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یآموزش تیریرشته مد یعلمی جهان راثیبر م یتأمل   

Reflection on Global Scientific Legacy of Educational Management  

 25/3/1395 ؛ پذیرش مقاله:18/2/1395 ؛ دریافت نسخه نهایی:12/1/1395 دریافت مقاله:

علدی جللدی و  2پدورعبدا  عبدا ، 1آرش رسته مقددم

 3دیزجی
و مديريت  يي رهبرمنظور بررسي وضعيت توليد دانش در رشتهبه چکیده:

عنوان يکي از فنون به ياستناد ليپژوهش به روش تحل نيآموزشي، ا

 تيريحوزه مد سندگانيتوليدات نو ق،يسنجي انجام پذيرفت. جامعة تحقعلم

است.  2015تا  1900هاي گاه علوم طي سالشده در وب هينما يآموزش

 المعارف،رهياز جمله دا اصلي مراجع از استفاده با ابتدا هاگردآوري داده يبرا

راهنمايي  زيو ن يآموزش تيريو مد يردستنامه، اصطالحنامه و فرهنگ رهب

گاه علوم مورد رشته، تعداد پنجاه کليد واژه مهم انتخاب و در وب نياساتيد ا

افزار نرم کمکمربوط به  يهامدارک، داده يابيجستجو قرار گرفت. پس از باز

 يپژوهش نشان داد، ط يهاافتهي. گرفت قرار تحليل مورد سايت هيست

نويسنده و با  14994 لهيمدرک، بوس 9385عداد دوره مورد مطالعه، ت

منبع در هجده قالب مختلف )مقاله، نقد، مرور کتاب و  216815استفاده از 

کشور و  118 زمؤسسه ا 3876مدارک، با مشارکت  ناي. است شده دي...( تول

آثار منتشر شده جنبة پژوهشي  شتريب تماهي. اندزبان نگارش شده 26به 

که در اين بين  است دهينشريه به چاپ رس 2468داشته و توسط 

و  نيدتريپرتول” Educational Administration Quarterly“فصلنامه

رشته  نيا هينشر نيمؤثرتر” Teachers College Record“يمجله

 صورت داتون ساموئل توسط ،1900 سال در شده اثر چاپ اولينهستند. 

 هالينجر فيليپ ترتيب، به ندگاننويس مؤثرترين و پرتوليدترين و است رفتهگ

 درصد 42/21 رشته، اين علمي رشد نرخ کلي طوربه. هستند هک رونالد و

 اند،شده توليد اخير يدهه چهار طي آن، مدارک از درصد نود از بيش و است

مدرک، بيشترين ميزان توليدات  6365با انتشار  2013سال  ن،چنيهم

 118 تعداد با لندن دانشگاه ضمن، در. استعلمي را به خود اختصاص داده

 26 معادل اثر، 2474 تعداد با آمريکا کشور و علمي مرکز ترينفعال مدرک،

 ائهار با مقاله. باشندمي دنيا کشور پرتوليدترين مدارک، کل از درصد

 .ابدييخاتمه م يآموزش تيريجهت توسعه رشته مد ييشنهادهايپ

 يگذاراسدتيس ،يعلمد راثيدشدي، مو مدديريت آموز يرهبر :هاكلید واژه

 .سنجيگاه علوم، علمآموزش و پرورش، وب ،يآموزش

A. Rastehmoghaddam (Ph.D.), A. 

Abbaspour (Ph.D.) & A. Jalali Dizaji 

(Ph.D.) 

Abstract: The purpose of this study is to investigate 

knowledge generation in the field of Educational 

Leadership and Management (ELM) which used 
citation analysis as a scientometrics technique. The 

research population is ELM authors’ productions 

indexed in web of science (WOS) between 1900 
and 2015. Using main references such as ELM 

encyclopedias, handbooks, thesauri, dictionaries 
and suggested sources by professors for data 

gathering, fifty important keywords were identified 

and searched in WOS. Collected data were analyzed 
by HISTCITE software. The research results show a 

total numbers of 9,385 documents produced by 

14,994 authors, using 216,815 references in 

eighteen different formats (Article, critique, book 

review, etc.). These documents are written in 26 

languages by participation of 3,876 institutes from 
118 countries. Most of the produced documents are 

research-oriented and published by 2,468 journals. 

The “Educational Administration Quarterly (EAQ)” 
and “Teachers College Record” journals are the 

most productive and effective journals respectively. 

The first article published in scientific journals 
produced by Samuel Dutton in 1900 and the most 

productive and effective authors are Philip 

Hallinger and Ronald Heck respectively. The rate of 
ELM scientific growth is 21.42% and more than 

90% of documents have been produced in the last 

four decades. The most number of articles (6,365) 
have been produced in 2013. London University 

with 118 products is the most active scientific 

institute and USA with 2,474 works (26% of total 
documents), is the most productive country in the 

world. The article ends with some suggestions. 

