هاسال

و بازشناسی روابط و تعامالت متغیرهای مختلف  هادادهیل ، تشکیل داد. به منظور تحلاندشده

های ی تحلیل شبکهافزارهانرم نیترمعروفهای موردنظر، از یکی از استفاده شده در پژوهش

رکورد 9431شناختی ویوئر، استفاده شد. به همین منظور، اطالعات کتاباجتماعی با عنوان وس

ی آن جداول و بر روهای اجتماعی با انجام تحلیل شبکهافزار شده و بعد از استخراج وارد نرم

افزار استخراج و مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه نتایج با عنوان خروجی نرم موردنظراشکال 

 کامل تشریح گردید. طوربهاین تجزیه و تحلیل در بخش دوم به روش تحلیل استنادی عمودی 

 

  هاافتهی

، 0991تا  0999های رسی روند مدیریت آموزشی در سالدر این پژوهش، ابتدا جهت بر

سال اخیر بود. به  09های انجام شده در طی پژوهشگر به دنبال بررسی روند زمانی پژوهش
                                                             
1. Scopus 

2. Social Network Analysis 

3. citation analysis 

4. VOSviewer 

5. Educational Administration 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_analysis
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سال،  چه تعداد مقاله در این حوزه منتشر 09عبارت دیگر در این گام روشن شد که طی این 

در ادامه نوع اسنادی که مفهوم مدیریت  تواند نشانگر میزان اهمیت آن باشد.شده است که می

به تفکیک بیان شده و پراستنادترین نشریات این  انددادهآموزشی را برای انتشار مدنظر قرار 

کشورهای همکار در تولید مقاالت مرتبط با مفهوم  نیترمهمحوزه معرفی شدند. همچنین 

 تیریمد حاکم بر یعلمزی پردامدیریت آموزشی نیز شناسایی شدند. در نهایت نیز مفهوم

 ترسیم و تحلیل گردیده است. یآموزش

 

 نوع اسناد منتشر شده

اسکوپوس، در قالب  هایآموزشی موجود در پایگاه داده مدیریتاسناد منتشر شده در زمینه 

اسناد مختلف تولید شده است که در جدول ذیل به تفکیک نوع سند و تعداد رکوردهای ثبت 

 شده ارائه شده است.

 اسکوپوس در زمینه مدیریت آموزشی  های: اسناد موجود در پایگاه داده1جدول 

 نوع سند هاشدهثبت 1210درصد از 

 مقاله کامل )پژوهشی( 189 9025

 مقاله مروری 993 825

 مقاله کنفرانس 19 920

 فصل کتاب 89 3

 کتاب 35 424

 9اثر گردآوری و تنظیم شده 98 924

 0یادداشت 3 9

 مروری-مقاله کنفرانسی 4 9

 4اثر در دست اصالح 0 9

 3مقاله کوتاه پژوهشی 9 9

 تعریف نشده 5 9

                                                             
1.Editorial 

2. Note 

3. Erratum 

4. Short Survey 
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 189در میان رکوردهای موجود،  اندشدهای اسکوپوس نمایه رکوردی که در پایگاه داده 9431از 

 اهکنفرانسرکورد متعلق به  19رکورد متعلق به مقاالت مروری، و 993رکورد متعلق به مقاالت، 

ی کامل هامقالهی نمایه شده مربوط به رکوردهادرصد  9025توان گفت است. به عبارت دیگر می

درصد به مقاالت کنفرانسی  920درصد مقاالت مربوط به مقاالت مروری و  825پژوهشی و 

 اختصاص دارد.

 

 هاهای انجام شده به تفکیک رشتهترین پژوهشبیش

از  که آموزشی مدیریت در زمینه اطالعاتی بعمن 9431 دهد که از تعدادنشان می 9نمودار 

در رشته انتشار مقاالت فراوانی میزان  ترینبیش، منتشر شده است 0991سال تا  0999سال 

 مدیریت آموزشی متعلق به رشته علوم انسانی و اجتماعی است.

