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Abstract

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،3-13 ،)4(31 ،پیاپی  ،25پاییز 3433
نظریاهپردازیدرمطالعاا مادیری 
حسینقلیزاده،رضوان(.)0011ارزیاابی 

کوشکمهدی،سمیه؛آهنچیان،محمدرضا؛و

ابراهیمی
رشتهای.مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.0-11،)0(01 ،
بین 
آموزشیبراساس معیارهای 
شاپا8112-0400:

نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز

آزاداس .

)

ارزیابی نظریهپردازی در مطالعات مدیریت آموزشی بر اساس
معیارهای بینرشتهای
1

2

سمیه ابراهیمیکوشک مهدی  ،محمدرضا آهنچیان*  ،رضوان حسینقلیزاده

3

دریافت5911/55/51 :؛ پذیرش5033/39/51 :

چکیده

ٔ
مناقشهدربارهنظریهونظریهپردازیدرمدیری آموزشیچالشایکهانوپابرجاسا .بااوجاوداد اای
ایوتلفیقیبودنحاوزهمادیری آموزشای،کاارپیراماونمباانی

بسیاریازمتخصصانمبنیبربین 
رشته

ٔ
رشتهایدرمدیری آموزشی،کهمنجرباهنظریاهمعتباردرایانحاوزه
معرفتیوشناسایینوعوگونهبین 
رشتهایدرتولیاد لا ،یکایاز
رشتهوبین 

شود،بسیاراندکاس .بادرنظرگرفتندورویکردکالنتک
ایازبعدتنوعگونههایتلفیقیوکااراییمتفااو هار

پردازی،توجهبهرویکردبین 
رشته

مالحظا نظریه
گونهاس .اینمقالاهباارویکاردتحلیلی ااساتنتاجیپا ازشناسااییومعرفایمعیارهاایارزیاابی
ٔ
رشتهایوفرارشتهایوباتحلیالیاکنموناهنظریاهباا
،میان 
ای 
هادرقالبسهگونهچندرشته 
رشته 
ای
بین 

نااوان«مدرسااهبااه نااوانسیساات اجتمااا ی»درماادیری آموزشاای،بااهشناساااییوضااعی کنااونی
نظریهپردازی»درمدیری آموزشیپرداختهسپ روندطبیعیوناگزیرآندرآیندهراتبیینکاردهاسا .
« 
هانشاندادکهنظریهپردازیدرمطالعا مادیری آموزشایدروضاعی کناونیدرآساتانهگا راز


یافته
ٔ
رشتهایاس .درایانواور ،تحاوردر
ایازرویکردبین 

رشتهایوورودبهگونهچندرشته
رویکردتک 

ٔ
ٔ
ایقابلپیشبینیخواهدبود.

ایبهسویگونهفرارشته
نظریهپردازیباگ رازگونهچندرشته 

رشتهای،فرارشتهای 
ای،میان 

نظریهپردازی،مدیری آموزشی،چندرشته
کلیدواژهها :

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

روانشناسای،
 .1دانشجویدکتریمدیری آموزشی،گروهمدیری آموزشیوتوسعهمنابعانسانی،دانشکده لومتربیتیو 
دانشگاهفردوسیمشهد،مشهد،ایران
.2استادمدیری آموزشیوتوسعهمنابعانسانی،گروهمدیری آموزشیوتوسعهمنابعانساانی،دانشاکده لاومتربیتایو
روانشناسی،دانشگاهفردوسیمشهد،مشهد،ایران(نویسندهمسئور) 



.3دانشیارمدیری آموزشیوتوسعهمنابعانسانی،گروهمدیری آموزشیوتوسعهمنابعانسانی،دانشکده لاومتربیتایو
روانشناسی،دانشگاهفردوسیمشهد،مشهد،ایران 


 .1مقدمه
1

رشتهای ها،رویکردهاو
شناختیتک 


شناختیوموضوع

هایروش
امروزهبادرکمحدودی 
یافتهوروشهایجدیادیماورداساتفادهقارار


پردازی،توسعه

هایپژوهشیونظریه

روش
گرفتهاس .باایننگاه،واقعی هااونیازهاایدنیاایجدیاددرفراساویروششناسایو
هایجزئینگاریو

سونگررشتههایتخصصیجس وجوشدهومحادودی 


ساختاریک
هایاخیار،ماوردانتقاادواقاعشدهاسا .

تخصصیشدنوتقسای  لاومرایا ،دردهاه

متخصصااانحااوزهبینرشااتهایحرک ا وتکاماال لااوممختلاامراازمنظاارمطالعااا 
رشتهایبرایازبینباردن
ایبهرویکردبین 

رشتهای،شاملحرک ازرویکردتک 
رشته
بین 

ردهانااد(نیویاال8101،2؛
رشااتهایمعرفاایک 


هایرویکااردتک

هاونارسااایی

دشااواری

نیکولسکو8101،3؛کالین8110،4؛ مورن0121،5؛وجاکوبز.)0121،6باایانفار 
کهمدیری آموزشی،ازنظارماهیا تلفیقایازحوزههاایمعرفتایمانناد لاومتربیتی،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

2

دوره  ،31شماره 4
پاییز 3411
پیاپی 25

لوماجتما ی،مدیری ،روانشناسای ،لومسیاسایوفلسافهاسا (ویا وبوگاات ،7


8101؛ایکا 8101،8؛گانتر8104،9؛ونبالنوکارستین8108،10؛بوش8111،11و

8112؛وبیاات ،)0121،12بنااابراین،نظریااهپردازیدرآنفاااراازادبیااا بینرشااتهای
رشتهایشاامل
نیس .مناقشا نظریهپردازیدرمطالعا مدیری آموزشیازدریچهبین 
رشتهها(اپالتکا8112،13؛وهالینگرولی،)8100،14
نامشخصبودنمرزهایمفهومی 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 




مبه بودنسه ُ
،بعدوناوعمشاارک هاررشاته(هاالینگر،0142،باهنقالازاپالتکاا،
)،مشخصنبودننقشوجایگاهمتخصصاندرتلفیقرشتهها(گانتر)8104،اس 

8104
پردازیدراینحوزهشدهاس .

کهموجبابهامماهی ونظریه
اینظریهپردازیمدیری آموزشای،فرواتیبارایپیشاگیریاز

بین 
رشته
مالحظهوجه 
رشتهایرخداده
هاینظریهپردازیاس کهاغلبدرنتیجهغلبهرویکردتک 

افزایشمناقشه
طورکلیومادیری آموزشای
رشتهایدر لوماجتما یبه 
لزومتوجهبهرویکردبین 

اس .
پردازیدراینحوزهها

بیشتراحساسمیشودکهبدانی نظریهونظریه


طورخاصهنگامی
به
).باه الوه،
تاچهحدناپایدارونیازمنددستاوردهایسایررشتههاهساتند(کتبای 0111،

رشتهای،
هایبین 

هاویافتههای لمیوتجاربآموزشیوپژوهشیگونه

استفادهازظرفی 
میتواندبرسر


تحورونوآوریدرنظریهپردازیافازودهوتوانمنادیوکارآمادیایان

حوزهرادرمقابلهبامسائل ینیوکاربردیارتقاءدهد .
رشتهای،مبیننسب ونحوهپیونادوتعامالمیاانداناش،
هایمتعددرویکردبین 


گونه
مفاهی ،روشها،تجاربوابزارهایمختلمازرشتههایگوناگوندرخصوصموضوعیاا
ٔ
مسئلهموردنظرهستندکهنوعهمکاری،مشارک وشایوههایمواجهاهبااموضاو ا و
اینشانمیدهند(خورسندیطاسکوه،

هایبین 
رشته

مسائلپیچیدهرابهکنشگران فعالی 
رشتههادرطیفیاز
گونههارامیتوانبراساسمیزانتحققترکیبوتلفیقبین 
.)0121این 
ای،میانرشااتهایوفرارشااتهایترساای کاارد.گ ا رازرشااتهبااهچندرشااتهای،

چندرشااته
رشتهایوفرارشته ،الوهبرکثر گراییمعرف شناختی،کثر گراییروششناختیرا
میان 

نیزبهدنبااردارد.بینرشاتگیحااویدوتیییارمها درنظااممعرفا اسا :نخسا ،

درنوردیدهشدنمرزهایاد ایییاتصوریدانشخاصازسویمفاهی ومتییرهایرشته
ٔ
هایپژوهشوآموزشازیکرشتهبهرشتهدیگر.اما
یادانشدیگر،ودوم،مهاجر روش
تدوینشدهوور نگیاردباهجاای

ایندوتیییراگربامبناییمحک ومعیارهاییازپیش
اثربخشیبهآشفتگیذهنیوآشوبروشیمنجرمیشود(نبوی .)12،0111،

پژوهشهاییکهدرحوزهمدیری آموزشیواور گرفتهاناداغلابدرپیونادبااساایر

شناسای،روانشناسای،مادیری وانعتی،


وپرورش،اقتصااد،جامعه

هامانندآماوزش

رشته

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

9
ارزیابی نظریهپردازی در
مطالعات مدیریت آموزشی
براساس معیارهای ...