 

 

Key words: Educational Leadership and 

Management, scientific legacy, educational policy 
making, education, web of science, scientometrics. 
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  مقدمه

 و آموختن به انسان نياز آموزشي، مديريت آن تبعبه و آموزش موضوع به توجه عوامل از يکي

 آموزش و هستند يادگيري نيازمند مختلف، تغييرات با سازگاري جهت هاانسان. است يادگرفتن

 بشر عمر اندازة به قدمتي آموزش رواين از. باشدمي يادگيري فرآيند در مهم ابزارهاي از يکي

 اما بود خانواده چونهم نهادهايي بر عهده و غيررسمي صورتبه هاآموزش هاقرن طي البته. دارد

 شکل به را آن دهيسازمان لزوم مختلف هايمهارت کسب به نياز و جوامع دنش ترپيچيده

 ويژهبه ها،سازمان در آموزشي مديريت رشته گيريشکل به نياز بنابراين ساخت. امروزي ضروري

 نيا قدمت که است طبيعي مذکور موارد به توجه با گرفت. قرار توجه مورد هاي آموزشيسازمان

 (1986) 2به نقل از کالبرتسان (2001) 1وال ينانس. باشد يتيريمد يهاشتهر ريسااز  شيب رشته

 امور اداره باب در يفصول" نيعناو با 3(مدرسه) يمديريت آموزشگاه يهاکتاب نياول است يمدع

 6نيپا هارولد اميليو توسط 1882 و 1875 يهادر سال بيبه ترت 5"مدرسه تيريمد"و  4"مدرسه

از  ياريخالف بس بر از طرف ديگر(. 47، ص 2001، 8)وال اندشده ( نوشته1882) 7و رواب

( يتيترب يشناسروان آموزش، اقتصاد پرورش، و آموزش فلسفه جمله از) يتيعلوم ترب هايگرايش

 به( يشناسروان اقتصاد، فلسفه،) هارشته ريسا نظرانصاحب توجه جهينت در هاآن يريگشکل که

عبارت . بهباشدينم صادق موضوع نيا يآموزش تيريمد خصوص رد است، بوده پرورش و آموزش

( به يعموم) يدولت تيريمد نظرانصاحب توجه مرهون يآموزش تيريمد رشته گيريشکل گريد

 آثار و تيهو يدارا يعموم تيريمد رشته يريگشکل از قبلرشته  نيا و نبودهآموزش و پرورش 

و  يپردازهينظر نديفرآ درحاکي از آن است که . اما با اين وجود، شواهد است بوده مستقل

 حال در قرن کي از شيب گذشت با کهي طوربه است،رفته شيپ يکند به يعلم يسازنهينهاد

صاحب از يکي باور به. است هاييکاستي ي متقّن دچارنظر يمباناز  برخورداريبه لحاظ  حاضر

در واقع بيشتر جنبه نظري  استطرح نظريه در مديريت آموزشي م عنوانبهکه  چهآن نظران،

 نظرصاحب .(4، ص 1975، 9لووري)و باشد يکاربرد عيار تمام نظريه يک ا  واقع کهاين تا دارد

ايشان  زعمبه زيرا داند،و نظري در اين رشته را دور از انتظار نمي 10فکريوجود آشفتگي  ديگري،

 وجود نيز آموزشي مديريت رشته 11جدّ منشاء و عنوانبه ،در حوزه نظريه سازمان مذکور ويژگي

 (. 43، ص 1979، 12ثيفي)گر دارد
                                                 

1. Nancy E. Wall    2. Jack A. Culbertson 
 

3. School administration   4. Chapters on school administration 
 

5. School management   6. William Harold Pyne 
 

7. Roub     8. Wall 
 

9. Willower    10. Intellectual Turmoil 
 

11. Parent    12. Griffiths D. E. 
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کسادي  و نظري هايمفروضه ذهني نويسندگان بر اين است که جهت پرداختن به چالش

پردازي در رشته مديريت آموزشي در ابتداء الزم است تصوير روشني از ميراث علمي فرآيند نظريه

 رشته يک در 1دانش بدنه توانمي آن کمک به که فنوني از و دانشي اين رشته بدست آيد. يکي

 هايروش از استفاده نمود، حاصل اطالع آن تحول سير به نسبت و داد قرار شناسايي مورد را

گرفته تاکنون پژوهشي که در آن به ترسيم  هاي صورتبا توجه به بررسي. باشدمي 2سنجيعلم

طور به باشد، يافت نگرديد. با اين توصيف، شدهسرمايه دانشي رشته مديريت آموزشي پرداخته 