 

 
 ها های انجام شده به تفکیک رشتهترین پژوهش: بیش1نمودار 

 

 (3999-3910ی )هاسالت منتشر شده یی تعداد مقاال

به تفکیک تعداد و  یآموزش مدیریتمفهوم  های انجام شده در رابطه باذیل پژوهش جدولدر 

 ( ارایه شده است. 0991تا  0999سال ) 09طی  هاآنسال انتشار 
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 (3999-3910) (: تعداد و درصد مقاالت منتشر شده در زمینه مدیریت آموزشی3جدول)
 

9431د از درص  سال چاپ رکورد %

325 88 0991 

329 80 0998 

520 99 0999 

320 83 0993 

325 39 0995 

824 990 0993 

823 994 0994 

823 994 0990 

329 19 0999 

528 98 0909 

323 51 0991 

329 33 0998 

320 59 0999 

529 38 0993 

325 39 0995 

029 43 0993 

025 43 0994 

029 08 0990 

020 49 0999 

024 40 0999 

 

 از تعداد آمده،دستبر اساس مجموع اطالعات به، دیکنیممشاهده  0که در جدول طورهمان

منتشر شده  0991سال تا  0999از سال  که آموزشی مدیریت در زمینه اطالعاتی بعمن 9431

و   0994و  0990سال  عدد در 994انتشار مقاالت به تعداد فراوانی میزان  ترینبیش، است

به رشته تحریر درآمده  0990مقاله در سال  08انتشار مقاالت به تعداد  فراوانیکمترین میزان 

 است.
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 نشریات نیاستنادترپر 
، اسکوپوس نمایه شده است هایکه در پایگاه داده مورد تجزیه و تحلیل سند 9431از میان 

از  ت.قرار گرفمورد بررسی  آموزشی مدیریتر زمینه د باال تأثیر و با ضریباستناد  پر نشریات

سند، مربوط به فصلنامه مدیریت آموزشی آمریکا است. سایر نشریات پر استناد  039 این میان

 در زمینه مدیریت آموزشی نیز به ترتیب در جدول ذیل آمده است:

 
 (3910تا  3999)نشریات پر استناد در زمینه مدیریت آموزشی(: 2جدول)

 عنوان منبع رکوردها 1210درصد از 

 یآموزش تیریفصلنامه مد 039 9129

 یآموزش تیریمد مجله 943 121

  یآموزش رهبر پژوهش در مجله 903 123

 یآموزش تیریمد یالمللنیب مجله 35 424

 یآموزش یرهبر و تیریدر مد پژوهش مجله 45 023

 چهخیو تار یآموزش تیریمد مجله 40 023

 یتوسعه آموزش یالمللنیب جلهم 49 024

 در آموزش و پرورش یرهبر یالمللنیب مجله 08 0

  جیس باز مجله 93 9

 مجله رهبری و اداره مدیریت آموزشی 94 923

 

  یآموزش تیریمد حاکم بر یعلمپردازی مفهوم

های های انجام شده در اسناد پایگاه دادهبه منظور بررسی سیر مفهومی حاکم بر پژوهش

ی پرکاربرد در عناوین و چکیده مقاالت بهره گرفته شد. بر این اساس دیکلمات کلاسکوپوس، از 

ی مدیریت آموزشی گردید که شامل پردازمفهومپژوهشگر قادر به تفکیک چهار دسته اصلی در 

ی مدیریت آموزشی و شناسروشی نظری مدیریت آموزشی، هاچارچوبسازوکارهای مدیریتی، 

 باشد.دیریتی میم نانیآفرنقش

در عناوین و  کاررفتهبهبرای بررسی و کشف روابط و تعامالت بین متغیرها، کلمات و عبارات 

افزار شد و مقاله وارد نرم 9431چکیده مقاالت نیز بررسی شد. به همین منظور عناوین و چکیده 

بارت و کلمه ع 48359اعمال شد. در ادامه بیش از  هاآنهای اجتماعی بر روی تحلیل شبکه

و عناوین مقاالت شناسایی شد. در مرحله بعد عبارات و کلماتی که بیش از  هادهیچکمستقل در 

 89افزار تحلیل شدند. در این مرحله بیش از بار تکرار داشتند شناسایی و از طریق نرم 009
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ه بررسی قرار گرفت. عبارات و کلماتی مثل مقاله، مطالع ترقیدقعبارت و کلمه مورد بررسی 

روش  و همچنین حروف اضافه از پروسه تجزیه و تحلیل خارج شدند. هدف از خارج کردن این 

عبارات استفاده و دخیل کردن کلماتی بود که به صورت تخصصی مربوط به حوزه مدیریت 

. نتایج این تجزیه تحلیل در شکل زیر ندیآیمو عباراتی که عمومی به شمار  شدیمآموزشی 

 شده است.نشان داده 

 
ی تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت هادهیچک: موضوعات مندرج در عناوین و 2شکل

(3999-3910آموزشی )  

 

های منتشر شده در پایگاه دادهاطالعات شود، بر اساس مشاهده می 4که در شکل طورهمان

بر  9هوممف 03459، باشدیمرکورد  9431که بالغ بر  0991تا  0999هایاسکوپوس طی سال

 های رکوردهای شناسایی شده، استخراج شده است که تحت عنوانعناوین و چکیدهاساس 

 به تصویر کشیده شده است. علمی مدیریت آموزشی یپردازمفهوم

                                                             
1. Concept 
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در دسته اول از مطالعات صورت گرفته، مهمترین سازوکارهای مدیریتی )رنگ سبز(: 