وکار،منابعانسانیورفتاارساازمانیباودهاسا (ونا و

مدیری  مومی،مدیری کسب
بورز8104،1؛اپالتکا8104،؛وبویان.)0120،2دراینمیان،مادیری آموزشایبایشاز

دارجامعهشناسایاسا (هاایلر.)0142،3باا


دارحوزهآموزشوپرورشباشدوام
آن 
کهوام

وجودمطالعا انجامشده،هنوزمعیارهایمشخصبرایارزیابیوتعیینجایگااهمادیری 
رشتهایومیزان،سه وبعدتلفیاقوترکیابرشاتههاونقاش
هایبین 


آموزشیدرمیانگونه
متخصصااندرایاانترکیاببارایتساهیلنظریااهپردازیوحالمسااائلمربوطاهشناسااایی
نشدهاس .بهمنظورپرکردنبخشکوچکیازاینشکافودرحدتوان،ایننوشتاردرپای

رشاتهای،بااشناسااییومعرفایمعیارهاای
هایبین 

آناس تاضمنمعرفیاجماالیگوناه
ارزیااابیهرگونااهوبااابهرهگیااریازروشتحلیلی ااستنتاجیبااهارزیااابیوضااعی کنااونی
نظریهپردازی»درمدیری آموزشیبپردازدوسپ روندطبیعیوضروریآنرابرایآیناده
« 
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

0

دوره  ،31شماره 4
پاییز 3411
پیاپی 25

رشاتهایباه
شاودکاهمعیارهاایارزیاابیبین 


هامطرحمی
تبیینکند.دراینراستا،اینسؤار
ٔ
پردازیدرحاوزهمادیری آموزشای
تفکیکهرگونه(چند،میانوفرارشاتهای)باراینظریاه
پردازیدراینحوزهبراساسمعیارهایشناساییشدهچگوناه

کدامند؟وضعی کنونینظریه
طبیعینظریهپردازیدرآیندهبراساسمعیارهایارزیابیچگونهخواهدبود؟ 

اس ؟روند
 .2پیشینه تحقیق

ٔ
سیطرهپارادای اثباتیموجبمحدودشدنمعرف درقالبتوسعه
ظهور ل مدرنتح

ایازیکدانشسازمانیافته،ایجادوارتقااءیاکنظاامارزشایخااص،

وتولیدمجمو ه
جدیدوحتاینظریاهپردازی،وارفادرچاارچوبروششناسایتبادیلباه

معرفیکاربرد
نحویکهطایچنادینقارن،درکوشاشدانشاگاههاومراکاز

رشته 4ایتخصصیشد،به

رشتهای ،یاانباود.
هایتک 


پردازی

هایپژوهشیونظریه

هاوطرح

برنامه
پژوهشیمدرن
لمیتبدیلشودورشته لمیدرسایه

ازاینمنظر،دانشزمانی ل میشودکهبهرشته
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

.

ونظریههایمرتبطومفیدبرایحالمساائلرشاته

نظامزبانیمشخص،رویههای لمی


حیا مییابد (هونکای.)8111،1ازطرفای،تحاوت سیاسای،فرهنگای،اجتماا یو
لمیدهه0121امریکامانندتخصیصبودجه مومیامریکابهتحقیقوتولید« ل »در


پیباوربهاینکه ل حالرهمهمشکال اسا (هنکال،8111،2باهنقالازاپالتکاا،


)0111وح فدانشهایروزمرهو ملی(بوه )8111،3موجباهمی یافتن لا و
رشتهایوتفکیکیبرهمهمعارفو لوم،ازجملهمدیری آموزشی،شد
غلبهرویکردتک 

(هنکل،8111،بهنقلازاپالتکا .)0111،
 .1-2ماهیت مدیریت آموزشی از منظر رشتهای

پیشینهتالشمتخصصاندرکسبمشرو ی  لمیبرایمدیری آموزشایباهاواخارقارن
نوزده درامریکاواواسطقارنبیسات درانگلساتانبرمیگاردد.باهیاکروایا ،حیاا 
لماایماادیری آموزشاایبعاادازجناا جهااانیدوموبااااو شااکوه لااومرفتاااریو


جامعهشناسیتح نفوذ لوماجتما ینض یاف (هر .)0114،4به الوهاووروفرایناد

نظریهپردازیدرحوزهمدیری آموزشیتح تأثیرفضایمدیری ونعتی،دولتایوساپ 


کسبوکاربود(گرینفیلدورابینز.)0111،5مدیری آموزشیازهماانابتادایشاکلگیری

ٔ
رشاتهایوتاالشبارایکساب
بوداماغلباهنگااهتک 
دارسایرمعارفورشتههای لمی

وام
ٔ
ٔ
مستقلوجایگاهدانشگاهیموجبمناقشهباینمتخصصااندرخصاوص
نوانرشته لمی
ٔ
،هنر،حوزهمطالعاتی،یاکداناشکااربردیومانناد
ماهی مدیری آموزشیبه نوان ل

هاشد.اینمناقشهها الوهبرایجااداردوگاههاایفکاریمختلامدرخصاوصماهیا 


این
هاینظریهپردازیشد(ایکا .)8101،اگرچهبراسااس

مدیری آموزشی،منجربهچالش
طبقهبندی لومبرپایهسهمعیارپدیدهموردبررسی(نظامایساتا/پویاا)،پارادایمی(ساخ /

نرم)،وماهی (کاربردی/بنیادین)مدیری آموزشیدرمقولهپویا،نرموکاربردیقرارگرفته
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

1
ارزیابی نظریهپردازی در
مطالعات مدیریت آموزشی
براساس معیارهای ...

یادمیشود(بیگالن0111،1بهنقلازرستهمقادم،)0114اماا

وازآنبه نوانرشته لمی
باساایررشاتهها،فقادانداناشمنساج ومباانینظاری

بهدلیلنداشتنمرزبندیمفهومی

سختیمیتوانازآنبه نوانرشته لمییادکرد(اپالتکا .)8112،


مستقلبه
بهز برخیمتخصصانمدیری آموزشییکحوزهمطالعاتیکاربردیباتلفیقدرابعاد
لمی ،ملیوهنریاس کهدرزمرهرشتههایتلفیقیقرارمیگیرد.دربعد لمی،تلفیقی
ازحوزههااایمعرفتاایازجملااه لااومتربیتی ،لوماجتمااا ی،ماادیری ،روانشناساای،

ملایوهناری،تلفیاقنتاای پژوهشهاایمیادانی،
لومسیاسی،فلسفه،اقتصادودربعد

ت
ت
ایهااوکاارورزاناسا (بوگاات 8180،؛ایکاا ،
پژوهیها،تجربیا و ملحرفاه 


اقدام
8101؛گانتر8104،؛ونبالنوکارستین8108،؛وبیت .)0121،مادیری آموزشایباه
نوانیکحوزهمطالعاتی(گانتر8104،؛واوپالتکا)8101،دارایدوویژگیاساسیاس :
نخس ،اینحوزهنسبتاجوانودرحارگ راندندورانرشدوتکاو ینخاوداسا (گاانتر،
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8104؛وآهنچیان.)0111،تولدمطالعا مدیری آموزشیبهسار0281وباانتشاراولین
گردداگرچهقبلازآننیزتوجاههایپنادو

کتابهابرایآموزشمدیرانودانشآموزانبرمی

اندرزگونهنیزدراینخصوصوجودداشتهولیاولینمطالعا ثب شدهمربوطبهچاپاین

).دوم،اینحوزهازرشتههایگوناگونمانندمدیری ونعتی

کتابهااس (گالس8110،2

شناسی،وفلسفهبهرهمیگیرد(بویاان0120،؛وآهنچیاان،


شناسی،جامعه

وسازمانی،روان
).همینویژگیهاموجبابهامدرقلمرو،ماهی  ،ملحرفاهای،خصووایا فارد

0111
پردازیدراینحوزهشدهاس (بیت  .)0121،


لبتهنظریه
حرفهایوا

تالشبراینظریهپردازیوپیوستنبهجرگاهرشاته لمی(گریفیتاه،هاالپین،لیاپمن،

گتزلزوگوبا،0141،3بهنقلازگالس8110؛واوپالتکا)8101،موجبشدهباوجاود
هایمتعدد،نظریهپردازیدرمدیری آموزشایتحا سایطره


هایفکریودیدگاه

انقالب
رشتهایباقیبماناد.فراینادنظریاهپردازیدرحاوزهمادیری 
هایتک 

اثبا گراییوروش
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

.
.

رشتهایدچارمناقشاتیاس کهبرخایاز
آموزشیبهدلیلاسار درپارادای اثباتیوتک 
آنهابهز واحبنظرانومحققاان بار اناداز:اغتشااشهاویتیومفهاومی،ناازایی

وفقرنظریاهپردازی(گاانتر8111،؛ماور81021؛باوش8112،؛و

نظریهای،پارادایمی


)،مصرفگرایینظریههایدیگران(ماورفیولاویی ،)0111،2کااربردی

بیت 0121،
نبودننظریههادر مل(ایکا 8101،؛بیات ،)0121،تکثار،تقابالوتضاادفکاریو

روشیدرفرایندنظریهپردازی(بوگات 8180،؛بیات ،)0121،اساتفادهاز لاوممتعادد
شناسی،روانشناسی،اقتصاد،مدیری دولتیوکسبوکاربدونتبیاینساه 


مانندجامعه
هاونوعترکیبآنهادرنظریاهپردازی(گرینفیلادوریبناز0111،؛اپالتکاا،

مشارک رشته

،)8104جداروکشمکشبینحوزهنظاریو ملای(اورکاو8114،3؛بیات ،)0128،
هاوشبکههایمتعددباااهادافبسایارگساتردهوپراکناده(گاانتر،


ایجادبنیادها،انجمن

،) 8101تأثیرطیموسیعیازواحباندانشباه ناواننقاشپیشاگانداناش(4والادین،
کودکان،متخصصان،وزرا،کارمنداندول ،مشاوران،بشردوستان)درفرایندنظریهپردازی
(گانتر،)8101،تأکیدبرمعرفا  لمایباراینظریاهپردازیوغفلا ازمعاارفدیگار
(گرینفیلدوریبنز0111،؛گانتر،)8101،تالشبرایتولیدنظریاهدرسایطرهداننادههای
خااصودردانشاگاههایممتاازباامعیارهاایسانجشویاژه