ي اصلي اين پژوهش تشريح ميراث علمي رشته مديريت آموزشي در مقياس مشخص مسئله

 و اطالعات علم فنون از استفاده با است شده تالش حاضر مطالعه رو درجهاني است. از اين

 علمي آن، توليدات روند و موضوعات مهم در رشته مديريت آموزشي، ميزان به شناسي،دانش

هاي منابع پراستناد اين رشته طي سال و پرتوليد هايدانشگاه معتبر، مجالت برتر، نويسندگان

 با ارتباط برقراري امکان هاپرسش گونهاين به پاسخ طريق پرداخته شود. از 2015تا  1900

وضعيت موجود اين  شد و با آگاهي از خواهد ميسر مديريت آموزشي علمي مراکز و دانشمندان

 هاي نظري اين رشته فراهم خواهد شد.رشته و سير تحول آن، فهم بهتري جهت تحليل چالش
 

 پژوهش پیشینه

 تيريمد و يسنجعلم ياز مطالعات دو حوزه برگرفتهحاضر  پژوهش تجربي و ينظر يمبان

 در و مطرح يشوروجماهير  اتحادبار در  نينخست يبرا ،يسنجعلم مفهوم. باشدمي يآموزش

 اعتقاد به(. 85، ص 1992، 3)سنگاپتا شد گرفته کاربه مجارستان ويژهبه يشرق ياروپا کشورهاي

 هستندساله  صد يک يانهيشيپ داراي ،يسنجکتاب و يسنجعلم ميمفاه 4لديگارف نيوجي

 همچون عباراتي از سنجيعلم مفهومالبته در بدو امر به جاي (، 173، ص 2009، 5لدي)گارف

 هاينمودن فرآورده مصورجهت شناسايي و  7استناديو تحليل هم 6کلمات رخداديهم تحليل

 طور خالصهبه .(25، ص 2002، 8نيو ال تي، واني، مک ک)چن شدمي استفاده رشته يک دانشي

نهيهز زانيآن )شامل م داددرون يهاشاخص هم شود، گرفته نظر در نظام کي مثابهبه علم اگر

 تعداد جمله از) آن دادبرون يهاشاخص هم و... ( و شدهاخذ  يعلم مدراکتعداد  ،يپژوهش يها

 نيو... ( در حوزه مطالعات ا 9اختراع ثبت تعداد مقاله، به استناد تعداد شده، چاپ يعلم يهامقاله

 و مختلف يعلم يهاحوزه در افول اي و شرفتيپ زانيم نمودن رصد ،يسنجرشته قرار دارد. علم

                                                 
1. body of knowledge                                     2. scientometrics 
4. 

3. Sengupta    4. Eugene Garfield 
 

5. Garfield    6. Co-word Analysis 
 

7. co-citation Analysis   8. Chen, McCain, White & Lin 
 

9. patent 
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استيس کالن مباحث در آن کاربرد بر عالوه علم نيا يهاافتهي البته. است آنها نمودن مصور

و  ييخود را شناسا 1يبه برتر اقيکمک کند تا اشت زين يخصوص بخش به توانديم علم يگذار

 نيا به يمال منابع صيتخص و يديکل يپژوهش يهاحوزه در يراهبرد يهابرنامه نينسبت به تدو

علم مطالعات فرضپيش .(26، ص 2002 ن،يو ال تيوا م،ي)چن، مک ک ندينمام اقدا هاحوزه

 معنادار رابطه نوعيعلمي،  هايحوزه همه دراين است که ميان متن و منابع مورد استناد  سنجي

 سنجش موردصورت کمّي به سنجيعلم هايشاخص طريق از توانرا مي رابطه اين و دارد وجود

 معتبراطالعاتي  هايپايگاه در که استدانش منظم و مدوني  يکليهلم نيز از ع منظور. داد قرار

 . شوندنمايه مي

آموزشي شايد بتوان آن را تا حدودي شکلي از مديريت عمومي به  مديريتارتباط با  در

 نيستمحور  دادبرون آموزشي، تيريمد که است اينحساب آورد اما وجه تمايز اصلي اين رشته 

، 3)والتوناست  2مطلوب هايفعاليت انجام براي بخشرضايت شرايط حفظ و ايجاد آن هدف بلکه

 ايرشته نخست، وهله در آموزشي مديريت و رهبري نظران،صاحب برخي باور به(. 56، ص 1970

روان و رهبري مديريت، سازماني، رفتار هايرشته با بيشتر آن نظري مباني که است کاربردي

با اين حال اهميت اين  است، برده بهره شناسيجامعه از نيز کمي حد ات و بودهمرتبط  شناسي

