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  3433 پاییز ،25 پیاپی ،3-13 (،4)31 انسانی، علوم در ای شتهر  نمیا مطالعات فصلنامه

مادیری مطالعاا درپردازینظریاهارزیاابی(.0011)رضوانزاده،حسینقلیومحمدرضا؛آهنچیان،سمیه؛مهدی،کوشکابراهیمی
  .0-11(،0)01،انسانی علوم در ای شتهر نمیا مطالعات.ایرشتهبینمعیارهایبراساسآموزشی

8112-0400شاپا:  

آزاداس .نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز ) 

پردازی در مطالعات مدیریت آموزشی  بر اساس  ارزیابی نظریه
 ای رشته معیارهای بین

 

 3زاده، رضوان حسینقلی2*، محمدرضا آهنچیان1کوشک مهدی سمیه ابراهیمی
 51/39/5033؛    پذیرش: 51/55/5911دریافت: 

چکیده
وپابرجاسا .بااوجاوداد اایپردازیدرمدیری آموزشیچالشایکهانمناقشهدربارٔهنظریهونظریه

بودنحاوزهمادیری آموزشای،کاارپیراماونمباانیایوتلفیقیرشتهبسیاریازمتخصصانمبنیبربین
معتباردرایانحاوزهایدرمدیری آموزشی،کهمنجرباهنظریاهرشتهمعرفتیوشناسایینوعوگونٔهبین

ایدرتولیاد لا ،یکایازرشتهرشتهوبینشود،بسیاراندکاس .بادرنظرگرفتندورویکردکالنتک
هایتلفیقیوکااراییمتفااو هارایازبعدتنوعگونهرشتهپردازی،توجهبهرویکردبینمالحظا نظریه

جیپا ازشناسااییومعرفایمعیارهاایارزیاابیاساتنتااگونهاس .اینمقالاهباارویکاردتحلیلی
ایوباتحلیالیاکنموناهنظریاهبااایوفرارشتهرشته،میانایهادرقالبسهگونٔهچندرشتهایرشتهبین

درماادیری آموزشاای،بااهشناساااییوضااعی کنااونی«مدرسااهبااه نااوانسیساات اجتمااا ی» نااوان
ختهسپ روندطبیعیوناگزیرآندرآیندهراتبیینکاردهاسا .درمدیری آموزشیپردا«پردازینظریه»

پردازیدرمطالعا مادیری آموزشایدروضاعی کناونیدرآساتانهگا رازهانشاندادکهنظریهیافته
ایاس .درایانواور ،تحاوردررشتهایازرویکردبینایوورودبهگونٔهچندرشتهرشتهرویکردتک

بینیخواهدبود.ایقابلپیشسویگونٔهفرارشتهایبهباگ رازگونٔهچندرشتهپردازینظریه
ایای،فرارشتهرشتهای،میانپردازی،مدیری آموزشی،چندرشتهنظریه:ها کلیدواژه
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 . مقدمه 1
ها،رویکردهاو1ایرشتهشناختیتکشناختیوموضوعهایروشامروزهبادرکمحدودی 

هایجدیادیماورداساتفادهقاراریافتهوروشپردازی،توسعههایپژوهشیونظریهروش
شناسایوهااونیازهاایدنیاایجدیاددرفراساویروشگرفتهاس .باایننگاه،واقعی 

نگاریوهایجزئیوجوشدهومحادودی هایتخصصیجس سونگررشتهساختاریک
اسا .هایاخیار،ماوردانتقاادواقاعشده  لاومرایا ،دردهاهشدنوتقسایتخصصی

ایحرکاا وتکاماال لااوممختلاامراازمنظاارمطالعااا رشااتهمتخصصااانحااوزهبین
ایبرایازبینباردنرشتهایبهرویکردبینرشتهای،شاملحرک ازرویکردتکرشتهبین

؛2،8101انااد)نیویاالردهایمعرفاایکرشااتههایرویکااردتکهاونارساااییدشااواری
باایانفار (.6،0121؛وجاکوبز5،0121مورن ؛4،8110؛کالین3،8101نیکولسکو

تربیتی،هاایمعرفتایمانناد لاومکهمدیری آموزشی،ازنظارماهیا تلفیقایازحوزه
،7سیاسایوفلسافهاسا )ویا وبوگاات شناسای، لوماجتما ی،مدیری ،روان لوم

و11،8111؛بوش10،8108؛ونبالنوکارستین9،8104؛گانتر8،8101؛ایکا 8101
ایرشااتهپردازیدرآنفاااراازادبیااا بین(،بنااابراین،نظریااه12،0121؛وبیاات 8112

ایشااملرشتهپردازیدرمطالعا مدیری آموزشیازدریچهبیننیس .مناقشا نظریه
(،14،8100؛وهالینگرولی13،8112تکاها)اپالرشتهنامشخصبودنمرزهایمفهومی

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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،باهنقالازاپالتکاا،0142مبه بودنسه ،ُبعدوناوعمشاارک هاررشاته)هاالینگر،
(اس 8104ها)گانتر،(،مشخصنبودننقشوجایگاهمتخصصاندرتلفیقرشته8104

 اس .پردازیدراینحوزهشدهکهموجبابهامماهی ونظریه

پردازیمدیری آموزشای،فرواتیبارایپیشاگیریازاینظریهرشتهبینمالحظهوجه
ایرخدادهرشتهپردازیاس کهاغلبدرنتیجهغلبهرویکردتکهاینظریهافزایشمناقشه

کلیومادیری آموزشایطوراجتما یبهایدر لومرشتهلزومتوجهبهرویکردبین.اس 
هاپردازیدراینحوزهشودکهبدانی نظریهونظریهبیشتراحساسمیطورخاصهنگامیبه

 الوه،(.باه0111هاهساتند)کتبای،تاچهحدناپایدارونیازمنددستاوردهایسایررشته
ای،رشتههایبینهای لمیوتجاربآموزشیوپژوهشیگونههاویافتهاستفادهازظرفی 

پردازیافازودهوتوانمنادیوکارآمادیایانتواندبرسر  تحورونوآوریدرنظریهمی
حوزهرادرمقابلهبامسائل ینیوکاربردیارتقاءدهد.

ای،مبیننسب ونحوهپیونادوتعامالمیاانداناش،رشتههایمتعددرویکردبینگونه
هایگوناگوندرخصوصموضوعیااها،تجاربوابزارهایمختلمازرشتهمفاهی ،روش
هایمواجهاهبااموضاو ا ونظرهستندکهنوعهمکاری،مشارک وشایوهمسئلٔهمورد

دهند)خورسندیطاسکوه،اینشانمیرشتههایبینفعالی  کنشگرانمسائلپیچیدهرابه
هادرطیفیازرشتهتوانبراساسمیزانتحققترکیبوتلفیقبینهارامیگونه(.این0121

ای،ایترساای کاارد.گاا رازرشااتهبااهچندرشااتهایوفرارشااتهرشااتهای،میانچندرشااته
شناختیراگراییروششناختی،کثر گراییمعرف برکثر ایوفرارشته، الوهرشتهمیان

رشاتگیحااویدوتیییارمها درنظااممعرفا اسا :نخسا ،نیزبهدنبااردارد.بین
درنوردیدهشدنمرزهایاد ایییاتصوریدانشخاصازسویمفاهی ومتییرهایرشته

هایپژوهشوآموزشازیکرشتهبهرشتٔهدیگر.امایادانشدیگر،ودوم،مهاجر روش
شدهوور نگیاردباهجاایتدوینایندوتیییراگربامبناییمحک ومعیارهاییازپیش
(.0111،12شود)نبوی،اثربخشیبهآشفتگیذهنیوآشوبروشیمنجرمی

اناداغلابدرپیونادبااساایرهاییکهدرحوزهمدیری آموزشیواور گرفتهپژوهش
شناسای،مادیری وانعتی،شناسای،روانوپرورش،اقتصااد،جامعههامانندآماوزشرشته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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انسانیورفتاارساازمانیباودهاسا )ونا ووکار،منابعمدیری کسبمدیری  مومی،
(.دراینمیان،مادیری آموزشایبایشاز2،0120؛وبویان8104؛اپالتکا،1،8104بورز
(.باا3،0142شناسایاسا )هاایلردارجامعهدارحوزهآموزشوپرورشباشدوامکهوامآن

رهایمشخصبرایارزیابیوتعیینجایگااهمادیری شده،هنوزمعیاوجودمطالعا انجام
هاونقاشایومیزان،سه وبعدتلفیاقوترکیابرشاتهرشتههایبینآموزشیدرمیانگونه

پردازیوحالمسااائلمربوطاهشناساااییمتخصصااندرایاانترکیابباارایتساهیلنظریااه
توان،ایننوشتاردرپایاس .بهمنظورپرکردنبخشکوچکیازاینشکافودرحدنشده