سیستم، فرایند، اطالعات، مدل، توسعه، ، مدیریت، مدیریت آموزشی،  کلمات کلیدی مشتمل بر

 که به رنگ سبز تفکیک شده اند.تدریس و جز آن است 

در دسته دوم از مطالعات صورت گرفته، های مدیریت آموزشی )رنگ آبی(: زمینه

، موضوع، ارزش، بافت و زمینه، وضعیت، هینظر، شامل چارچوبمهمترین کلمات کلیدی 

 است که به رنگ آبی متمایز گردیده است. سیاست، برنامه، رویه و جز آن

در دسته سوم از مطالعات صورت گرفته، ی مدیریت آموزشی )رنگ زرد(: شناسروش

شناسی، رویکرد و طراحی است که با رنگ زرد مشخص روشمهمترین کلمات کلیدی شامل 

 شده است.

که به رنگ در دسته آخر از مطالعات انجام شده نقش آفرینان مدیریتی )رنگ قرمز(: 

کننده شامل معلم، مدیر، رهبر مدرسه، شرکت قرمز مشخص شده است، مهمترین کلمات کلیدی

 و جز آن است که به رنگ قرمز مشخص گردیده است.
 

 یدیکلمات کلپرکاربردترین  یبندیبقه

در ادامه و به منظور آشنایی با موضوعات پژوهشی در زمینه مدیریت آموزشی، کلمات کلیدی 

(، 0999-0991های اسکوپوس )ستفاده توسط نویسندگان مقاالت موجود در پایگاه دادهمورد ا

کلمه کلیدی مختلف از بین مجموعه مقاالت بررسی شده  4981بررسی شد. در مرحله اول 

بار در مقاالت مختلف تکرار  95استخراج شد. در مرحله بعد، مجموعه کلمات کلیدی که بیش از 

کلمه  80بار استفاده  95در این مرحله مجموع کلمات کلیدی بیش از شده بودند جدا گردید. 

تکرار را در مقاالت مورد بررسی داشتند. در  ترینبیشمختلف را شامل شد. این کلمات کلیدی 

به  هاآنو کشف روابط بین  ترقیعممرحله بعد، کلمات کلیدی استخراج شده برای تحلیل 

ویوئر شد. نتایج تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی افزار وسرممنظور تهیه یک نقشه مفهومی وارد ن

ی کاری در هانهیزمپرکاربرد که در مقاالت و توسط نویسندگان انتخاب شده بود جهت شناسایی 

 این حوزه در شکل زیر نمایش داده شده است. 
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 استفاده شده در مقاالت توسط نویسندگان یدیکلمات کل. شبکه پرکاربردترین 1شکل

 

های شود، بر اساس اطالعات منتشر شده در پایگاه دادهمشاهده می 3که در شکل طورمانه

دسته به  3(، پرکاربردترین کلمات کلیدی در 0991تا   0999های )اسکوپوس طی سال

عنوان برنامه درسی در مدیریت آموزشی،  3ی مختلف تفکیک و بر همین اساس به هارنگ

یریتی، رهبری، اخالق در مدیریت، کارکردهای مدیریتی به شرح مد نانیآفرنقشی، گذاراستیس

 ی گردیده است. بندطبقهذیل 

شود، این دسته از که در شکل مشاهده می طورهمانکارکردهای مدیریتی )رنگ بنفش(: 

ی، مدیریت مدرسه، ریگمیتصمهای مدیریت آموزشی، رهبری آموزشی، مطالعات، شامل کلیدواژه

 شود.ی میشناسمعرفت

، این دسته از مطالعات، دربرگیرنده 3شکل های مدیریتی )رنگ آبی(: مطابق زمینه

پاسخگویی، تمرکززدایی،  هایی همچون انصاف، اصالح مدرسه، صداقت، دستاوردها،کلیدواژه

 شود.ارزشیابی، اثربخشی مدارس می
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ه از مطالعات، شود این دستکه در شکل مشاهد ه میچنانی )رنگ نارنجی(: گذاراستیس

 .ردیگیم برهای سیاست، پژوهش آموزشی، علوم اجتماعی را در کلیدواژه

های این دسته از مطالعات، دربرگیرنده کلیدواژه 3مطابق شکل رهبری )رنگ قرمز(: 

 بهسازی رهبری، رهبری ساختاری، تئوری سازمانی، آمادگی رهبری، مدیر است.