خاصباداناییهای لمی

(خصووامعیارهاایتأمینکننادگانمناابعپاژوهش)وسااک کاردن«دیگاری»شاامل
رویکردهایفمنیستی(وایزواستانلی،8118،5باهنقالازگاانتر،)8101،رویکردهاای

پسااستعماری(کنل،8111،6بهنقلازگانتر،)8101،ورویکردهاایوادایاجتمااع،

خانوادهودانشجو (پیچتر،8110،7بهنقلازگانتر.)8101،

ای،تالشهاایجداگاناه،

بررسیپیشینهنظریوپژوهشینشانازغلبهرویکردتک 
رشته

تکهومونولوگهایمتعدددارد.ایکا ()8101مرزهاایدانشایوروشای


ایجاددانشتکه

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

&

.
.
.
.
.
.
.
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ب اراینظریااهپردازیدرایاانحااوزهراپراکنااده،تکهتکااهومااوازیتوواایمکااردهونااو ی
معرف شناسیاجتما یرابرایتعاملوامتزا ایانمونولوگهاایماوازیدرجها تولیاد
دانشونظریهپردازیضروریدانستهاسا .ماورفیولاویی ()0111باااینکاهانطباا و

کاربردنظریههایسایر لومدراینحوزهرانوآوریمحسوبکردند،اماتاالشبارایایجااد

روشنظریهپردازیراناموفقدانستند.تشبیهآهنچیان()0111ازمدیری آموزشیباه ناوان

میدانیدرمیانهچهارخیابانشامل ناورو لوممختلفیمانندآموزشویادگیری،تاریخو
فرهن ،مدیری اموراداریاانسانیو لومسیاسیوافرادمؤثردرآن،شاهددیگریمبنیبر
فیقرشتههاورویکردهایمتنوعاس  .

لزومتوجهبهنظریهپردازیدراینحوزهباروشتل

ضرور اتخاذرویکردتلفیقیدرنظریهپردازیمطالعا مدیری آموزشایوحرکا 
ازپایشباهمعایاب
رشتهای،احساسیروبهتوسعهاس کهمرهونتوجهبیش 
فراسویتک 
پردازیهایرای اس (گانتر8104،؛بیت .)0121،انفجاراطال ا وگساترش


نظریه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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محوریوبیارتبااطیآنباا


هایگوناگونرویکاردرشاته
روزافزون ل ،گسیختگیبخش

برنامااهزناادگیوموقعی هااایاجتما ی(دریااکوبرنااز)8110،1ازجملااهمهمتاارین
هاینظریهپردازیرای اس کهموجبشد نیازبهبرناماهتلفیقایشادهاسا 

گسس 
(آهنچیان0111،و0124؛خلخالی0110،؛وجاکوبز.)0121،2همچنینلزومترکیب

ایازرشتههادرطیفیاز لومانسانی ،لاوماجتماا ی ،لاومکااربردیو لاوم


گسترده
طبیعیبرایتولیدنظریهدرمطالعا مدیری آموزشیبرضرور توجهبهرویکردیفراتر
رشتهایراموردتأکیدقرارمیدهد(ونبالنوکارستین8108،؛بیت  .)0121،
ازتک 

ٔ
ازمجموعآنچهبیانشد،فرضیهاولیاینپاژوهشایاناسا کاهنظریاهپردازیدر
رشتهایحرک 
ایبهسویرویکردبین 

مطالعا مدیری آموزشیبایدازرویکردتک 
رشته
رشاتهایبایساتیمعیارهاای
کند.برایدستیابیبهاینمقصد،بهز متخصصانحوزهبین 
تهایرار ای کرد.تمرکزاینپژوهشبرشناساییومعرفیاینمعیارهابرایرشاته
بینرش 

پردازیبراساسآنهااس  .

مدیری آموزشیوارزیابینظریه
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

.
.

 .2-2منطق نظری و پژوهشی بینرشتهای

رشاتهایتحا  نااوینمختلفایتعریامودساتهبندی
رشتههادرادبیا بین 
همکاریبین 

طوریکاهنیکولساکو()8101ازآنتحا  ناوانجنا 

شدهاس (ماورن 8،0121،
).به


رشاتهای
تعاریم1نامبردهاس .چاندراموهان2براینبااوراسا کاهمفهاومهمکااریبین 
مفهومجدیدینیس .اینمفهومازآرمانیکپارچگیافالطونسرچشمهمیگیرد(جااکوبز،
برمیگردد.پیشاینهدرزمیناه
قبلازسارهای 0211

).تاریخچهتلفیقرشتههابه

81،0121
رشتهایازاینحکای داردکهمتخصصانزیادینظیرکالین(،)0111نیوور(،)8101
بین 


ارم،)8110(3لنهاااردوهمکاااران،)8114(4دیااوی ودانیاال،)8114(5مک ا نیاام6
بنادیهای
)طبقه 

(،)8111جانسونوهویلند)8112(7وهوتاونیمیوهمکااران8101(8

اندکهتمایزآنهابهدرستیقابلتشخیصنبودهوتعااریمدقیقای

مفهومیمختلفیارائهداده

ارائااهنشدهاس ا .بارایپایاااندادنبااهچالشهااایبینرشااتهها،کالیاان()0111برمبنااای
ای،
اولیچندرشته 

هاسهگونه
ٔ
معیارهایتعامل،میزانهمکاریوترکیبه گرایانهبینرشته

رشتهای9معرفایکاردهاسا .باه االوه
بندیبین 

رشتهایوفرارشتهایرابه نوانطبقه
میان 

ٔ
رشااتهایو
ای،میان 

)نیاازسااهگونااهچندرشااته
مااکگریگور،)8101(10دریااک0111(11
ایمطرحنمودهاند .

هایاولیدربین 
رشته

فرارشتهایرابه نوانگونه
رشاتهایباهدنباارآن
درحقیق ترکیبه گرایانه،اولیترینچیزیاس کهدربین 

پژوهخواهانهمکااریوتعامالدیگاررشاتهها و

).بین 
رشته
هستی (کازنز 12،8110،12

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

.






.
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ایجاده گراییوترکیببینآنهاوتولیدجدیداس .حاراینترکیبوتعامالمیتواناد
ٔ
چندرشتهای» تاا

دباشد.اینطیمازترکیب،گستره«
جزئیومحدودویاکاملونامحدو
آورد.درچندرشتهای،ترکیابوهمگرایای ،کمتارینمیازانرا

«فرارشتهای»رابهوجودمی
رشاتهایشااهد تعامالو
رشتههامحادودتراسا .درمیان 
داشتهوتعاملوهمکاریبین 

ترکیبنسبتاخوبیبینرشتههاهستی .درفرارشتهایاینتعاملوهمکاریبهحدا االی
خودرسیدهتاجایی کهمرزهای لومدرنوردیدهشادهوبادونمحادودشادنباهرشاتهای

اندازرشتههابهحالمسائلهمباادر میشاود.سایرتکااملیاز

خاصودرراستایچش 
رشتهای
دبین 
رشتهایوفرارشتهایازرویکر 
ای،میان 


چندرشته
ایبهگونههای


رویکردرشته
ٔ
تواندرشکلشماره()0بهطورخالوهمالحظهکرد.
رامی



فرارشتهای

میانرشتهای

چندرشتهای

رشته
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شکل .3از رشته تا فرارشته
برگرفتهازرامادایر )8110(1


رشاتهایوفرارشاتهای
ای،میان 


بندیمدنظردراینپژوهشبهسهگونهچندرشاته

دسته
براساسمعیارهایتعامل،میزانهمکاریوترکیبهمگرایانهاس کهدرادامهبهتعریم
هرگونهپرداختهمیشود:


هایگوناگونمیدانند(چتیپاارم)8111،2؛


جواریرشته
ایراه 
چندرشته 

چندرشتهای.

زماانتعادادیازرشاتههایاکموضاوعراماوردمطالعاهقارارمیدهناد

کهباهطوره 
نحوی 
به 
(نیکولسکو.)8101،دراینرویکردباکناره قاراردادن لاوممارتبط،درواقاع،متخصصاان
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

.

رشتههایمختلمباحفظهوی معرفتیو روشیدر مالتنهااشااهداجارایمتاوازندویاا


چندرشتهای،بار ای نظ منطقیهررشتههستند(اگسبرک .)8111،1بهاینترتیبهی گوناه

ایمعرفتایایجاادنمیشاود.


تالقیوتعاملیازنظرموضوع،مبانییاروشبیندویاچندرشاته
گونهازتلفیق،ابهامیاس کهبه ل  دمارتباط میقوماؤثر


هایاین

یکیازمهترینچالش
زمینههایقبلای
بینرشتههاومفاهی درذهنمخاطبباقیمیماندوبهجزبرخیمخاطبانکه 

داشتهاند،امکانارتباطبینمفاهی از هدهاکثرآنانخار اس  .