ای،بااشناسااییومعرفایمعیارهاایرشاتههایبینآناس تاضمنمعرفیاجماالیگوناه
استنتاجیبااهارزیااابیوضااعی کنااونیاگیااریازروشتحلیلیارزیااابیهرگونااهوبااابهره

نادهدرمدیری آموزشیبپردازدوسپ روندطبیعیوضروریآنرابرایآی«پردازینظریه»
ایباهرشاتهشاودکاهمعیارهاایارزیاابیبینهامطرحمیتبیینکند.دراینراستا،اینسؤار

پردازیدرحاوزٔهمادیری آموزشایای(باراینظریاهتفکیکهرگونه)چند،میانوفرارشاته
شدهچگوناهپردازیدراینحوزهبراساسمعیارهایشناساییکدامند؟وضعی کنونینظریه

پردازیدرآیندهبراساسمعیارهایارزیابیچگونهخواهدبود؟طبیعینظریهاس ؟روند
 
 . پیشینه تحقیق2

ظهور ل مدرنتح سیطرٔهپارادای اثباتیموجبمحدودشدنمعرف درقالبتوسعه
یافته،ایجادوارتقااءیاکنظاامارزشایخااص،ایازیکدانشسازمانوتولیدمجمو ه
درچاارچوبروشجدیدوحتاینظریاهمعرفیکاربرد شناسایتبادیلباهپردازی،وارفا 

هاومراکازنحویکهطایچنادینقارن،درکوشاشدانشاگاهبهایتخصصیشد،4رشته
ای، یاانباود.رشتههایتکپردازیهایپژوهشیونظریههاوطرحبرنامه پژوهشیمدرن

درسایهتبدیلشودورشته لمی لمیشودکهبهرشتهازاینمنظر،دانشزمانی ل می
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هایمرتبطومفیدبرایحالمساائلرشاتهونظریههای لمینظامزبانیمشخص،رویه
تحاوت سیاسای،فرهنگای،اجتماا یو،(.ازطرفای1،8111)هونکای یابدحیا می

در« ل »امریکابهتحقیقوتولیدامریکامانندتخصیصبودجه مومی0121دهه لمی
،باهنقالازاپالتکاا،2،8111که ل حالرهمهمشکال اسا )هنکالپیباوربهاین

(موجباهمی یافتن لا و3،8111هایروزمرهو ملی)بوه (وح فدانش0111
ایوتفکیکیبرهمهمعارفو لوم،ازجملهمدیری آموزشی،شدرشتهغلبهرویکردتک

(.0111اپالتکا،،بهنقلاز8111)هنکل،
 ای . ماهیت مدیریت آموزشی از منظر رشته2-1

برایمدیری آموزشایباهاواخارقارنپیشینهتالشمتخصصاندرکسبمشرو ی  لمی
گاردد.باهیاکروایا ،حیاا نوزده درامریکاواواسطقارنبیسات درانگلساتانبرمی

شااکوه لااومرفتاااریوماادیری آموزشاایبعاادازجناا جهااانیدوموبااااو  لماای
به الوهاووروفرایناد (.4،0114اجتما ینض یاف )هرشناسیتح نفوذ لومجامعه
پردازیدرحوزهمدیری آموزشیتح تأثیرفضایمدیری ونعتی،دولتایوساپ نظریه
گیری(.مدیری آموزشیازهماانابتادایشاکل5،0111وکاربود)گرینفیلدورابینزکسب

ایوتاالشبارایکسابرشاتهبوداماغلبأهنگااهتکهای لمیدارسایرمعارفورشتهامو
مستقلوجایگاهدانشگاهیموجبمناقشٔهباینمتخصصااندرخصاوص نوانرشتٔه لمی

 نوان ل ،هنر،حوزٔهمطالعاتی،یاکداناشکااربردیوماننادماهی مدیری آموزشیبه
هاایفکاریمختلامدرخصاوصماهیا ها الوهبرایجااداردوگاههاشد.اینمناقشهاین

(.اگرچهبراسااس8101پردازیشد)ایکا ،هاینظریهمدیری آموزشی،منجربهچالش
)ساخ /بندی لومبرپایهسهمعیارپدیدهموردبررسی)نظامایساتا/پویاا(،پارادایمیطبقه

نرموکاربردیقرارگرفتهآموزشیدرمقولهپویا،نرم(،وماهی )کاربردی/بنیادین(مدیری 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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اماا(،0114بهنقلازرستهمقادم1،0111شود)بیگالنیادمی نوانرشته لمیوازآنبه
ها،فقادانداناشمنساج ومباانینظاریباساایررشاتهبهدلیلنداشتنمرزبندیمفهومی

(.8112یادکرد)اپالتکا،توانازآنبه نوانرشته لمیسختیمیمستقلبه
بهز  برخیمتخصصانمدیری آموزشییکحوزهمطالعاتیکاربردیباتلفیقدرابعاد

گیرد.دربعد لمی،تلفیقیهایتلفیقیقرارمیس کهدرزمرهرشته لمی، ملیوهنریا
شناساای،اجتمااا ی،ماادیری ،روانتربیتی، لومهااایمعرفتاایازجملااه لااومازحوزه
پژوهش لوم نتاای ت هاایمیادانی،سیاسی،فلسفه،اقتصادودربعد ملایوهناری،تلفیاقت
؛ایکاا ،8180هااوکاارورزاناسا )بوگاات ،ایها،تجربیا و ملحرفاهپژوهیاقدام

(.مادیری آموزشایباه0121؛وبیت ،8108؛ونبالنوکارستین،8104؛گانتر،8101
(دارایدوویژگیاساسیاس :8101؛واوپالتکا،8104 نوانیکحوزهمطالعاتی)گانتر،

جوانودرحارگ راندندورانرشدوتکاو ینخاوداسا )گاانتر،نخس ،اینحوزهنسبتا 
وباانتشاراولین0281(.تولدمطالعا مدیری آموزشیبهسار0111؛وآهنچیان،8104
هایپنادوگردداگرچهقبلازآننیزتوجاهآموزانبرمیهابرایآموزشمدیرانودانشکتاب

هچاپایناندرزگونهنیزدراینخصوصوجودداشتهولیاولینمطالعا ثب شدهمربوطب
هایگوناگونمانندمدیری ونعتی(.دوم،اینحوزهازرشته2،8110هااس )گالسکتاب

؛وآهنچیاان،0120گیرد)بویاان،شناسی،وفلسفهبهرهمیشناسی،جامعهوسازمانی،روان
ای،خصووایا فاردهاموجبابهامدرقلمرو،ماهی ، ملحرفاه(.همینویژگی0111
 (.0121اس )بیت ،پردازیدراینحوزهشدهلبتهنظریهایواحرفه

پردازیوپیوستنبهجرگاهرشاته لمی)گریفیتاه،هاالپین،لیاپمن،تالشبراینظریه
(موجبشدهباوجاود8101؛واوپالتکا،8110،بهنقلازگالس3،0141گتزلزوگوبا

مدیری آموزشایتحا سایطرهپردازیدرهایمتعدد،نظریههایفکریودیدگاهانقالب
پردازیدرحاوزهمادیری ایباقیبماناد.فراینادنظریاهرشتههایتکگراییوروشاثبا 
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ایدچارمناقشاتیاس کهبرخایازرشتهآموزشیبهدلیلاسار درپارادای اثباتیوتک
ازاییاناداز:اغتشااشهاویتیومفهاومی،نانظرانومحققاان بار آنهابهز  واحب

؛و8112؛باوش،18102؛ماور8111پردازی)گاانتر،وفقرنظریاهای،پارادایمینظریه
(،کااربردی2،0111هایدیگران)ماورفیولاویی گرایینظریه(،مصرف0121بیت ،

(،تکثار،تقابالوتضاادفکاریو0121؛بیات ،8101هادر مل)ایکا ،نبودننظریه
(،اساتفادهاز لاوممتعادد0121؛بیات ،8180ازی)بوگات ،پردروشیدرفرایندنظریه

وکاربدونتبیاینساه شناسی،اقتصاد،مدیری دولتیوکسبشناسی،روانمانندجامعه
؛اپالتکاا،0111پردازی)گرینفیلادوریبناز،هاونوعترکیبآنهادرنظریاهمشارک رشته

(،0128؛بیات ،3،8114اورکاو(،جداروکشمکشبینحوزهنظاریو ملای)8104
هایمتعددباااهادافبسایارگساتردهوپراکناده)گاانتر،هاوشبکهایجادبنیادها،انجمن

)والادین،4پیشاگانداناش(،تأثیرطیموسیعیازواحباندانشباه ناواننقاش8101
دازیپرکودکان،متخصصان،وزرا،کارمنداندول ،مشاوران،بشردوستان(درفرایندنظریه