شود طور که در شکل مشاهده میهمانزرد(: برنامه درسی در مدیریت آموزشی )رنگ 

-این دسته از مطالعات، کلمات کلیدی برنامه درسی، آموزش و پرورش تطبیقی، آموزش بین

 گیرد.المللی و سیاست آموزشی، را در بر می

این دسته از مطالعات، کلمات کلیدی  3بر اساس شکلاخالق در مدیریت )رنگ سبز(: 

 شود.ق، آموزش و مدیریت، را شامل میرهبری، عدالت اجتماعی، اخال
 

 برترین کشورها در تولید مقاالت مدیریت آموزشی 

 محققان نیدر بهای اسکوپوس، نشان داد که سند ثبت شده در پایگاه داده 9431 بررسی

 در رتبه اول قرار دارند. چاپ مقاالت با کیفیت باالدر  متحدهاالتیا پژوهشگران کشور برتر49

کشورهای استرالیا، بریتانیا، کانادا، چین، ترکیه، اسرائیل، اسپانیا،  پژوهشگران کا،پس از آمری

 ی بعدی جای دارند.هارتبهکنگ در نیوزلند، هنگ

 
 (3999-3190: برترین کشورها به لحاظ استناددهی مدیریت آموزشی )3نمودار شماره 
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 به مدیریت آموزشیی مربوط هامقاله تولید میزان همکاری کشورهای مختلف در
با یکدیگر در تولید مقاالت مربوط به مدیریت آموزشی  هادانشگاهدر این بخش میزان ارتباط 

مشترک  یهمکارشود، مشاهده می 5طور که در شکل همان مورد بررسی قرار گرفت

 پژوهشگران آمریکا با کانادا، استرالیا، چین و ترکیه بیش از سایر کشورها است.

-3910در تولید مقاالت مدیریت آموزشی ) کشور برتر 29 پژوهشگرانمشترک  یرهمکا. 5شکل

3999)  

 

 ات آموزش عالیمؤسسو  هادانشگاه میانمشترک  یهمکار

هایی وجود داشته ات آموزش عالی در حوزه مدیریت آموزشی همکاریمؤسسو  هادانشگاه میان

-( این روابط مشاهده می3ر شکل زیر )است که لزوماً دربردارنده مدل معینی از روابط نیست. د

 شود.
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 و مؤسسات آموزش عالی در تولید مقاالت مدیریت آموزشی هادانشگاه: میزان همکاری 6شکل 

 

آمریکا،  متحده االتیوزارت آموزش و پرورش ا شودیممشاهده  3همچنان که در شکل 

کا و دانشکده معلمان کلمبیای دانشگاه واشنگتن آمریکا، دانشگاه وندربیلت واقع در نشویل آمری

و  هادانشگاههمکاری  ترینبیشمیزان تولیدات علمی در این زمینه و همچنین  ترینبیشآمریکا، 

 .اندداشتهمؤسسات آموزش عالی را در تولید مقاالت مدیریت آموزشی 

 

  استناددهی )کیفیت مقاالت( لحاظ به برتر کشورهای
به مدیریت آموزشی انجام شد مربوط به کیفیت مقاالت  بوطمرتحلیل دیگری که بر روی مقاالت 

ی متعددی وجود دارد که هاژورنالها، امروزه در تمامی رشته میدانیمبود. همچنان که 

تعداد  هاراهبررسی کیفی مقاالت یکی از  گاهنظر. از شودیماعمال  هاآنیی نیز بر هایبندرتبه

کشورها نشان داده  نیاستنادتر( بر مبنای پر 9شکل زیر ) .شودیمارجاعاتی است که به مقاالت 

 شده است.
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(3999-3910دهی به عنوان شاخص کیفیت مقاالت )استناد به لحاظبرتر  یکشورها: 7شکل  

 

دهد در مقوله مقاالت با کیفیت کشور آمریکا با اختالف ، نشان می9طور که شکل همان

ی بعدی مقاالت محققان استرالیا، کانادا هارتبهدارد. در  زیادی از سایر کشورها در رتبه اول قرار

ی بعدی مقاالت با کیفیت قرار دارند. همچنین هارتبهو در  برخوردارندو چین از ارجاعات زیادی 

ی محققان آمریکایی در کارهادهد محققان سایر کشورها نیز، بیشتر از نتایج شکل باال نشان می

 .انددادهو به آثار این محققان ارجاعات بیشتری های خود استفاده کرده پژوهش

آخرین تحلیلی که بر روی مقاالت رشته مدیریت آموزشی انجام شد مربوط به پراستنادترین 

 نویسندگان بود.
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 (3999-3910استناددهی ) لحاظمدیریت آموزشی به  نظرانصاحب: برترین 2نمودار شماره 