درحوزهمدیری آموزشیازایانمنظارهاریاکازکنشاگرانومتخصصاانرشاتههای
مختلمدربررسیومطالعهیکمسئلهیاموضوعمشترکازنظرگاهمعرفتیوروشایخااص
تحلیلمسئلهفرسودگیشیلیمعلمانازدریچاهرشاتههای

خودکارمیکنند.به نوانمثار،

شناسی،جامعهشناسی،فلسفهو...بدونهی تیییریدرمبانینظریرشتههای


مختلمروان
موردنظروبااستفادهازنظریههایخاصآنهاوور میگیارد.باراینموناه،ازمنظاررشاته

شناسیبانظریههایانگیزشوشخصی ،ازمنظررشتهمدیری باانظریاههاییازقبیال


روان
ساختاروابعادسازمان،سبکهایمدیری ورهبری،ازمنظررشتهاقتصاادباانظریاههاییاز

ٔ
شناختیباانظریاههاییاز

داریازمنظررشتهجامعه

هایسرمایه

قبیلالگوهایتوسعهونظریه
قبیلکارکردگرایی،انسانگراییتقابلساختارو املی ،ازمنظررشتهفلسافهباانظریاههایاا
مکاتبیمثلرئالیس ،ایدئالیس وپراگماتیس ؛بههمینترتیب،ازمنظرهررشتهایباتوجهبه
نظریههایخاصهمانرشتهموردتحلیلوتفحصقرارگرفتهاس  .

میان رشتگی .دراینگونه،دویاچندرشتهبرایحلیکمسائلهپیچیادهباهتقابالباا
هاوحوزههایمختلمدانشبهشکلیپویااوفعاار


پردازند.متخصصینرشته

یکدیگرمی
ٔ
بهتاریاکپدیادهچنادوجهی،هدفمنداناهباهمرزهاای
برایحلیک مسئلهویاشناخ
معرفتیوروشییکدیگرواردشدهوباتوجاهباهضارور ونیاازباهگساترشحوزههاای
جدیداقداممیکنند(خورسندیطاساکوه.)0121،از

معرفتیوایجادساختارهای لمی
هاازیکرشتهبهرشتههایدیگراشاره


ایبهانتقارروش

)میانرشته
نظرنیکولسکو(8101
ازچاارچوبرشاتههافراتارمایرود،امااهادفش

ای
ای،همانندچندرشته 

دارد.میان 
رشته


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

.
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ماندندرونچارچوبرشتههااس .برمبنایاینرویکرد،متخصصانحوزهمدیری 


باقی
هایدیگرورودپیدامیکنندتاباتوجه


آموزشیهدفمندانهبهمرزهایمعرفتیوروشیرشته
بهضرور هاونیازهایجدید،بهگسترشاقلی هایمعرفتایجدیاد،ایجاادسااختارهای
آ کادمیکنوینوشیوههاوابزارهاییبرایشناخ یافه مسائلدس یابند .
اندازهاونظرگاههاای لمای،فلسافیومعرفتایباهمنظور

فرارشتگی .همگراییچش 
رسیدنبهشناخ «حقیق »«،طبیع »و«معرف »اسا .فرارشاتگیرویپدیادههاو
پرسشهایبنیادینکهماهی فلسفیامعرفتیداردوبارماهیا  لا ،نظامهاایفکاری،

نیهاوماهیا حقیقا وواقعیا باه ناوانموضاو ا اوالی،
دانشوانسان،جهانبی 


متمرکزاس (نااگر8110،1؛مااک نیام8111،2؛ودیویدساون.)8110،3مرزهاای
بردتاازطریقدیالوگمیانآنهابهتاریننتیجاهکاههماان

موجودبینرشتههاراازبینمی

ایجاددانشجدیداس حاولشاود(کالیان.)11،8110،بیشاترینتلفیاقمعرفتایو
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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آموزشیدراینالگومشااهدهمیشاود.فرارشاتهگراییباهتعامالباینرشاتههاوفراتاراز

رشتههایمتفاو تخصصیاهتماممیورزدوهدفآندرکجهانهستیاس کهیکیاز

لوازمآن«وحد شناخ »اس وهدفمنحصرآن«حلمشکلازرهگا رهمگرایایو
وترکیبآنهابایکدیگر»اس (نیکولسکو .)8101،

هرشتههای لمی

انسجامبخشیب

رویکااردفرارشااتهایچااارچوبجااامعیباارایساااماندهیدوبااارهساااخ  لاا و
نظریااهپردازیفااراه میکنااد.فرارشااتگیدردوبعاادمتجلاایمیگااردد،بعااداور،

وهدففرارشتگی،تبیاینوفااه هااستیو

،فلسفه 

«معرف شناختی»اس .ازاینمنظر
هایجهانشمورو


هایبنیادین،نظریه
ومحصورفرارشتگی،دستیابیبهدانش

بوده
معرف  
ماعرف هایوحاد بخشاسا .بعاددومفرارشاتگی«،انتقاادی»اسا .ازمه تارین
نیمااهدومقاارنگ شااته،میتااوانبااهمطالعااا 
در 
ایاناااتقادی 

جاااریانهایفااارارشته


اشاااارهکاارد.بااهطورکلی،مباااحثیکااهدارایابعااادروشاانفکرانه

«پساااااستعماری»4
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

.
.
.
.

نااظرگاههای

هایینظیارقادر وفاارهن 

اجتما یاانتقادیهساتندونساب باهمؤلفاه
بررسایوتااحلیل

انتقادی،ساختاریوکارکردیدارند،درفضایفارارشتگی«اناتقادی»
ازحوزههااای

مااایشوند.ب ارایمثااار«،پساساااختارگرایی»«،مارکسیس ا »و«فمینیس ا »
).دراینرویکردامکانگفتمانمحوریبرایتولید

فرارشتهایهاستند(خاورسندی0121،
منظورشنیدنوداهایخاموش،گروههایبهحاشیهراندهشادهومعاارف


نظریهودانشبه
امامعتبرحاولمیگردد.مدیری آموزشیدروضعی فرارشاتگیباا باوراز

غیر لمی
اندازهاونظرگاههاای لمایازداناشمحلایو

مرزهایرشتهای الوهبرهمگراییچشا 

ووداهایخاموشوله شدهزیرپای لا مادرن،بهارهگرفتاهوباهدنباارگفتماان


بومی
جدیدیازتولیددانشونظریهپردازیاس .تحلیلوارزیابیوضعی رشتههایموجوداز

رشتهایوتعیینوضاعی آنهاانیازمنادشناسااییمعیارهاای
هایمختلمبین 


هگونه
حی
ماارتبطمی باشااد.بنااابراین،درایاانبخااشازپااژوهشبااهشناساااییمعیارهااایارزیااابی
ای،میانرشتهایوفرارشتهایپرداختهشد .


هایچندرشته

ایبراساسگونه
بین 
رشته

 .3روش

بااهمنظااورارزیااابیوشناساااییموقعیاا نظریااهپردازیدرماادیری آموزشاایازروش

تحلیلیااستنتاجی1استفادهشد.استنتا چیزیفراترازوارفگاردآوریواقعی هاسا .در

اینروشبهواقعی هاازمنظرینونگریستهشدهو نصرذهنیجدیدباشالودهونظ فکری
ایهاازمناابع
رشاته 
عیارهایارزیابیانواعبین 

خاویحاولمیگردد.دراینمطالعهابتدام

معتبراستخرا سپ بادرنظرگرفتنماهی مدیری آموزشیبهانتخابودساتهبندیآنهاا

گوناههای
رشاتهای «،»2
بین 
پرداختهشد.دراینمرحلاهبااجسا وجویکلماا کلیادی« 
بیبینرشاته»«،معیارهاای

شااخصهایارزیاا

رشاتهای»«،
رویکردهایبین 

رشتهای»«،
بین 

رشتهایدر لومانسانی»ومواردمشابهمقات مارتبطازپایگاههاای
ارزیابیبین 

ارزیابی»«،
اطال اتیم ایران،مطالعا  لومانساانی،ناورمگز،ایارانداک،واس.آی.دی.اساتخرا 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

.
رشتهایبیاانشادهاسا درهماهجسا وجوها
میان 
بینرشتهایبا بار  
2باتوجهبهاینکهدربرخیمنابع نوانمطالعا  
الوهبر«بین»کلمه«میان»نیزجس وجوشد .
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شد.همچنینبهآثاروکتابهایمتخصصانومحققانمطرحداخلی(خورسندیطاسکوهو

لویپور)وخارجی(کالین،نیوور،روتند،1نیکولسکو،رپکو،فوگارتیوپاالمر)درحاوزه


رشتهایمراجعهشد.حاولتالشمرحلاهاورشناسااییومعرفایمعیارهاای
مطالعا بین 
آموزشی/پژوهشی ،ملگرا/انتقادی،ابعاادتلفیاق،تمرکازتلفیاق،نتیجاهتلفیاق،همکااری
هاوتفکیکگونههایتلفیقبراساساینمعیارهابود .