کیدبرمعرفا  لمای8101)گانتر، پردازیوغفلا ازمعاارفدیگارباراینظریاه(،تأ
های(،تالشبرایتولیدنظریاهدرسایطرهدانناده8101؛گانتر،0111)گرینفیلدوریبنز،

هایممتاازباامعیارهاایسانجشویاژهخااصودردانشاگاههای لمیخاصبادانایی
معیارهاایتأمین شاامل«دیگاری»کننادگانمناابعپاژوهش(وسااک کاردن)خصووا 

(،رویکردهاای8101،باهنقالازگاانتر،5،8118رویکردهایفمنیستی)وایزواستانلی
(،ورویکردهاایوادایاجتمااع،8101،بهنقلازگانتر،6،8111پسااستعماری)کنل
 (.8101،بهنقلازگانتر،7،8110)پیچتر خانوادهودانشجو

هاایجداگاناه،ای،تالشرشتهبررسیپیشینهنظریوپژوهشینشانازغلبهرویکردتک
(مرزهاایدانشایوروشای8101هایمتعدددارد.ایکا )تکهومونولوگایجاددانشتکه
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تکااهومااوازیتوواایمکااردهونااو یپردازیدرایاانحااوزهراپراکنااده،تکهبااراینظریااه
هاایماوازیدرجها تولیادایتعاملوامتزا ایانمونولوگشناسیاجتما یرابرمعرف 

(باااینکاهانطباا و0111پردازیضروریدانستهاسا .ماورفیولاویی )دانشونظریه
هایسایر لومدراینحوزهرانوآوریمحسوبکردند،اماتاالشبارایایجاادکاربردنظریه
(ازمدیری آموزشیباه ناوان0111نچیان)پردازیراناموفقدانستند.تشبیهآهروشنظریه

میدانیدرمیانهچهارخیابانشامل ناورو لوممختلفیمانندآموزشویادگیری،تاریخو
سیاسیوافرادمؤثردرآن،شاهددیگریمبنیبرانسانیو لومافرهن ،مدیری اموراداری

هاورویکردهایمتنوعاس .فیقرشتهپردازیدراینحوزهباروشتللزومتوجهبهنظریه
پردازیمطالعا مدیری آموزشایوحرکا ضرور اتخاذرویکردتلفیقیدرنظریه

پایشباهمعایابازای،احساسیروبهتوسعهاس کهمرهونتوجهبیشرشتهفراسویتک
ش(.انفجاراطال ا وگساتر0121؛بیت ،8104هایرای اس )گانتر،پردازینظریه

ارتبااطیآنباامحوریوبیهایگوناگونرویکاردرشاتهروزافزون ل ،گسیختگیبخش
(ازجملااهمهمتاارین1،8110هااایاجتما ی)دریااکوبرناازبرنامااهزناادگیوموقعی 

پردازیرای اس کهموجبشد نیازبهبرناماهتلفیقایشادهاسا هاینظریهگسس 
(.همچنینلزومترکیب2،0121وجاکوبز؛0110؛خلخالی،0124و0111)آهنچیان،

اجتماا ی، لاومکااربردیو لاومهادرطیفیاز لومانسانی، لاومایازرشتهگسترده
طبیعیبرایتولیدنظریهدرمطالعا مدیری آموزشیبرضرور توجهبهرویکردیفراتر

کیدقرارمیرشتهازتک (.0121؛بیت ،8108دهد)ونبالنوکارستین،ایراموردتأ
پردازیدرازمجموعآنچهبیانشد،فرضیٔهاولیاینپاژوهشایاناسا کاهنظریاه

ایحرک رشتهایبهسویرویکردبینرشتهمطالعا مدیری آموزشیبایدازرویکردتک
ایبایساتیمعیارهاایرشاتهز  متخصصانحوزهبینکند.برایدستیابیبهاینمقصد،به

ایرار ای کرد.تمرکزاینپژوهشبرشناساییومعرفیاینمعیارهابرایرشاتهتهرشبین
هااس .پردازیبراساسآنمدیری آموزشیوارزیابینظریه
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 ای رشته . منطق نظری و پژوهشی بین2-2

بندیایتحا  نااوینمختلفایتعریامودساتهرشاتههادرادبیا بینرشتههمکاریبین
(ازآنتحا  ناوانجنا 8101کاهنیکولساکو)طوری(.به0121،8)ماورن،اس شده

ایرشاتهبراینبااوراسا کاهمفهاومهمکااریبین2نامبردهاس .چاندراموهان1تعاریم
گیرد)جااکوبز،مفهومجدیدینیس .اینمفهومازآرمانیکپارچگیافالطونسرچشمهمی

گردد.پیشاینهدرزمیناهبرمی0211هایقبلازسارهابه(.تاریخچهتلفیقرشته0121،81
(،8101(،نیوور)0111ایازاینحکای داردکهمتخصصانزیادینظیرکالین)رشتهبین
6(،مکاا نیاام8114)5(،دیااوی ودانیاال8114)4(،لنهاااردوهمکاااران8110)3ارم
هایبنادی(طبقه8101)8(وهوتاونیمیوهمکااران8112)7(،جانسونوهویلند8111)

درستیقابلتشخیصنبودهوتعااریمدقیقایاندکهتمایزآنهابهمختلفیارائهدادهمفهومی
(برمبنااای0111ها،کالیاان)رشااتههااایبیناساا .باارایپایاااندادنبااهچالشارائااهنشده

،ایاولیچندرشتههاسهگونهٔگرایانهبینرشتهمعیارهایتعامل،میزانهمکاریوترکیبه 
معرفایکاردهاسا .باه االوه9ایرشتهبندیبینایرابه نوانطبقهایوفرارشتهرشتهمیان
ایورشااتهای،میان(نیاازسااهگوناأهچندرشااته0111)11(،دریااک8101)10گریگورمااک

اند.ایمطرحنمودهرشتههایاولیدربینایرابه نوانگونهفرارشته
ایباهدنباارآنرشاتهترینچیزیاس کهدربینگرایانه،اولیرکیبه درحقیق ت
و هاپژوهخواهانهمکااریوتعامالدیگاررشاتهرشته(.بین12،8110،12هستی )کازنز
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توانادهاوتولیدجدیداس .حاراینترکیبوتعامالمیگراییوترکیببینآنایجاده 
تاا «ایچندرشته»دباشد.اینطیمازترکیب،گسترٔهجزئیومحدودویاکاملونامحدو

کمتارینمیازانرا ای،ترکیابوهمگرایای،آورد.درچندرشتهرابهوجودمی«ایفرارشته»
تعامالو ایشااهدرشاتههامحادودتراسا .درمیانرشتهداشتهوتعاملوهمکاریبین
خوبیبینرشته یاینتعاملوهمکاریبهحدا االیاهاهستی .درفرارشتهترکیبنسبتا 

ایکهمرزهای لومدرنوردیدهشادهوبادونمحادودشادنباهرشاتهخودرسیدهتاجایی
شاود.سایرتکااملیازهابهحالمسائلهمباادر میاندازرشتهخاصودرراستایچش 

ایرشتهدبینایازرویکرایوفرارشتهرشتهای،میانچندرشتههایایبهگونهرویکردرشته
 (بهطورخالوهمالحظهکرد.0تواندرشکلشمارٔه)رامی



 

  

 


 . از رشته تا فرارشته3شکل

(8110)1برگرفتهازرامادایر


ایوفرارشاتهایرشاتهای،میانبندیمدنظردراینپژوهشبهسهگونهچندرشاتهدسته

براساسمعیارهایتعامل،میزانهمکاریوترکیبهمگرایانهاس کهدرادامهبهتعریم
 شود:هرگونهپرداختهمی

(؛2،8111دانند)چتیپاارمهایگوناگونمیجواریرشتهراه ایچندرشته.  ای چندرشته
دهنادماوردمطالعاهقارارمیهایاکموضاوعرازماانتعادادیازرشاتهطوره کهباهنحویبه

(.دراینرویکردباکناره قاراردادن لاوممارتبط،درواقاع،متخصصاان8101)نیکولسکو،
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 ایفرارشته ایرشتهمیان ایچندرشته رشته

 ایتفکررشته
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روشیدر مالتنهااشااهداجارایمتاوازندویاا هایمختلمباحفظهوی معرفتیورشته
گوناهتیبهی بهاینتر. (1،8111ای،بار ای نظ منطقیهررشتههستند)اگسبرکچندرشته

شاود.ایمعرفتایایجاادنمیتالقیوتعاملیازنظرموضوع،مبانییاروشبیندویاچندرشاته
اس کهبه ل  دمارتباط میقوماؤثرگونهازتلفیق،ابهامیهایاینیکیازمهترینچالش