 

دهد در مقوله نویسندگان پراستناد رتبه اول اپالتکا با نشان می 4طور که نمودار شماره همان

از:  اندعبارتاختالف بیشتری از سایر پژوهشگران قرار دارد. پس از او سایر نویسندگان به ترتیب 

 اور، اورز، لکومسکی و دیلی.اسکات، سمیر، یانگ، هوی، هالینگر، ویل

 

 یریگجهینتبحث و 

های رشته مدیریت آموزشی ظرف روند مطالعات و پژوهشبررسی  انجام پژوهش حاضر،دف از ه

شناختی هر علمی، عالوه بر اینکه خواننده را به آنچه رخ داده دو دهه گذشته بود. مطالعات کتاب

کند، دستیابی به روند حرکت آن علم را نیز نشان داده و نگاه جامعی در ارتباط با است، آگاه می

دهد. بر ن؛ تنوع موضوعی؛ و مفاهیم کلیدی آن؛ به دست میموفقیت یا افول آن علم؛ گستره آ

 09های انجام شده در رشته مدیریت آموزشی ظرف این اساس، مقاله حاضر به مطالعه پژوهش

سال گذشته بر اساس تحلیل اطالعات موجود در پایگاه استنادی اسکوپوس پرداخت. نتایج این 

تعداد مقاالت در این  ترینبیشزش عالی آمریکا، و مؤسسات آمو هادانشگاهپژوهش نشان داد که 

توان گفت کشور آمریکا در حوزه مدیریت آموزشی، . بر این اساس میاندرساندهحوزه را به چاپ 

پژوهشگران  تبعبهسهم را دارد.  ترینبیشسرآمد است و در تولید علمی این دانش تخصصی 

یافته مثل کانادا، چین و استرالیا توسعههمکاری را با سایر کشورهای  ترینبیشآمریکایی، 

ها و عبارات پرکاربرد در ی حاصل از بررسی کلمات کلیدی، واژههاافتهداشتند. همچنین ی

، «یگذاراستیس»، «آموزش»، «مدیریت»، «رهبری»مقاالت نشان داد که مفاهیمی چون 
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م مقاالت را به خود سه ترینبیش« عدالت اجتماعی»و « تحقیقات آموزشی»، «مدیریت مدرسه»

. در این خصوص تحلیل شبکه ترسیم شده، تنوع موضوعی دانش تخصصی انددادهاختصاص 

تواند برای توسعه هر رشته علمی فرصت یا دهد. تنوع موجود میمدیریت آموزشی را نشان می

است که  رونیازاتهدید محسوب شود. فرصت تلقی شدن تنوع موضوعی دانش مدیریت آموزشی 

ی آموزشی و هاسازمانی آموزشی(، میانی )مدیریت گذاراستیسرگیرنده سه سطح کالن )درب

غیرآموزشی( و خرد )مدیریت مدرسه( است و این نشان از اهمیت ویژه و کاربردی بودن دانش 

تواند منجر توان گفت توسعه دانش مدیریت آموزشی میمدیریت آموزشی است. بر این مبنا می

های آموزشی و نیز جامعه و صنعت شود و این خود گرفی در تمامی نظامبه ایجاد تحوالت ش

دستاورد متقابلی برای توسعه نظری دانش مدیریت آموزشی است. از طرف دیگر فاصله گرفتن 

طور احتمالی برخی پژوهشگران از قلمرو تخصصی رشته و حرکت به سمت آنچه که شاید به

شود، تهدید تنوع موضوعی مطالعات در رشته مستقیم به دانش مدیریت آموزشی مربوط ن

هایی همچون مدیریت منابع گیری رشتهویژه پس از شکلمدیریت آموزشی است. این دیدگاه به

 انسانی، آموزش عالی و جز آن قوت گرفته است.

در ادامه شبکه علمی ترسیم شده مدیریت آموزشی عالوه بر آشکارکردن روند رشد این 

گر مسیر پژوهشگران این رشته تخصصی باشد. محدودیت پیش روی این یتتواند هدادانش، می

-افزار وسی اطالعاتی داخلی و به تبع آن محدودیت استفاده از نرمهابانکپژوهش، نیز ضعف 

های ی پژوهش حاضر و سایر پژوهشهاافتههای آن بود. امید است که یویوئر جهت تحلیل داده

، چراغ راهی فراروی این دانش تخصصی و راهگشای حل مشابه در زمینه مدیریت آموزشی

 مسائل پیش روی آن باشد. 
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