متخصصانومیزانمشارک رشته
 درمرحلهبعدبرایارزیابیوضعی کنونینظریهپردازیدرمدیری آموزشیازمنظر
هاازرشاتههایمختلامدرفرایناد


هایظهورترکیبنظریه
معیارهایفو ،یکیاز روه
نظریهپردازیمدیری آموزشیبا نواننظریه«مدرساهباه ناوانسیسات اجتماا ی»باا

محکاینمعیارهاسنجیدهووضعی کنونیوروندطبیعینظریهپردازیبرایآینادهتبیاین
شد.در این پژوهش جه تأمینا تباردادهها ،الوهبرتوجهبهاواال مناابعاز معیاار
شدیافتههامعقور،باورپ یروقابل

بسندگیمعناییاستفادهشد.براساساینمعیارتالش
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

50

دوره  ،31شماره 4
پاییز 3411
پیاپی 25

ا تمادباشند(وادقیفساییو رفانمنش .)0110،
 .4تجزیه و تحلیل دادهها

ایهادرابعادطراحی،مهندسیواجراازاهمیا 
رشته 
معیارهابرایارزیابیمستمرکیفی بین 
ویژهایبرخوردارند .دمکفای معیارهایمطالعا رشتهایبرایارزیاابیکیفیا مطالعاا 

ایمحصورتجاوزمیکنندضرور طراحیوتدوینمعیارهای


ایکهازمرزهایرشته
بین 
رشته

رشتهایرامحرزکردهاس (کالین.)0111،مارورپیشاینهپاژوهش
خاصبرایمطالعا بین 
نشاندادکهبیشترمقات وکتبمنتشرشدهدرحوزهکلیاا ،مباانیوگوناههایمتعاددباین
)واماپژوهشهایاندکیباهمعیارهاای

هاانجامشدهاس (میثمیوهمکاران0121،

رشته 
ای
هاپرداختهاند(مهرمحمدیوکی وری0111،؛بازرگاان0122،؛وانجمان

رشته 
ای
ارزیابیبین 

2
ٔ
رشاتهای،
مطالعا تلفیقآمریکا .)8111،براساسپیشینهپژوهشایونظاریمطالعاا بین 
ٔ
معیارهایذکرشدهدرجدورشماره()0براساس واملینظیرابعادمشارک رشتهها(موضاوع،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

.
.

روش،معرف ،پارادای )تمرکزبرمسائلاجتما ییاآکادمیک،جایگاهمتخصصاان،ونتیجاه
تلفیقشناساییشد.معیارهایحاولاز واملفو بنابهماهی وموضوعمادیری آموزشای
باروشتحلیلیواستنباطیازمنابعمرتبطومعتبراستخرا شدهاس .دراداماهموقعیا هار
ایباهز وااحبنظرانایان
رشتهایوفرارشته 
،میان 
ای 
یکازاینمعیارهادرسهگونهچندرشته 

ٔ
حوزهدرجدورشماره()8موردواکاویقرارگرف  .


جدول  .3معیارهای ارزیابی بینرشتهایها بر اساس نوع و میزان ترکیب قلمروها در نظریهپردازی

عوامل (صاحبنظران)

ابعاااد مشااارکت رشااته (از
بعد معرفتی ،پاارادایمی یاا
روشی)
کالیااان(،)8110کاااالینز1
( ،)8118روتند(،)0121
دیوی و دولاین،)8111(2
نیااوور(،)8101آگساابرگ
(،)8111اساااااااااااتمبر3
(،)0112خورسااااااندیو
طاسکوه(،)0121

معیارها
حوزههااایااا
معیااار وساایعمعمی :بااه 
رشتههای شرک کننده در تلفیق از منظار

مبانی معرفتی یاروشی اشاره دارد .
رشتههاازابعاددانش(معرف )،
تلفیق 
میتواند وور گیرد.
روش و مهار  
به نوانمثار،تلفیقازبعادروشایرا
میتوان در رشاته«فیزیاک موسایقی»

اینگونااهکااهرشااته
مالحظااهکاارد؛ 
موسیقی ازمنظرروشیوابزاریبارای
میگیرد 
رشتهفیزیکموردمطالعهقرار 
حوزههااایااا
معیااار بازمبسااته:بااه 
رشتههای شرک کننده درتلفیقازنظر

تشاااابهیاااا ااادمتشاااابهمباااانی
معرف شناختیاشارهدارد .

معیار عملگرا م انتقادی:رویکردباه
حاالمسااائلاجتمااا ی،فرهنگاایو
سیاسیواقتصادیجامعهازنظرتیییر
بنیادین یا رادیکاار در مقابال محافظاه
میباشد .
کار 

توضیحات
رشاتههای مختلام
حوزهها یاا  
وسیع :وحد شناختی بین  
مثل  لوم طبیعی ،انسانی ،اجتما ی و...برایدساتیابیباه
رشتهها) 
هدفمشترک،وجوددارد(.تأکیدبر 

روشهااومناابعآموزشای
عمی  :تلفیق تخصصی  ناور  ،
براییکموضوعخاص(.تأکیدبرموضوع) 
گیریهای
لمیمختلم با پارادای ها وجه  
حوزههای  
باز :
روششاناختیمتفااو بااها همکااری
معرف شناختیو 
رشتههاازقلمروهای لوم طبیعیو لوم
دارند.مثلترکیب 
مهندسیبایکدیگر .
حوزههای مختلم که ازنظرمبانیومعرفا 
رشتهها  
بسته  :
شناسی مشابه ه هستند و بهلحاظ تخصصی دریکقلمرو
رشاتههای
میشاوند .مثال ترکیاب  
میگنجند بااه ترکیاب  

مختلمدرقلمرو لومطبیعی .
عملگرا (ابزاری یا موقعیتگرا) :بار مساائل و معضاال 
مبتالبهاجتما ی،اقتصادی،سیاسیوفرهنگیتمرکازدارد.
محافظهکاراس  .

اینمعیارمرتبطبهتلفیقهای
انتقااادی:بااراساااستحلیاالونقاادساااختارهایمعرفتاای،
میرود.اینمعیار
اجتما ی،فرهنگیوسیاسیموجودپیش 
مربوط به تلفیقهاایانعکاسای،ساختارشاکنانهورادیکاار
ملگرا
گونهها به جز فرارشتهای درقلمرومعیار 
اس  .اکثر  
قراردارند .

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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عوامل (صاحبنظران)

معیارها

میتوانادبارمحاورگساترش
رشتهای 
بین 
مبنایتأسی یک 

تمرکز بر مسایل اجتماعی،
یاااا عالیااا

آ کادمیااا
فراگیران

یکرشته لمای،نظریاهخااصیااحالمسائلهاجتماا ی
تمرکز تلفی

آموزشی:درمعیارآموزشینگاهجامع،متقارنوتلفیقیباه

روتند( ،)0121نیکولسکو

ماکسااااااانیم،)8111(2
دیویدسون( ،)8110نگار3

(یادگیری) وور گیارد .باه  ناوانمثاار،مطالعاا زناان
شدهاس  .
تشکیل 

(،)0121کالیاان(،)8110

رپکو 1و همکاران(،)8104

(معضلچاقی)/آ کادمیک(آمایش)یایکموضاوعخااص
بهمنظورحلمسائلومشکال اجتماا یوفرهنگایزناان

خورسااااندیوطاسااااکوه

(،)8101کالیاان(،)8110

توضیحات

الیق و نیازهای فراگیران از یک سو ،و انتظارا  ،مقتضیا 
معیار آموزشی م پژوهشای :بررسای

رشاتههابارای
و تقاضاهای جامعه از سوی دیگر ،در تلفیاق  

تلفیق از منظر ضارور مسائله ،نیااز

میگیرد .
نظریهپردازیمدنظرقرار 


جامعهیا الیقفراگیروآ کادمیک.

پژوهشی :با توجه به اقتضائا  ،الزامهاوساط پیچیادگی
مسئله و موضوع از ظرفی هاا و تجاارب معرف شاناختیو

()8110

میشود .
رشتههایمختلماستفاده 
روششناختی 

عمااودی :میاازانهمکاااریمتخصصاااندرمفاااهی و

نقاااااا
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و جایگااااااااه

متخصصان
آگسبرگ( ،)8111اساتمبر

روشهای مختلم«نابرابر» و«غیرهمسط » اس  .کیفی 

عمااودیمافقی:ایاانمعیاااربااهنااوع
همکاریمتخصصاناشارهدارد.

(،)0112خورسااااااندیو

ایاانروشبسااتگیبااهنقااشمتخصااصو می ازانکیفی ا 
میکنددارد .
نظریهایکهاستفاده 

روشهاای
افقی :میزان همکاری متخصصاان در مفااهی و 
روشهاای
مختلم«برابر» و«همسط » اسا .تجااربو 

طاسااکوه(،)0121روتنااد

رشتههابرتری ندارد.
یکرشتهخاصبردیگر 

()0121
همکاری متخصصان

رشتههای تخصصیدرجلسا 
ضرور حضور متخصص  
نظریهها.
ایهاو 
رشته 
بین 
رشتههاوتأسی  
تلفیق 
رشاتههاحالمساائلآنایو
با توجهبهاینکههدفازتلفیق 
نظریاهپردازی

مبتالبهاجتما ی/آ کادمیکییاخلاقداناشو

نتیجه

اس ،نتیجهتلفیقممکناس منجربهایجادرشتهیانظریه

خورسااااندیوطاسااااکوه

گونههایی مثال فرارشاتهای منجار باه
جدیدشود  .تلفیق در  

(،)0121کالیاان(،)8110

نتیجه تلفی

ای
چندرشاته 

گونههایینظیر
میشوداما 
رشتهیانظریهجدید 

کاااالینز(،)8118روتناااد

نمیشود .
بهرشتهیانظریهجدیدخت  

(،)0121دیااااااااااوی و

رشتههادرهمکااری
ایاستقالر 
چندرشته 

گونههاییمثل
در 

دولین()8111

میشااودامااادرگونااههاییمثاال
پروژههااایتلفیااقحفااظ 

میدهند .
شتههااستقالرخودراازدس  
فرارشتهای،ر 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 



.
.
.