هایقبلایزمینهماندوبهجزبرخیمخاطبانکههاومفاهی درذهنمخاطبباقیمیبینرشته
اند،امکانارتباطبینمفاهی از هدهاکثرآنانخار اس .داشته

هایدرحوزهمدیری آموزشیازایانمنظارهاریاکازکنشاگرانومتخصصاانرشاته
مختلمدربررسیومطالعهیکمسئلهیاموضوعمشترکازنظرگاهمعرفتیوروشایخااص

هایتحلیلمسئلهفرسودگیشیلیمعلمانازدریچاهرشاتهکنند.به نوانمثار،خودکارمی
هایشناسی،فلسفهو...بدونهی تیییریدرمبانینظریرشتهشناسی،جامعهمختلمروان

گیارد.باراینموناه،ازمنظاررشاتههایخاصآنهاوور میموردنظروبااستفادهازنظریه
هاییازقبیالازمنظررشتهمدیری باانظریاههایانگیزشوشخصی ،شناسیبانظریهروان

هاییازهایمدیری ورهبری،ازمنظررشتهاقتصاادباانظریاهساختاروابعادسازمان،سبک
هاییازشناختیباانظریاهداریازمنظررشتٔهجامعههایسرمایهقبیلالگوهایتوسعهونظریه

هایااو املی ،ازمنظررشتهفلسافهباانظریاهگراییتقابلساختارقبیلکارکردگرایی،انسان
ایباتوجهبهمکاتبیمثلرئالیس ،ایدئالیس وپراگماتیس ؛بههمینترتیب،ازمنظرهررشته

هایخاصهمانرشتهموردتحلیلوتفحصقرارگرفتهاس .نظریه
تقابالباادراینگونه،دویاچندرشتهبرایحلیکمسائلهپیچیادهباهمیان رشتگی. 

هایمختلمدانشبهشکلیپویااوفعاارهاوحوزهپردازند.متخصصینرشتهیکدیگرمی
مسئلهویاشناخ بهتاریاکپدیادٔهچنادوجهی،هدفمنداناهباهمرزهاای برایحلیک

هاایمعرفتیوروشییکدیگرواردشدهوباتوجاهباهضارور ونیاازباهگساترشحوزه
(.از0121کنند)خورسندیطاساکوه،جدیداقداممیی لمیمعرفتیوایجادساختارها

هایدیگراشارههاازیکرشتهبهرشتهایبهانتقارروش(میانرشته8101نظرنیکولسکو)
رود،امااهادفشهافراتارمایازچاارچوبرشاتهایای،همانندچندرشتهرشتهدارد.میان
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مبنایاینرویکرد،متخصصانحوزهمدیری هااس .برماندندرونچارچوبرشتهباقی
کنندتاباتوجههایدیگرورودپیدامیآموزشیهدفمندانهبهمرزهایمعرفتیوروشیرشته

هایمعرفتایجدیاد،ایجاادسااختارهایهاونیازهایجدید،بهگسترشاقلی بهضرور 
کادمیکنوینوشیوه لدس یابند.هاوابزارهاییبرایشناخ یافه مسائآ

منظورهاای لمای،فلسافیومعرفتایباهاندازهاونظرگاههمگراییچش فرارشتگی. 
هاواسا .فرارشاتگیرویپدیاده«معرف »و«طبیع »،«حقیق »رسیدنبهشناخ 

هاایفکاری،معرفتیداردوبارماهیا  لا ،نظاماهایبنیادینکهماهی فلسفیپرسش
هاوماهیا حقیقا وواقعیا باه ناوانموضاو ا اوالی،نیبیدانشوانسان،جهان
(.مرزهاای3،8110؛ودیویدساون2،8111؛مااک نیام1،8110متمرکزاس )نااگر

هابهتاریننتیجاهکاههماانبردتاازطریقدیالوگمیانآنهاراازبینمیموجودبینرشته
ترینتلفیاقمعرفتایو(.بیشا8110،11ایجاددانشجدیداس حاولشاود)کالیان،

هاوفراتارازگراییباهتعامالباینرشاتهشاود.فرارشاتهآموزشیدراینالگومشااهدهمی
ورزدوهدفآندرکجهانهستیاس کهیکیازهایمتفاو تخصصیاهتماممیرشته

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

ایچااارچوبجااامعیباارایساااماندهیدوبااارهساااخ  لاا ورویکااردفرارشااته
گااردد،بعااداور،کنااد.فرارشااتگیدردوبعاادمتجلاایمیپردازیفااراه مینظریااه

بیاینوفااه هااستیوفرارشتگی،توهدف،فلسفهاس .ازاینمنظر«شناختیمعرف »
شموروهایجهانهایبنیادین،نظریهفرارشتگی،دستیابیبهدانشومحصوربودهمعرف 
تاریناسا .ازمه «انتقاادی»بخشاسا .بعاددومفرارشاتگی،هایوحاد ماعرف 
تااوانبااهمطالعااا دومقاارنگ شااته،مینیمااهدرایاناااتقادیهایفااارارشتهجاااریان

طورکلی،مباااحثیکااهدارایابعااادروشاانفکرانهاشاااارهکاارد.بااه4«استعماریپساااا»
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هاینااظرگاهوفاارهن قادر هایینظیارانتقادیهساتندونساب باهمؤلفاهااجتما ی
وتااحلیلبررسای«اناتقادی»انتقادی،ساختاریوکارکردیدارند،درفضایفارارشتگی

هااایازحوزه«فمینیساا »و«مارکسیساا »،«گراییپساساااختار»شوند.باارایمثااار،مااای
محوریبرایتولید(.دراینرویکردامکانگفتمان0121ایهاستند)خاورسندی،فرارشته

هایبهحاشیهراندهشادهومعاارفمنظورشنیدنوداهایخاموش،گروهنظریهودانشبه
فرارشاتگیباا باورازگردد.مدیری آموزشیدروضعی امامعتبرحاولمیغیر لمی

ازداناشمحلایوهاای لمایاندازهاونظرگاهای الوهبرهمگراییچشا مرزهایرشته
شدهزیرپای لا مادرن،بهارهگرفتاهوباهدنباارگفتماانووداهایخاموشولهبومی

هایموجودازپردازیاس .تحلیلوارزیابیوضعی رشتهجدیدیازتولیددانشونظریه
هاانیازمنادشناسااییمعیارهاایایوتعیینوضاعی آنرشتههایمختلمبینهگونهحی

باشااد.بنااابراین،درایاانبخااشازپااژوهشبااهشناساااییمعیارهااایارزیااابیماارتبطمی
ایپرداختهشد.ایوفرارشتهای،میانرشتههایچندرشتهایبراساسگونهرشتهبین
 

 . روش3
پردازیدرماادیری آموزشاایازروششناساااییموقعیاا نظریااهبااهمنظااورارزیااابیو

هاسا .دراستفادهشد.استنتا چیزیفراترازوارفگاردآوریواقعی 1استنتاجیاتحلیلی
هاازمنظرینونگریستهشدهو نصرذهنیجدیدباشالودهونظ فکریاینروشبهواقعی 
هاازمناابعایرشاتهعیارهایارزیابیانواعبینگردد.دراینمطالعهابتدامخاویحاولمی

بندیآنهاامعتبراستخرا سپ بادرنظرگرفتنماهی مدیری آموزشیبهانتخابودساته
هایگوناه»،«2ایرشاتهبین»وجویکلماا کلیادیپرداختهشد.دراینمرحلاهبااجسا 

معیارهاای»،«رشاتهبیبینهایارزیااشااخص»،«ایرشاتهرویکردهایبین»،«ایرشتهبین
هاایومواردمشابهمقات مارتبطازپایگاه«ایدر لومانسانیرشتهارزیابیبین»،«ارزیابی

داک،واس.آی.دی.اساتخرا ایران،مطالعا  لومانساانی،ناورمگز،ایاراناطال اتیم 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

.
وجوهاجسا هماهدراسا شادهبیاانایرشتهنمیا بار باایرشتهبینمطالعا  نوانمنابعبرخیدراینکهبهتوجهبا2
شد.وجوجس نیز«میان»کلمه«بین»بر الوه
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یطاسکوهوهایمتخصصانومحققانمطرحداخلی)خورسندشد.همچنینبهآثاروکتاب
،نیکولسکو،رپکو،فوگارتیوپاالمر(درحاوزه1پور(وخارجی)کالین،نیوور،روتند لوی

ایمراجعهشد.حاولتالشمرحلاهاورشناسااییومعرفایمعیارهاایرشتهمطالعا بین
گرا/انتقادی،ابعاادتلفیاق،تمرکازتلفیاق،نتیجاهتلفیاق،همکااریآموزشی/پژوهشی، مل