جدول  .5معیارهای ارزیابی بینرشتهایها در گونههای مختلف تلفی
گونه
چندرشتگی

میانرشتگی

فرارشتگی

شاخص
آموزشی پژوهشی


پژوهشی

آموزشی

پژوهشی

ملگرا/انتقادی


ملگرا


ملگرا


انتقادی

مشاااارک چندرشاااتهای
باادونتلفیااقرشااتههاو

حفظقلمرورشتهها


درجهتلفیق

رشتههاباا
مشارک میان 
تلفیقمتوسطرشتهها


مشاارک میانرشااتههابااا
تلفیقحداکثریوحا ف
مرزهایرشتهها


افقاااای(میانرشااااتهای
افقی

روشااااای ،ماااااودی
رشتهایمعرفتی)
(میان 


افقی

مودی/افقی
وسیع /میق

وسیع

وسیع

وسیع

بسته/باز

باز/بسته

باز/بسته

باز

متخصصاااانرشاااتههای
همکاریمتخصصان

گوناااگونبااهطورمسااتقل
باااااررویجنباااااههای

گونااااگونیاااکپاااروژه

متخصصااانرشااتههای

مختلمبهطورمشترکو

پیوناادیافتااهروییااک

متخصصااانآ کادمیااکو
غیرآ کادمیکبرروییک
چااااارچوبمفهااااومی


بهواااور ماااوازییاااا
متوالیکارمیکنند.


پروژهکارمیکنند.


مشترککارمیکنند.

وحااد دانش(همگرایاای

نتیجه

اااادمتلفیق(اسااااتقالر
رشتهها)


تلفیقازمنظرمعرفا و
روشبااینچندرشااتهای

وور میگیرد

میااااانمعرفاااا هاااااو
اشتراکا وروشهادنبار
مفاهمهباینمعرف هاای
آنسویمرزهایدانش)


آگسااااااابرگ(،)8111
اساااااااااتمبر(،)0112
واحبنظران

خورساااندیوطاساااکوه
( ،)0121کالیاااااان
(،)8111کااااااااااالینز
(،)8118روتناااااااااد
(،)0121دیاااااااوی و
دولین()8111

خورسااااندیوطاسااااکوه
(،)0121کالین(،)8110
خورسااندیوطاسااکوه
(،)0121روتناااااااااد
()0121

روتناااااااااااد(،)0121
نیکولسکو(،)8101کالین
(،)8110رپکووهمکااران
(،)8104ماکساااااااانیم
(،)8111دیویدساااااااون
(،)8110نگر()8110

منبع:اینجدوربامشور ونظرتخصصییکیازمحققانحوزهمیانرشتهایاستخرا شد.
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 .5یافتهها

سیرتاریخیوتطورینظریهپردازیدرمطالعا مدیری آموزشیظهورمیدانهایمتعدد

بامفاهی متنوعمانندنظار وکنترر،ادارهاماورمدرساه،مادیری ،اثربخشای،بهباودو
تعالیمدرسه،رهبریباالگوهایمتعددآنرادربردارد.اکثراینتحقیقا ونظرورزیها
ازیکیاچندبعدمعرفتیبهارائهالگوها،مدرهاومفاهی مرتبطپرداختهاند؛اماایکایاز
هایظهورتلفیقوترکیبانواعرشتههابرایارائهنظریهدرمدیری آموزشی،نظریاه


میدان
«مدرسهبه نوانسیست اجتما ی»اس .متخصصاندرایننظریهدربهرهگیریازساایر
تمیتالشمستمردارند.تحلیالایاننظریاهباراسااسمعیارهاای
لومذیلپارادای سیس 
ارزیااابیبینرشااتهایبااه نوانیااکنمونااهازتلفیااق،ب اراینشاااندادنوضااعی کنااونی
نظریه پردازیدرمدیری آموزشایدرایانمطالعاهدرنظارگرفتاهشاد.باهدلیالکااربرد

هایمختلمدرتحلیلپدیدههایسازمانهایآموزشای،باراسااسایان


هایرشته

نظریه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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نظریهمیتوانمیزانتلفیقوترکیبرادراینجاموردسنجشقرارداد .

نگرشسیستمیاولینبارتوسطگتزلزوگوبا(،) 0111درمدیری آموزشیبا نوان
« نظریهمدرسهبه نوانسیست اجتما ی» بهکاررف .اینمتخصصانجامعهشناسیاز
منظرتئوری سیست اجتما ی،انسانرامخلوقیروانیااجتما یمیپندارند.بارهماین
اساسرفتارهرفردرامتأثرازدوبعدروان شناختیواجتما یمی دانند.بعاداورحاوزه
تخصصیروان شناسانوبعاددومدرحاوزهتخصصایجامعهشناساان،مردمشناساانو
روان شناساناجتما یاس (شیرازی.) 0114،اینمدرهمهابعااداجتماا یرادربار
نمیگرف .گتزلزوتیلن() 0141باافزودنابعادفرهنگی،بیولوژیکیوروانیااجتما ی
بهتوسعهورفعمحدودی آنکمککردند.سپ هویومیساکل)0128(1باهنقالاز

شیرازی() 0114بادرنظرگرفتنسه نصرسازمانرسمی،غیررسمیوطبیع فردباه
تکمیلمدراولیهپرداختند.درنهای ،مدر ماومی سیسات اجتماا یمدرساهتوساط
هویومیسکلدرقالبکتاببهوور مدونثبا شاد.مؤلفااندرایانکتااب،کاه
چندیننوب تاکنونویرایششده اس ،ابتدابهمروردقیقو میقسیرتفکروتاریخچه
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.

نظریااا سااازمانیپرداختهاناا دوسااپ باااپاا یرشایاانفاار اساساایکااهماادر
سیستمیا اجتما یبازیکچهارچوبمفهومیواقع بینانهومفیدبارایتحلیالنظاریو
ملیکارمدارساس ،نظریه هاوتحقیقا جدیادمادیری آموزشایرابارایتبیاین
مؤلفههایکلیدیمدرسهبه نوانیکسیست اجتما ی(افراد،ساختار،فرهن ،قدر و
سیاس ،هستهفنی،اثربخشیومحیطخارجی)ازیکسووفرایندهایاولیمدیری 
مدرسه(ارتباطا ،تصمی  گیریورهباری)،وازساویدیگار،دریاکارتبااطمنطقای
ترکیبودرچهاردهفصلمطرحکردهاند .بااتکابهالگویمدرسهبه نوانیاکسیسات 
اجتما ی(هویومیسکل0114،و،8111بهنقلازشیرازی،) 0114سازمانمدرسهو
به تبعآنرفتارسازمانیتابعکارکرد ناورفردی،ساختاری،فرهنگیوسیاسیاس که
درتعاملپویابایکدیگرفرایندیاددهیایادگیریبه نوانهستهفنیومأموریا اوالی
مدرسهراتح تأثیرقرارمی دهند،بناابراین،اثر بخشایمدرساهرامیتاوانباهکاارکرد
مستقلوتعاملیهریکاز ناورنسب داد(میسکل.)8108،
 .1-5ارزیابی نظریه «مدرسه به عنوان سیستم اجتماعی» بر اساس معیارها

باتوجهبهتشکیلنظریهمدرسهبه نوانسیست اجتما یاز ناورونظریههایمتعادد
سایررشتههاوتحققهدفا ینمطالعهبایدمشخصنماودکاهازبایناناواعگوناههای
بینرشتهایشاملچندرشتهای،میانرشتهایوفرارشته ایکدامیکبراینحوزهغلبهیافته
اس .به بار دیگر،باتوجهبهمعیارهایآموزشی/پژوهشی ،ملگرا/انتقاادی،ابعااد
تلفیق،تمرکزتلفیق،نتیجهتلفیق،همکاریمتخصصانومیزانمشارک رشتهها،کادام
یکمبناینظریه پردازیدرمطالعا مدیری آموزشیبودهاس .بادینمنظورابتادادر
ٔ
جدورشماره()1مشارک رشتههاونظریه هایمرتبطباآنهادرنظریهمدرسهبه ناوان
سیست اجتما یمشخصگردید،سپ باتحلیلواستنتا ازجداور()0و(،)8ترکیب
ٔ
پردازیتبیینشدونتیجهتحلیلدرجدورشماره ()0باهطورخالواه
رشتههادرنظریه
نشاندادهشد .
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جدول  . 1نظریه مدرسه به عنوان سیستم اجتماعی از منظر ترکیب رشتهها و نظریهها
عناصر نظریه
تدریس و یادگیری
افراد

شواهد نظری در تحلیل

رشتههای وام دهنده

شناساایتربیتاای،جامعهشناساایآمااوزشو نظریااههایرفتاااری،شااناختی،سااازندهگرا


روان
(فردیواجتما ی) 

پرورش 

نظریاههایانگیاازشمحتاواییوفرایناادی،

شناسااایرشاااد،روانشناسااای ماااومی،


روان
روانشناسیونعتیوشخصی


نظریههایشخصی ،نظریههایرشد 




نظریههایفرهن وجوسازمانی 

فرهنگ و جو

جامعهشناساای،ماادیری فرهنگاای،حوزههااای مطالعا فرهن وجومدرسه 

نگاریوقومنگاری ،


مطالعاتیمانندمردم

1

مدرهایجوسازمانیهاالپینوکرافا ،

هریسون،2استرن،3تاجییوری4و ..

نظریااههایسااازمانوماادیری شااامل

ساختار

سازمانومدیری  ،لوماطال ا وارتباطا



کالساایک،ماادرنوپس ا مدرن(وباار،5
مینتزبرگ،6ویک )7

نظریااههایسااازمانوماادیری (ففاارو
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قدرت و سیاسی

لومسیاسی ،لوماجتما ی 


سااااتزنیک،8وباااروفااارن وریاااون،)9
مدرهایفرهنگی،سیاسیوابهاامیباوش

( )8110



ٔ
)ترکیاباکثارنظریاههاباا

ای(جادورشاماره8
باتوجهمعیارهایارزیابیبین 
رشاته

معیارهایافقی ،میق،بازوآموزشیانطبا دارد؛زیاراکناارها قارارگارفتنمباحاه
مربوطباهحوزههاای لاومتربیتیوساایر لاوموامدهناده( لاومانساانی،اجتماا یو

فرهنگی)باتوجهبهمبانیو ٔ
گسترهموضو یبااه براباروه ساط اسا وتجااربو
ٔ
هاییکرشتهخاصبردیگررشتههابرترینادارد.ازآنجها  میاقاسا کاه

روش
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&

.