هایتلفیقبراساساینمعیارهابود.هاوتفکیکگونهومیزانمشارک رشتهمتخصصان
پردازیدرمدیری آموزشیازمنظردرمرحلهبعدبرایارزیابیوضعی کنونینظریه

هایمختلامدرفراینادهاازرشاتههایظهورترکیبنظریهمعیارهایفو ،یکیاز روه
باا«مدرساهباه ناوانسیسات اجتماا ی» نواننظریهپردازیمدیری آموزشیبانظریه

پردازیبرایآینادهتبیاینمحکاینمعیارهاسنجیدهووضعی کنونیوروندطبیعینظریه
معیاار ها، الوهبرتوجهبهاواال مناابعازتأمینا تبارداده جه  پژوهش این شد.در

هامعقور،باورپ یروقابلشدیافتهبسندگیمعناییاستفادهشد.براساساینمعیارتالش
.(0110ا تمادباشند)وادقیفساییو رفانمنش،

 

 ها . تجزیه و تحلیل داده4
هادرابعادطراحی،مهندسیواجراازاهمیا ایرشتهمعیارهابرایارزیابیمستمرکیفی بین

ارزیاابیکیفیا مطالعاا ایبرایایبرخوردارند. دمکفای معیارهایمطالعا رشتهویژه
کنندضرور طراحیوتدوینمعیارهایایمحصورتجاوزمیایکهازمرزهایرشتهرشتهبین

(.مارورپیشاینهپاژوهش0111ایرامحرزکردهاس )کالین،رشتهخاصبرایمطالعا بین
تعاددباینهایمنشاندادکهبیشترمقات وکتبمنتشرشدهدرحوزهکلیاا ،مباانیوگوناه

هایاندکیباهمعیارهاای(واماپژوهش0121وهمکاران،میثمیاس )هاانجامشدهایرشته
؛وانجمان0122؛بازرگاان،0111اند)مهرمحمدیوکی وری،هاپرداختهایرشتهارزیابیبین

ای،رشاته(.براساسپیشینٔهپژوهشایونظاریمطالعاا بین2،8111مطالعا تلفیقآمریکا
ها)موضاوع،(براساس واملینظیرابعادمشارک رشته0معیارهایذکرشدهدرجدورشمارٔه)

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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کادمیک،جایگاهمتخصصاان،ونتیجاه روش،معرف ،پارادای (تمرکزبرمسائلاجتما ییاآ
تلفیقشناساییشد.معیارهایحاولاز واملفو بنابهماهی وموضوعمادیری آموزشای

لیواستنباطیازمنابعمرتبطومعتبراستخرا شدهاس .دراداماهموقعیا هارباروشتحلی
ز  وااحبنظرانایانایباهایوفرارشتهرشته،میاناییکازاینمعیارهادرسهگونهچندرشته

(موردواکاویقرارگرف .8حوزهدرجدورشمارٔه)


یابی بین. 3جدول  یهها بر اساای رشته معیارهای ارز  پردازی س نوع و میزان ترکیب قلمروها در نظر

 توضیحات معیارها )صاحبنظران(  عوامل

  )از رشااته مشااارکت ابعاااد
 یاا  پاارادایمی معرفتی، بعد

 روشی(
 

1کاااالینز(،8110)کالیااان
(،0121)روتند(،8118)

(،8111)2دولاینودیوی 
آگساابرگ(،8101)نیااوور

3اساااااااااااتمبر(،8111)
وخورسااااااندی(،0112)

 (،0121)طاسکوه

یاااهاااحوزهبااهوساایعمعمی : معیااار
منظارازتلفیقدرکنندهشرک هایرشته
.دارداشارهروشییامعرفتیمبانی
)معرف (،دانشابعادازهارشتهتلفیق
گیرد.وور تواندمیمهار وروش

راروشایبعادازتلفیقمثار، نوانبه
«موسایقیفیزیاک»رشاتهدرتوانمی

رشااتهکااهگونااهاینکاارد؛مالحظااه
بارایابزاریوروشیمنظرازموسیقی
گیردمیقرارمطالعهموردفیزیکرشته

مختلامهایرشاتهیااهاحوزهبینشناختیوحد وسیع:
باهدساتیابیبرای.و..اجتما یانسانی،طبیعی، لوممثل

کیددارد.وجودمشترک،هدف ها(رشتهبر)تأ

آموزشایمناابعوهااروش ناور،تخصصیتلفیق عمی :
کیدخاص.موضوعیکبرای موضوع(بر)تأ

یاااهاااحوزهبااهبازمبسااته: معیااار
نظرازتلفیقدرکنندهشرک هایرشته

مباااانیتشاااابه ااادمیااااتشاااابه
.دارداشارهشناختیمعرف 

 

هایگیریجه وهاپارادای بامختلم لمیهایحوزه باز:
همکااریها باامتفااو شاناختیروشوشناختیمعرف 
 لوموطبیعی  لومقلمروهایازهارشتهترکیبمثلدارند.

.یکدیگربامهندسی
معرفا ومبانینظرازکهمختلمهایحوزههارشته:بسته

قلمرویکدرتخصصیلحاظبهوهستنده مشابهشناسی
هایرشاتهترکیابمثالشاوند.میترکیاببااه گنجندمی

.طبیعی لومقلمرودرمختلم

باهرویکردانتقادی: م گرا عمل معیار
وفرهنگاایاجتمااا ی،مسااائلحاال

تیییرنظرازجامعهاقتصادیوسیاسی
محافظاهمقابالدررادیکااریابنیادین

باشد.میکار

معضاال ومساائلبارگرا(: موقعیت یا )ابزاری گرا عمل
دارد.تمرکازفرهنگیوسیاسیاقتصادی،اجتما ی،بهمبتال
اس .کارمحافظههایتلفیقبهمرتبطمعیاراین

معرفتاای،ساااختارهاینقاادوتحلیاالاساااسباار:انتقااادی
معیاراینرود.میپیشموجودسیاسیوفرهنگیاجتما ی،

رادیکااروساختارشاکنانهانعکاسای،هاایتلفیقبهمربوط
گرا ملمعیارقلمرودرایفرارشتهجزبههاگونهاکثراس .
دارند.قرار

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 توضیحات معیارها )صاحبنظران(  عوامل

 اجتماعی، مسایل بر تمرکز
کادمیااا   عالیااا  یاااا آ

 فراگیران
 

طاسااااکوهوخورسااااندی
(،8110)کالیاان(،0121)

نیکولسکو(،0121)روتند
(،8110)کالیاان(،8101)

(،8104)همکارانو1رپکو
(،8111)2ماکسااااااانیم

3نگار(،8110)دیویدسون
(8110) 

 تلفی  تمرکز

گساترشمحاوربارتوانادمیایرشتهبینیکتأسی مبنای
اجتماا یمسائلهحالیااخااصنظریاه لمای،رشتهیک

کادمیک/چاقی()معضل خااصموضاوعیکیا)آمایش(آ
زناانلعاا مطامثاار، ناوانباهگیارد.وور )یادگیری(

زناانفرهنگایواجتماا یمشکال ومسائلحلمنظوربه
اس .شدهتشکیل

بررسایپژوهشای: م آموزشی معیار
نیاازمسائله،ضارور منظرازتلفیق
کادمیک.وفراگیر الیقیاجامعه  آ

باهتلفیقیومتقارنجامع،نگاهآموزشیمعیاردرآموزشی:
مقتضیا انتظارا ،وسو،یکازفراگیراننیازهایو الیق

بارایهارشاتهتلفیاقدردیگر،سویازجامعهتقاضاهایو
گیرد.میقرارنظرمدپردازینظریه

پیچیادگیساط وهاالزاماقتضائا ،بهتوجهباپژوهشی:
وشاناختیمعرف تجااربوهااظرفی ازموضوعومسئله
شود.میاستفادهمختلمهایرشتهشناختیروش

 جایگااااااااه و نقاااااا 
 متخصصان

اساتمبر(،8111)آگسبرگ
وخورسااااااندی(،0112)

روتنااد(،0121)طاسااکوه
(0121) 

نااوعبااهمعیااارایاانعمااودیمافقی:
 .دارداشارهمتخصصانهمکاری

ومفاااهی درمتخصصااانهمکاااریمیاازان عمااودی:
کیفی اس .«غیرهمسط »و«نابرابر»مختلمهایروش
کیفیاا میاازان ومتخصااصنقااشبااهبسااتگیروشایاان
.داردکندمیاستفادهکهاینظریه
هاایروشومفااهی درمتخصصاانهمکاریمیزانافقی:

هاایروشوتجاارباسا .«همسط »و«برابر»مختلم
 ندارد. برتریهارشتهدیگربرخاصرشتهیک

 متخصصان همکاری
جلسا درتخصصیهایرشتهمتخصصحضورضرور 
 ها.نظریهوهاایرشتهبینتأسی وهارشتهتلفیق

 
 نتیجه

طاسااااکوهوخورسااااندی
(،8110)کالیاان(،0121)

روتناااد(،8118)کاااالینز
ودیااااااااااوی (،0121)

 (8111دولین)

 تلفی  نتیجه

وآنایمساائلحالهارشاتهتلفیقازهدفاینکهبهتوجهبا
کادمیکیاجتما ی/مبتالبه پردازینظریاهوداناشخلاقیاآ
نظریهیارشتهایجادبهمنجراس ممکنتلفیقنتیجهاس ،
باهمنجارایفرارشاتهمثالهاییگونهدرتلفیق.شودجدید
ایچندرشاتهنظیرهاییگونهاماشودمیجدیدنظریهیارشته
شود.نمیخت جدیدنظریهیارشتهبه
همکااریدرهارشتهاستقالرایچندرشتهمثلهاییگونهدر

مثاالهاییگونااهدراماااشااودمیحفااظتلفیااقهااایپروژه
دهند.میدس ازراخوداستقالرهاشتهرای،فرارشته
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یابی بین5جدول   های مختلف تلفی  ها در گونه ای رشته . معیارهای ارز

 گونه               
 

 شاخص
 رشتگیفرا رشتگی میان رشتگیچند

 پژوهشی آموزشی پژوهشی پژوهشی آموزشی
 انتقادی گرا مل گرا مل انتقادی/گرا مل

 درجهتلفیق
ایمشاااارک چندرشاااته
هاوباادونتلفیااقرشااته

 هاحفظقلمرورشته

باارشتهمشارک میان ها
 هاتلفیقمتوسطرشته

هابااارشااتهمشاارک میان
تلفیقحداکثریوحا ف

 هامرزهایرشته

 افقی  مودی/افقی
ایرشااااتهافقاااای)میان

روشااااای، ماااااودی
 ایمعرفتی(رشته)میان

 افقی

 وسیع وسیع وسیع وسیع/ میق
 باز باز/بسته باز/بسته بسته/باز

 همکاریمتخصصان

هایمتخصصاااانرشاااته
طورمسااتقلگوناااگونبااه

هایباااااررویجنباااااه
گونااااگونیاااکپاااروژه

واااور ماااوازییاااابه
 کنند.متوالیکارمی

هایمتخصصااانرشااته
طورمشترکومختلمبه

پیوناادیافتااهروییااک
 کنند.پروژهکارمی

کادمیااکو متخصصااانآ
کادمیکبرروییک غیرآ
چااااارچوبمفهااااومی

 کنند.مشترککارمی

 نتیجه
 اااادمتلفیق)اسااااتقالر

 ها(رشته

تلفیقازمنظرمعرفا و
ایروشبااینچندرشااته

 گیردوور می

وحااد دانش)همگرایاای
میااااانمعرفاااا هاااااو

هادنباراشتراکا وروش
هاایمفاهمهباینمعرف 

 سویمرزهایدانش(آن

 واحبنظران

(،8111آگسااااااابرگ)
(،0112اساااااااااتمبر)

خورساااندیوطاساااکوه
کالیاااااان (،0121)
(،کااااااااااالینز8111)
(،روتناااااااااد8118)
(،دیاااااااوی و0121)

 (8111دولین)

خورسااندیوطاسااکوه
(،روتناااااااااد0121)
(0121) 

خورسااااندیوطاسااااکوه
(،8110(،کالین)0121)

(،0121روتناااااااااااد)
( کالین8101نیکولسکو ،)

ن(،رپکووهمکاارا8110)
(،ماکساااااااانیم8104)
(،دیویدساااااااون8111)
 (8110(،نگر)8110)

 منبع:اینجدوربامشور ونظرتخصصییکیازمحققانحوزهمیانرشتهایاستخرا شد.



 

 علوم انسانی درای  شتهر  نمیا مطالعات
 58 

 4،  شماره 31 دوره
 3411پاییز  

  25پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها . یافته5
هایمتعددپردازیدرمطالعا مدیری آموزشیظهورمیدانسیرتاریخیوتطورینظریه

بامفاهی متنوعمانندنظار وکنترر،ادارهاماورمدرساه،مادیری ،اثربخشای،بهباودو
هاتعالیمدرسه،رهبریباالگوهایمتعددآنرادربردارد.اکثراینتحقیقا ونظرورزی

اند؛اماایکایازهاومفاهی مرتبطپرداختهعدمعرفتیبهارائهالگوها،مدرازیکیاچندب
هابرایارائهنظریهدرمدیری آموزشی،نظریاههایظهورتلفیقوترکیبانواعرشتهمیدان

گیریازساایراس .متخصصاندرایننظریهدربهره«مدرسهبه نوانسیست اجتما ی»
تالشمستمردارند.تحلیالایاننظریاهباراسااسمعیارهاایتمی لومذیلپارادای سیس

 نوانیااکنمونااهازتلفیااق،بااراینشاااندادنوضااعی کنااونیایبااهرشااتهارزیااابیبین
پردازیدرمدیری آموزشایدرایانمطالعاهدرنظارگرفتاهشاد.باهدلیالکااربردنظریه
هایآموزشای،باراسااسایاننهایسازماهایمختلمدرتحلیلپدیدههایرشتهنظریه

توانمیزانتلفیقوترکیبرادراینجاموردسنجشقرارداد.نظریهمی
با) (،درمدیری آموزشیبا نوان0111نگرشسیستمیاولینبارتوسطگتزلزوگو

شناسیازبهکاررف .اینمتخصصانجامعه«نظریهمدرسهبه نوانسیست اجتما ی»
پندارند.بارهمایناجتما یمیاسیست اجتما ی،انسانرامخلوقیروانیمنظرتئوری

دانند.بعاداورحاوزهشناختیواجتما یمیاساسرفتارهرفردرامتأثرازدوبعدروان
شناساانوشناساان،مردمشناسانوبعاددومدرحاوزهتخصصایجامعهتخصصیروان

(.اینمدرهمهابعااداجتماا یرادربار0114شناساناجتما یاس )شیرازی،روان
اجتما یا(باافزودنابعادفرهنگی،بیولوژیکیوروانی0141گرف .گتزلزوتیلن)نمی

(باهنقالاز0128)1بهتوسعهورفعمحدودی آنکمککردند.سپ هویومیساکل
ع فردباهوطبی(بادرنظرگرفتنسه نصرسازمانرسمی،غیررسمی0114شیرازی)

سیسات اجتماا یمدرساهتوساطتکمیلمدراولیهپرداختند.درنهای ،مدر ماومی
هویومیسکلدرقالبکتاببهوور مدونثبا شاد.مؤلفااندرایانکتااب،کاه

اس ،ابتدابهمروردقیقو میقسیرتفکروتاریخچهچندیننوب تاکنونویرایششده
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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دوسااپ باااپاا یرشایاانفاار اساساایکااهماادراناانظریااا سااازمانیپرداخته
بینانهومفیدبارایتحلیالنظاریوواقعاجتما یبازیکچهارچوبمفهومیاسیستمی

هاوتحقیقا جدیادمادیری آموزشایرابارایتبیاین ملیکارمدارساس ،نظریه
،قدر و نوانیکسیست اجتما ی)افراد،ساختار،فرهن هایکلیدیمدرسهبهمؤلفه

سیاس ،هستهفنی،اثربخشیومحیطخارجی(ازیکسووفرایندهایاولیمدیری 
گیریورهباری(،وازساویدیگار،دریاکارتبااطمنطقایمدرسه)ارتباطا ،تصمی 

 نوانیاکسیسات بااتکابهالگویمدرسهبه.اندترکیبودرچهاردهفصلمطرحکرده
(،سازمانمدرسهو0114،بهنقلازشیرازی8111و0114اجتما ی)هویومیسکل،

تبعآنرفتارسازمانیتابعکارکرد ناورفردی،ساختاری،فرهنگیوسیاسیاس کهبه
یابایکدیگرفرایندیاددهی  نوانهستهفنیومأموریا اوالییادگیریبهادرتعاملپو

تاوانباهکاارکردبخشایمدرساهرامیدهند،بناابراین،اثرمدرسهراتح تأثیرقرارمی
 (.8108مستقلوتعاملیهریکاز ناورنسب داد)میسکل،

 بر اساس معیارها« مدرسه به عنوان سیستم اجتماعی». ارزیابی نظریه 5-1

هایمتعاددباتوجهبهتشکیلنظریهمدرسهبه نوانسیست اجتما یاز ناورونظریه
هایینمطالعهبایدمشخصنماودکاهازبایناناواعگوناههاوتحققهدفاسایررشته