&

.

هایارشتههایمختلممدنظارنیسا بلکاهتلفیاق ناوار،

وحد شناختیبینحوزه
روشهاومنابعآموزشیبراییکموضوعخاصباهطورماوازیواور میگیارد.ازآن

جه بازاس چونرشته هایمورداستفادهدرایننظریهبهلحاظتخصصیحاداقلدر
سهقلمرو لومتربیتی ،لوماجتما یو لومانسانیمیگنجند .
ازمنظرترکیبوتلفیقهمه ناوربایکدیگر،با نایا باهنظریاههایماورداساتفاده
میتوانگف کهایننظریهدرسط تلفیقنیسا ؛زیارااثارواسااسنظریاههایتشاکیل

ٔ
دهندههررشتهبهخوبینمایاناس ؛به نوانمثار،در نصرساختارنظریههایساازمان
ومدیری یادر نصرفردنظریههایشخصی وانگیزشبدونهی تیییریقابلتشخیص
اس وآشکاراس کهمباحهباتوجهبهموضوعموردمطالعهتوساطاساتاد،دانشاجویاا
شود.بااینحار،دربرخی ناورنظیرفرهنا وجاومدرساهباه


مخاطبدیگرتلفیقمی
دلیلمطالعا وتحقیقا منحصربهسازمانمدرسهتوسطواحبنظرانیچونهاالپینو
کراف تاحدودیحرک بهسم تلفیقمتصوراس  .
هایوسیعانجامشادهباا

مدیری آموزشیدرمواجههباجامعهشناسیبهرغ پژوهش
نوانجامعهشناسیآموزشوپرورشنیزدچارابهااماسا .باه ناواننموناه،درنظریاه

م کور،مدیری آموزشیدرمواجهبایکحوزهمعرفتیمانندجامعهشناسیبرسردوراهی
شناسایساازمانها (مطالعاا ساازمانی)بارایرسایدنباه


شناسیسنتیوجامعه

جامعه
جامعهشناسیآموزشهموارهسرگردانبودهاس (تیپتون.)0111،1چراکهجامعهشناسای

سنتیبراهمی آموزشبیناقشاراجتما یمختلموکشاورهایمختلاموتاأثیرآنبار
مدیری آموزشایتأکیاددارد،جامعهشناسایساازمانیباهمطالعاهرفتارهاایگروهایو
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آموزشاایدراواسااطقاارنبیساات محسااوبمیشااود؛دوم،رویکااردطبقااههایاجتمااا ی
هااوگفتمانهاایانتقاادی

مارکسیس برحسبقدر ،ثرو وپایگااهکاهمنشااجریان

محققانجامعه شناسیآموزشوپرورشازجملهایلی ،بوردیووجنسی وگلمن1شادو

درنهای نظریهبروکراتیکوبرکهه زمانبااوورمدیری  لمیتیلوراثرانکارناپ یری
درتااالشمحققااانماادیری آموزشاایبااراینظریااهپردازیداشاا (ایکا .)8101،
شناسایباادیادگاههایمتناوعشااملکاارکردگرایی،


کندکهجامعه

)بیانمی
استایر(0111
هامواجهمیشاود.باههمایندلیال


ضادنیزبامسائلوپدیده
ساختارگرایی،انسانگراییوت
دستیابیبهترکیبوتلقیق لومومعارفزمینهسازایانفراینادنظاریباهساادگیمحقاق

شودواکثرتحلیلهادچارفل شدنپارادای 2هستند .


نمی
ٔ
)میتوانبه دمتلفیقیکپارچاهدرتماام ناوار
هایجدورشماره( 8
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نظریهمدرسهبه نوانسیست اجتما یپیبرد؛چراکهبهجزمواردمحدودیدرفرهنا و

ٔ
ایقراردارند.درهماین
زیرچترگونهچندرشته 
جوسازمانمدرسه،بقیه ناوربااغما
راستاازمنظروجودیا دموجودسیست درنظریهمدرسهبه نوانسیست اجتما ی،برخی
ازمتخصصان(بیت )0118،براینباورهستندکهسیست به نوانیکاول«کال»،کاه
جزئیاتشباه دررابطۀتنگاتنگیباشند،تشکیلنشدهاس .ممکناس تمامیا ضااو
آنهانباشدوبناابرایننتاوانباهآن
اجزاییکسیست حاضرباشند،اماارتباطخاویبین 
لفظ«سیست »اطال نمود.بههرحار،هموارهدرتعریامسیسات «ارتبااطبایناجازای
یکیازبنیادیترین ناورتعریماس  .دمدخال متخصصاندرشناساییو

مختلم»
معرفیمبانیفلسفیومعرفتیتلفیقدرسط نظرومعرفیاوورتلفیقدرساط  ملای
موجبشدهاس کهمخاطبانحوزهمدیری آموزشیشاملاستاد،دانشجویا ملگرایاان

پردازیشدهوترکیبوتلفیقبه نوان


حوزهآموزشوپرورشهرکدامازظنخودیارنظریه
یککارتخصصیازقلمروکارمتخصصانبهقلمرومخاطبانمنتقلشود .
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


پدیدهایکهدرآنباوجوداطالعازاشتباهبودنیکرویکرده چنانبرآناوراروپافشاریوجوددارد .
فل شدنپارادای ها  

نوانیکحوزهمطالعاتینرمامکاانتبدیلشادن

باتوجهبهماهی مدیری آموزشیبه
آنبهرشتهدرقالباوور لمیوآ کادمیکبعیداس .اینحوزهمطالعاتیازهماانابتادا
رشتهایاس .باتوجه
فردبین 

بااستفادهازسایر لوممتولدشدهاس ویکحوزهمنحصربه
ٔ
ٔ
ٔ
اینیزهنوزبهطورکاملموفقبه

مطالعاتیدرمرحلهبین 
رشته
اینحوزه
بهتحلیلنظریهفو
ٔ
لومذیلیکگونهمشخصنشدهاس .ارزیابینظریهبراساسمعیارهاای
تلفیقوترکیب
اینمطالعهنشان ٔ
دهندهایناس کهنظریهپردازیدرمطالعا مدیری آموزشیتاحدیدر

ٔ
ٔ
(جدورشماره.)0
رشتهایقرارگرفتهاس
ایازرویکردبین 

گونهچندرشته
جدول  .4معیارهای گونه چندرشتهای در نظریهپردازی مدیریت آموزشی
نظریه
شاخص

مدرسه به عنوان سیستم اجتماعی

آموزشیمپژوهشی

پژوهشی

عملگرامانتقادی

ملگرا


درجه تلفی

رشتهها
رشتههاوحفظقلمرو 
چندرشتهایبدونتلفیق 

مشارک 

عمودیمافقی

افقی

وسیعمعمی

وسیع

بستهم باز

باز/بسته
جنبههایگوناگونیکپاروژه
رشتههایگوناگونبهطورمستقلبرروی 
متخصصان 
میکنند.
بهوور موازییامتوالیکار 
رشتهها)
دمتلفیق(استقالر  

همکاری متخصصان
نتیجه

.2-5روند آینده نظریهپردازی بهسوی گونه فرارشتهای

ٔ
همکاریمتخصصانبهلحاظمیزانوکیفی اساتفادهاز

ای
باتوجهبهاینکهدرگونهچندرشته 
هایتخصصیشاننامشخصاس ،تمرکزبیشازآنکهبرحالمساائلباا


هاونظریه

روش
طورمحافظهکارانه،باراداماهرونادهایقبلایاسا ؛تلفیاقوترکیاب


نگاهانتقادیباشد،به
ایوبهوور تفکیکیوور میگیردومتخصصاننیز


بورازمرزهایرشته
رشتههابدون

طورموازییامتوالیومستقلبرپدیدههامتمرکزشدهودرواقعتلفیقیکهمنجربهنظریهیا

به
گیرد.بهنظرمیرسداینگونهنتواندمنجربهتوساعهوبهباود

رشتهجدیدیشودوور نمی
هاینظریهپردازیدرمدیری آموزشیشود.بنابراین،رونادطبیعاینظریاهپردازیباا


چالش
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ٔ
هاباهساویگوناهفرارشاتهایراهگشااخواهادباود.ازمنظار
رشاته 
ای
توجهبهمعیارهایبین 

بنیانهایفلسفیومعرفتیدرفرارشتگیدانشدره تنیده،پیچیدهومبه اس وحقیق در

جلوههایمتکثرومتعددقابلبازنماییاس .نقطهشروعکسبمعرفا درقلابمساائلو

موضو ا زندگیواقعیمخاطبانقراردارد.سؤات برخاستهازبحرانهااومساائلمبتالباه
شناختی،تلفیقرشتههابرایپاسخبهسؤات بهتیییارپاارادای و

جامعهاس .ازمنظرروش
تحوردرکسبمعرف منجرمیشود.درفرارشتگیروابطدرمسائلاساسایهاررشاتهباا
رشتهدیگربهاشتراکوگف وگوگ اشتهمیشودونو یدیالکتیکارتقائیبیناینمساائلو
روابطبرقرارمیگرددکهدراثرآنمفاهی ومسائلجدیدوفرارشتگیحاولمیشودونو ی
ائلیضمنآنکهباهنحویحکایا از