ایکدامیکبراینحوزهغلبهیافتهایوفرارشتهرشتهای،میانایشاملچندرشتهرشتهبین
گرا/انتقاادی،ابعااداس .به بار دیگر،باتوجهبهمعیارهایآموزشی/پژوهشی، مل

ها،کادامصصانومیزانمشارک رشتهتلفیق،تمرکزتلفیق،نتیجهتلفیق،همکاریمتخ
منظورابتادادرپردازیدرمطالعا مدیری آموزشیبودهاس .بادینیکمبناینظریه
هایمرتبطباآنهادرنظریهمدرسهبه ناوانهاونظریه(مشارک رشته1جدورشمارٔه)

(،ترکیب8)(و0سیست اجتما یمشخصگردید،سپ باتحلیلواستنتا ازجداور)
طورخالواه(باه0پردازیتبیینشدونتیجهتحلیلدرجدورشمارٔه)هادرنظریهرشته

نشاندادهشد.
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یه مدرسه به عنوان سیستم اجتماعی از منظر ترکیب رشته1جدول  یه . نظر  ها ها و نظر

یه  شواهد نظری در تحلیل های وام دهنده رشته عناصر نظر

یس و یادگیری  تدر
شناساایآمااوزشوشناساایتربیتاای،جامعهروان

پرورش
گراهایرفتاااری،شااناختی،سااازندهنظریااه

)فردیواجتما ی(

 افراد
شناسااای ماااومی،شناسااایرشاااد،روانروان
شناسیونعتیوشخصی روان

هایانگیاازشمحتاواییوفرایناادی،نظریاه
هایرشدهایشخصی ،نظریهنظریه

 فرهنگ و جو  
هااایشناساای،ماادیری فرهنگاای،حوزهجامعه

نگاری،نگاریوقوممطالعاتیمانندمردم

هایفرهن وجوسازمانینظریه
مطالعا فرهن وجومدرسه

،1مدرهایجوسازمانیهاالپینوکرافا 
و..4،تاجییوری3،استرن2هریسون

سازمانومدیری ، لوماطال ا وارتباطا  ساختار 
هایسااازمانوماادیری شاااملنظریااه

،5مدرن)وباارکالساایک،ماادرنوپساا 
(7،ویک6مینتزبرگ

اجتما یسیاسی، لوم لوم قدرت و سیاسی

هایسااازمانوماادیری )ففاارونظریااه
(،9،وباااروفااارن وریاااون8سااااتزنیک

هایفرهنگی،سیاسیوابهاامیباوشمدر
(8110)


هاباا(ترکیاباکثارنظریاه8ای)جادورشامارٔهرشاتهباتوجهمعیارهایارزیابیبین

معیارهایافقی، میق،بازوآموزشیانطبا دارد؛زیاراکناارها قارارگارفتنمباحاه
دهناده) لاومانساانی،اجتماا یوتربیتیوساایر لاوموامهاای لاوممربوطباهحوزه

ساط اسا وتجااربوگسترٔهموضو یبااه براباروه فرهنگی(باتوجهبهمبانیو
هابرترینادارد.ازآنجها  میاقاسا کاههاییکرشتٔهخاصبردیگررشتهروش

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هایمختلممدنظارنیسا بلکاهتلفیاق ناوار،هایارشتهوحد شناختیبینحوزه
رد.ازآنگیاطورماوازیواور میهاومنابعآموزشیبراییکموضوعخاصباهروش

هایمورداستفادهدرایننظریهبهلحاظتخصصیحاداقلدرجه بازاس چونرشته
گنجند.اجتما یو لومانسانیمیتربیتی، لومسهقلمرو لوم

هایماورداساتفادهازمنظرترکیبوتلفیقهمه ناوربایکدیگر،با نایا باهنظریاه
هایتشاکیللفیقنیسا ؛زیارااثارواسااسنظریاهتوانگف کهایننظریهدرسط تمی

هایساازماندهندٔههررشتهبهخوبینمایاناس ؛به نوانمثار،در نصرساختارنظریه
هایشخصی وانگیزشبدونهی تیییریقابلتشخیصومدیری یادر نصرفردنظریه

وساطاساتاد،دانشاجویاااس وآشکاراس کهمباحهباتوجهبهموضوعموردمطالعهت
حار،دربرخی ناورنظیرفرهنا وجاومدرساهباهشود.بااینمخاطبدیگرتلفیقمی

نظرانیچونهاالپینودلیلمطالعا وتحقیقا منحصربهسازمانمدرسهتوسطواحب
.کراف تاحدودیحرک بهسم تلفیقمتصوراس 

شادهبااهایوسیعانجامرغ پژوهشبهشناسیمدیری آموزشیدرمواجههباجامعه
باه ناواننموناه،درنظریاهشناسیآموزشوپرورشنیزدچارابهااماسا . نوانجامعه

شناسیبرسردوراهیم کور،مدیری آموزشیدرمواجهبایکحوزهمعرفتیمانندجامعه
رسایدنباه)مطالعاا ساازمانی(بارای هاشناسایساازمانشناسیسنتیوجامعهجامعه
شناسای(.چراکهجامعه1،0111شناسیآموزشهموارهسرگردانبودهاس )تیپتونجامعه

سنتیبراهمی آموزشبیناقشاراجتما یمختلموکشاورهایمختلاموتاأثیرآنبار
کیاددارد،جامعه شناسایساازمانیباهمطالعاهرفتارهاایگروهایومدیری آموزشایتأ

(.ایانمطالعاا 8101پردازد)ایکاا ،میهای لمینبهروشاجتما یافراددرسازما
گیرناد.ساهپاارادای شناسیشاکلمیدرجامعه2هایگستردهتح سیطرهمولتیپارادای 

انداز:نخس ،رویکرددروکای وا تقاادها بار پارادای دهندهبهاینمولتیاولیشکل
اجتما یکهسرچشمهجنبشنظریهمادیری طبیعیدر لومهای لومبراستفادهازروش

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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هایاجتمااا یشااود؛دوم،رویکااردطبقااهآموزشاایدراواسااطقاارنبیساات محسااوبمی
هاایانتقاادیهااوگفتمانمارکسیس برحسبقدر ،ثرو وپایگااهکاهمنشااجریان

شادو1شناسیآموزشوپرورشازجملهایلی ،بوردیووجنسی وگلمنمحققانجامعه
تیلوراثرانکارناپ یریزمانبااوورمدیری  لمیدرنهای نظریهبروکراتیکوبرکهه 

(.8101پردازیداشاا )ایکا ،درتااالشمحققااانماادیری آموزشاایبااراینظریااه
هایمتناوعشااملکاارکردگرایی،شناسایباادیادگاهکندکهجامعه(بیانمی0111استایر)

شاود.باههمایندلیالهامواجهمیضادنیزبامسائلوپدیدهگراییوتساختارگرایی،انسان
سازایانفراینادنظاریباهساادگیمحقاقدستیابیبهترکیبوتلقیق لومومعارفزمینه

هستند.2هادچارفل شدنپارادای شودواکثرتحلیلنمی
تماام ناوارتوانبه دمتلفیقیکپارچاهدر(می8هایجدورشمارٔه)باتوجهبهیافته
جزمواردمحدودیدرفرهنا و نوانسیست اجتما یپیبرد؛چراکهبهنظریهمدرسهبه

قراردارند.درهماینایجوسازمانمدرسه،بقیه ناوربااغما زیرچترگونٔهچندرشته
 نوانسیست اجتما ی،برخیازمنظروجودیا دموجودسیست درنظریهمدرسهبهراستا

،کاه«کال» نوانیکاول(براینباورهستندکهسیست به0118ازمتخصصان)بیت ،
ا ضااواس .ممکناس تمامیدررابطۀتنگاتنگیباشند،تشکیلنشدهجزئیاتشباه 

هانباشدوبناابرایننتاوانباهآنآن اجزاییکسیست حاضرباشند،اماارتباطخاویبین
ارتبااطبایناجازای»بههرحار،هموارهدرتعریامسیسات .موداطال ن«سیست »لفظ

 دمدخال متخصصاندرشناساییو.ترین ناورتعریماس یکیازبنیادی«مختلم
معرفیمبانیفلسفیومعرفتیتلفیقدرسط نظرومعرفیاوورتلفیقدرساط  ملای

گرایااناد،دانشجویا ملاس کهمخاطبانحوزهمدیری آموزشیشاملاستموجبشده
 نوانپردازیشدهوترکیبوتلفیقبهحوزهآموزشوپرورشهرکدامازظنخودیارنظریه

یککارتخصصیازقلمروکارمتخصصانبهقلمرومخاطبانمنتقلشود.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 


دارد.وجودپافشاریواورارآنبرچنانه رویکردیکبودناشتباهازاطالعوجودباآندرکهایپدیدههاپارادای شدنفل 
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شادن نوانیکحوزهمطالعاتینرمامکاانتبدیلباتوجهبهماهی مدیری آموزشیبه
کادمیکبعیداس .اینحوزهمطالعاتیازهماانابتاداتهدرقالباوور لمیآنبهرش وآ

ایاس .باتوجهرشتهفردبیناس ویکحوزهمنحصربهبااستفادهازسایر لوممتولدشده
طورکاملموفقبهاینیزهنوزبهرشتهبهتحلیلنظریٔهفو اینحوزٔهمطالعاتیدرمرحلٔهبین

اس .ارزیابینظریهبراساسمعیارهاایترکیب لومذیلیکگونٔهمشخصنشدهتلفیقو
پردازیدرمطالعا مدیری آموزشیتاحدیدردهندٔهایناس کهنظریهاینمطالعهنشان
 (.0ایقرارگرفتهاس )جدورشمارٔهرشتهایازرویکردبینگونٔهچندرشته

یه  یا . معیارهای گونه چندرشته4جدول  یت آموزشی در نظر  پردازی مدیر

یه  نظر
 شاخص

 اجتماعی سیستم عنوان به مدرسه

 پژوهشی آموزشیمپژوهشی
 گرا مل گرامانتقادی عمل
 هارشتهقلمروحفظوهارشتهتلفیقبدونایچندرشتهمشارک  تلفی  درجه

 افقی  عمودیمافقی
 وسیع وسیعمعمی 

 باز/بسته باز بستهم

پاروژهیکگوناگونهایجنبهرویبرمستقلطوربهگوناگونهایرشتهمتخصصان متخصصان همکاری
 کنند.میکارمتوالییاموازیوور به

 ها(رشتهتلفیق)استقالر دم نتیجه
 

 ای سوی گونه فرارشته پردازی به .روند آینده نظریه5-2

لحاظمیزانوکیفی اساتفادهازهمکاریمتخصصانبهایباتوجهبهاینکهدرگونٔهچندرشته
کهبرحالمساائلبااشاننامشخصاس ،تمرکزبیشازآنهایتخصصیهاونظریهروش

کارانه،باراداماهرونادهایقبلایاسا ؛تلفیاقوترکیابطورمحافظهنگاهانتقادیباشد،به
گیردومتخصصاننیزوور تفکیکیوور میایوبه بورازمرزهایرشتههابدونرشته
هامتمرکزشدهودرواقعتلفیقیکهمنجربهنظریهیاطورموازییامتوالیومستقلبرپدیدهبه

رسداینگونهنتواندمنجربهتوساعهوبهباودگیرد.بهنظرمیرشتهجدیدیشودوور نمی
پردازیبااردازیدرمدیری آموزشیشود.بنابراین،رونادطبیعاینظریاهپهاینظریهچالش
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گشااخواهادباود.ازمنظارایراههاباهساویگونأهفرارشاتهایرشاتهتوجهبهمعیارهایبین
تنیده،پیچیدهومبه اس وحقیق درهایفلسفیومعرفتیدرفرارشتگیدانشدره بنیان
بلبازنماییاس .نقطهشروعکسبمعرفا درقلابمساائلوهایمتکثرومتعددقاجلوه

هااومساائلمبتالباهموضو ا زندگیواقعیمخاطبانقراردارد.سؤات برخاستهازبحران
هابرایپاسخبهسؤات بهتیییارپاارادای وشناختی،تلفیقرشتهجامعهاس .ازمنظرروش

رشتگیروابطدرمسائلاساسایهاررشاتهبااشود.درفراتحوردرکسبمعرف منجرمی
شودونو یدیالکتیکارتقائیبیناینمساائلووگوگ اشتهمیرشتهدیگربهاشتراکوگف 

شودونو یگرددکهدراثرآنمفاهی ومسائلجدیدوفرارشتگیحاولمیروابطبرقرارمی
نحویحکایا ازائلیضمنآنکهباههایموجودقبلیدارد.چنینمساحاطهبهمسائلوداده

هایجدیدنیزداردکهکهدلیلآنازکند،دتل برنو یواقعی هایپیشینمیمسائلرشته
هاااسا .درهاو لومموردبحهو دمالتقاطورفآنرشتهبینرفتنمرزهایموجودبین

شاناخ حقیقا ،واقع،اینامربهسببنوعنگاهخاصدرفراشاتگیاسا کاهبااهادف
یاباد.طبیع ومعرف درمسیرخاویباتوجهبهنوعمحتوای لومموردبحه،جریاانمی

ای،کاهنااظرباهمحتاوایخااصوهادفرشاتههایخااصتکدراینگونه،محادودی 
تاواندردوبعاد امالگوناهرامیگردد.ازسویدیگار،ایننگرآناس ،برطرفمیجزئی

نگرو(ازبعدمحتوایی،کهبارویکردشناخ حقیقا ،کال0محسوبکرد:ایارتقاءرشته
(از8گاردد؛مداراس ومنجربهارتقاءآموزشیوکمکبهتیییرمحتوایآموزشیمیهستی

هاایها،بهتیییرروشبعدروشی،باتوجهبهرویکرد دمالتقاطضمنکنارنهادنمرزرشته
تربهپژوهشوجاایگزینابزارهایبیشترپژوهشیونگاهجامعمحدودپژوهشیواستفادهاز

انجامد.تروتطبیقیمیهایگستردهکردنروش
 
 گیری  . نتیجه6

باتوجهبهماهی پیچیدهانسانوباهتباعآن،پیچیادگیوگساتردگیآماوزشوپارورش،
خاار اسا ؛پرداختنبهمسائل لومانساانیواجتماا یازحاوزٔهیاکرشاتهخااص،

یانمطالعاهباادرهمینراساتا،ا.ایضروریاس رشتهگیریازرویکردبینبنابراین،بهره
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ایوبااروشرشاتهپردازیدرمدیری آموزشیتوسطمعیارهاایبینهدفارزیابینظریه
هایچناد،ایبرایگونهرشتهاستنتاجیانجامشد.باتدوینمعیارهایارزیابیبیناتحلیلی

پردازیایمختصاینحاوزهمطالعااتیوارزیاابیوضاعی کناونینظریاهانوفرارشتهمی
ایودرآستانهورودبهگونأهرشتهگ رازرویکردتکپردازیدرحارمشخصشدکهنظریه

ایاس .رشتهازرویکردبینایچندرشته
 یوفرهنگایآنهایاجتماپردازیدرمطالعا مدیری آموزشیفارااززمینهنظریه

نماید؛امادستیابیبهترکیبوتلقیقهارخمیپ یرنیس چونیادگیریدراینزمینهامکان
ها،بااتوجاهباهیافتاهشود.سازاینفرایندنظریبهسادگیمحققنمی لومومعارفزمینه

ری هایمادیایوگستردگیدرتنوعوکثر اهدافوموضو ا وروشرشتهماهی بین
ایبارایرشاتههایبینایبایشازساایرگوناهآموزشیبا هشدهاس کهگونٔهفرارشاته

گوییبهنیازهایمخاطباناینحوزهراداشتهباشاد.ازطرفای،پردازی،قابلی پاسخنظریه
ایبودن،پیچیدگی،گساتردگیوتناوعرشتهبودن،بینماهی خاصاینحوزهبهلحاظنرم

هاایسیاسای،ها،وازطرفیارتباطوثیقآنباقدر وتبیضو ا ،روشدراهداف،مو
پردازیدرایانکندکهبرایتحورنظریاهحساسی باتیفرهنگیواجتما ی،ایجابمی
رویکااردایرویآوردوبااهسااویرشااتهحااوزهمطالعاااتیبااهرویکردهاااییفراتاارازتک

 .بارایدساتیابیباهایانمقصادتزماسا گاامبرداشاایایوگونأهفرارشاتهرشتهبین
مندانحوزهمدیری آموزشیمطالعاتینظاریوتجربایدرخصاوصپژوهشگرانو القه

ایانجاامدهناد.یکایازپردازیمطابقبامعیارهایگونأهفرارشاتههادرنظریهپیوندرشته
ایورشاتههایایانگفتاارفقادانمطالعاا نظاریوپژوهشایبینترینمحدودی  مده

هادرتولیدنظریهومعرف درمدیری آموزشیباود.ایانمطالعاا چگونگیپیوندرشته
برایاستنادبهشواهدمطابقبامعیارهایشناساییشدهوکاستنازساط انتازاعمطالاب
مفیدخواهندبود.امیداس کهاینپاژوهشآغاازیبارایمطالعاا بیشاتردرخصاوص

پردازیمدیری آموزشیباشد.هادرنظریه رشتهچگونگیومیزانسه
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