احاطهبهمسائلودادههایموجودقبلیدارد.چنینمس

هایپیشینمیکند،دتل برنو یواقعی هایجدیدنیزداردکهکهدلیلآناز


مسائلرشته
رشتههاو لومموردبحهو دمالتقاطورفآنهاااسا .در
بینرفتنمرزهایموجودبین 

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

20

دوره  ،31شماره 4
پاییز 3411
پیاپی 25

واقع،اینامربهسببنوعنگاهخاصدرفراشاتگیاسا کاهبااهادفشاناخ حقیقا ،
طبیع ومعرف درمسیرخاویباتوجهبهنوعمحتوای لومموردبحه،جریاانمییاباد.
رشاتهای،کاهنااظرباهمحتاوایخااصوهادف
هایخااصتک 

دراینگونه،محادودی 
گردد.ازسویدیگار،اینگوناهرامیتاواندردوبعاد امال

جزئینگرآناس ،برطرفمی

ارتقاءرشتهایمحسوبکرد)0:ازبعدمحتوایی،کهبارویکردشناخ حقیقا ،کالنگرو

هستیمداراس ومنجربهارتقاءآموزشیوکمکبهتیییرمحتوایآموزشیمیگاردد؛)8از

ها،بهتیییرروشهاای

بعدروشی،باتوجهبهرویکرد دمالتقاطضمنکنارنهادنمرزرشته
محدودپژوهشیواستفادهازابزارهایبیشترپژوهشیونگاهجامعتربهپژوهشوجاایگزین
تروتطبیقیمیانجامد .


هایگسترده

کردنروش
 .6نتیجهگیری

باتوجهبهماهی پیچیدهانسانوباهتباعآن،پیچیادگیوگساتردگیآماوزشوپارورش،
ٔ
یازحاوزهیاکرشاتهخااص،خاار اسا ؛
پرداختنبهمسائل لومانساانیواجتماا
رشتهایضروریاس .درهمینراساتا،ایانمطالعاهباا
گیریازرویکردبین 

بنابراین،بهره

رشاتهایوبااروش
هدفارزیابینظریهپردازیدرمدیری آموزشیتوسطمعیارهاایبین 

رشتهایبرایگونههایچناد،
استنتاجیانجامشد.باتدوینمعیارهایارزیابیبین 

تحلیلیا

میانوفرارشتهایمختصاینحاوزهمطالعااتیوارزیاابیوضاعی کناونینظریاهپردازی
ٔ
ایودرآستانهورودبهگوناه
پردازیدرحارگ رازرویکردتک 
رشته


مشخصشدکهنظریه
رشتهایاس  .
ازرویکردبین 

ای
چندرشته 

نظریهپردازیدرمطالعا مدیری آموزشیفارااززمینههایاجتما یوفرهنگایآن

هارخمینماید؛امادستیابیبهترکیبوتلقیق

امکانپ یرنیس چونیادگیریدراینزمینه

بااتوجاهباهیافتاهها،

لومومعارفزمینهسازاینفرایندنظریبهسادگیمحققنمیشود.

رشتهایوگستردگیدرتنوعوکثر اهدافوموضو ا وروشهایمادیری 
ماهی بین 
ٔ
رشاتهایبارای
هایبین 


ایبایشازساایرگوناه
کهگونهفرارشاته
آموزشیبا هشدهاس
نظریهپردازی،قابلی پاسخ گوییبهنیازهایمخاطباناینحوزهراداشتهباشاد.ازطرفای،

رشتهایبودن،پیچیدگی،گساتردگیوتناوع
بودن،بین 

ماهی خاصاینحوزهبهلحاظنرم
دراهداف،موضو ا ،روشها،وازطرفیارتباطوثیقآنباقدر وتبیهاایسیاسای،
حساسی باتیفرهنگیواجتما ی،ایجابمیکندکهبرایتحورنظریاهپردازیدرایان
حااوزهمطالعاااتیبااهرویکردهاااییفراتاارازتکرشااتهایرویآوردوبااهسااویرویکاارد
ٔ
ایوگوناهفرارشاتهایگاامبرداشا .بارایدساتیابیباهایانمقصادتزماسا 
بین 
رشته

پژوهشگرانو القهمندانحوزهمدیری آموزشیمطالعاتینظاریوتجربایدرخصاوص
ٔ
پردازیمطابقبامعیارهایگوناهفرارشاتهایانجاامدهناد.یکایاز

هادرنظریه

پیوندرشته
رشاتهایو
مدهترینمحدودی هایایانگفتاارفقادانمطالعاا نظاریوپژوهشایبین 

چگونگیپیوندرشته هادرتولیدنظریهومعرف درمدیری آموزشیباود.ایانمطالعاا 

برایاستنادبهشواهدمطابقبامعیارهایشناساییشدهوکاستنازساط انتازاعمطالاب
مفیدخواهندبود.امیداس کهاینپاژوهشآغاازیبارایمطالعاا بیشاتردرخصاوص
هادرنظریهپردازیمدیری آموزشیباشد .


رشته
چگونگیومیزانسه
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منابع
آهنچیان،محمدرضا(.)0111مقدمه ای بر مدیریت آموزشی.تهران:نشرنی.
رشتهای.مطالعات میانرشتتهای در علتوم
هایدرسیمیان 

بازرگان ،باس(.)0122چگونگیارزشیابیبرنامه
انسانی.11-44،)1(0،
حسینقلیزاده،رضوان؛آهنچیان،محمدرضا؛نوفرستی ،لی؛وکوهساری،معصاومه(.)0111سایریدر

هایبینالمللی .پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت،

تاریخاندیشههایمدیری آموزشیبانگاهیبهتجربه

.018-082،)8(4
خلخالی ،لی(.)0118تئوری مدیریت آموزشی تعمیمیافته ،مسیرخروج از بحران هویت رشتهای(.سخنرانی
منتشرنشده)،انجمنمدیری آموزشیایران،تهران،زمستان .0118
خلخالی ،لی(.)0110مدیریت آموزشی تعمیمیافته (بازخوانی و بازسازی نقش رشته).تهران:دانشاگاهآزاد
اسالمی،سازمانچاپوانتشارا ؛تنکابن .
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مشایهایی
شناسای،وخط 

خورسندیطاسکوه ،لی( .)0121گفتمان میانرشتهای دانش :مبانی نظری ،
گونه
برای ملدرآموزش الی.تهران:مؤسسهمطالعا فرهنگیواجتما ی .
).میانرشتگیومسائلآندرآموزش الی.فصلنامه مطالعات میانرشتهای

خورسندیطاسکوه ،لی(0122

در علوم انسانی.21–010،)8(0،
رستهمقدم،آرش(.)0114نگاش نقشه علم مدیریت آموزشی در سطح جهتان بتر استان انتشتارات و آو
) و تبیین آن از دیدگاه خبرگان (رسالهدکتریمنتشرنشدهدرمدیری آموزشی).دانشگاه
سایسنس (
المهطباطبایی،تهران،ایران .
روتند،اس.)0121(.میانرشتگی مجموعه مقتاتت مبتانی نظتری و رو شناستی مطالعتات میانرشتتهای
(مترج :سیدمحسن لویپوروهمکاران)،تهران:مؤسسهمطالعا فرهنگیواجتما ی .
شعبانی،زهرا( .)0111طراحیوارائهرویکردجامعتلفیقبرنامههایدرسیدرحوزه لومانسانی.مجموعته
مقاتت کنگره راهكارهایی برای ارتقاء علوم انسانی در کشور،ص،111-122تهران،ایران.
شیرازی ،لی(.)0114مدیریت آموزشی :تئوری ،تحقیق و کاربرد (ویراس دوم)،تهران:نشرمهربان
).مبانیروششناختیپژوهشاسنادیدر لاوماجتماا ی؛ماورد

وادقیفسایی،سهیال؛ رفانمنش،ایمان(0110
مطالعه:تأثیرا مدرنشدنبرخانوادهایرانی .فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ .40-10،)81(2،
کتبی،مرتضی( .)0111لوماجتما یماوپژوهشمیانرشتهای.سخن سمت.04-81،)-(4،

).سیرتحورگونهشناسی

معتمدی ،ا ظ ؛یمنی،محمد؛خورسندیطاسکوه ،لی؛و ارفی،محبوبه(1397
ایتاریخیاتبارشناسانه.فصلنامه مطالعات میانرشتتهای در علتوم انستانی.


ای:مطالعه
پژوهشمیان 
رشته


.1-32،)0(00
مورن،ادگار(.)0121پیرامون میانرشتگی(مترج :توحیدهمالباشی)،در:سیدمحسن لویپوروهمکاران(تادوین
وترجمه)،مبانی نظری و رو شناسی مطالعات میانرشتهای.تهران:مؤسسهمطالعا فرهنگیواجتما ی .
رشتهایدرآماوزش
مهرمحمدی،محمود(.)0122مالحظا اساسیدربابسیاستگ اریتوسعه لوممیان 
االیازمنظارفراینادتکاوین.فصتلنامهمطالعتاتمیانرشتتهای در علتوم انستانی.02-0،)1(0،

ایهای
مهرمحماادی،محمااود؛کی ا وری،امیرحسااین(.)0111شاااخصهایارزیااابیکیفی ا میانرشااته 
دانشگاهی؛ابزاریبرایبرنامهریزی.فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انستانی.21-008،)2(2 ،
میثمی،حسین؛ بدالهی،محسن؛شهیدینسب،مصطفی؛وقاائمیاوال،مهادی.)0111(.رویکردهاای
رشتهایوطراحیبرنامهدرسیرشتهاقتصادومالیهاسالمی.فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم
میان 

انسانی.10-12،)1(8،

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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