 هايفعاليت يراهبرآموزشي و نيز  هايمشيخط به دهيرشته را بايد در توانايي آن جهت شکل

 از ديگر باور يکيبه. (3، ص 2014، 4و چن نگري)هال دانست آموزشي هايسازمان در يعمل

 و يعموم طيشرا مطالعةاست که به در سطح کالن  ياشتهر يآموزش تيريمد نظران،صاحب

 بنديطبقه در چنينهم(. 44 صفحه ،1370 کاردان، ترجمة مياالره،) پردازدمي تيترب يمحل

 مورد پديده و)کاربردي/بنيادين(  ماهيت)سخت/نرم(،  پارادايمي معيار سه اساس بر که علوم

 درکه  است هاييرشته جمله از آموزشي ديريتم است، گرفته صورت/ايستا( زنده)نظام  بررسي

 اين نهيشيپ. (207، ص 1973، 8گلندي)ب است گرفتهقرار  7و نظام زنده 6کاربردي ،5نرم مقوله

)اوپالتکا  است فراوان بوده هايکشمکش و منازعات از سرشار مطالعاتي حوزه يک عنوانبه رشته

 و بوده نظرمد 10شغل کي عنوانبه شتريب تهرش نيا نوزدهم، قرندر اواخر  .(9، ص 2009، 9.يآ

 و يآموزش يهابرنامه يسازنهياست، اما نهاد را به خود گرفته يمطالعات حوزه کي شکل بعدها

                                                 
1 . Competitive edge   2. leisure activities 
 

3. Walton    4. Hallinger & Chen 
 

5. soft     6. applied 
 

7. life system    8. Biglan 
 

9. Oplatka I.    10. profession 
 

هاي يک حرفه قد تمامي ويژگيها نيز فامديريتهاي رشتهرسد نه تنها مديريت آموزشي بلکه ساير نظر ميبه

 ترجمه شده است.     "حرفه"و نه  "شغل"باشند. از اين رو پروفشن، معادل نمي
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نظام آموزش و پرورش  سو،کياتفاق افتاد که از  يرشته زمان نيا يعلم يهاحوزه يريگشکل

 به مندعالقه ييکايمدارس آمر انيمرب گريد يخود برآمد و از سو ييکارآ شيدرصدد افزا کايآمر

 از کشورها ريسا به رشته نيا دهه چند از بعد. شدند يآموزش ريمد تيترب يهابرنامه در شرکت

 و يشناسروش ،يموضوع ييرشته با تکثرگرا نيتوسعه ا البته. افتي گسترش ايتانيبر جمله

 ابهام رشته، نيا يمفهوم يهايندمرزب خصوص در آن، موازات به اما است بوده همراه يميپارادا

از ابتدا تاکنون وجود  ياريبس يو نامنسجم آن، مباحث علم 1ختهيگسهم از دانش زين و اهداف در

  .(4، ص 2008.، ي)اوپالتکا آ است داشته

قابل  هايپژوهش توليد جهت خويش ظرفيت دادن نشان درصدد رشته اين حال حاضر در

که  استقابل توجهي  هايپيشرفت شاهد ،. عالوه بر ايناست محورعمل و تأييدپذيرتکرار، 

 از فراتر رشته اين محققان از زيادي تعداد کهاشاره کرد؛ اول اين  نهاآ هب زمينهدر چهار  وانتمي

 در تجربي هايپژوهش انجام حال در استراليا و اروپايي آسيايي، کشورهاي در شمالي آمريکاي

 است، رشته اين از بيشتر فهم گسترش و بازتعريف دوم، نکته. هستند آموزشي رهبري خصوص

 و است شده مديريت واژه جايگزين مدارس در رهبري مفهوم اخير هايسال در مثال عنوانبه

 روند گذشته، يدهه خالل در کهاين ديگر است؛ کرده پيدا را بيشتري مقبوليت و پذيرش

 مثال عنوانبه است؛ شده بيشتر متنوع، مفهومي ياهچارچوبو  شناسانهروش ابزارهاي از استفاده

 در)اشتراکي(  شده توزيع و رهبري نظري رهبري تحولي، تعاملي، آموزشي هايمدل از استفاده

 کمک به توانندمي محققان کهاين چهارم نکته. است يافته گسترش آموزشي مديريت مطالعات

 آن دانشي مباني استخراج و رشته اين ايهيافته نمودن يکپارچه سمت به فراتحليل ابزارهاي

 رشته اين در گرفته صورت تجربي و نظري هايپيشرفت از تريدقيق درک طريق اين از بپردازند،

 سنجي،در ارتباط با مطالعات تجربي علم (.4-5، ص 2014، 2و چن نگري)هال شد خواهد حاصل

 جستجوي با طوري کهبه است، گرفته در داخل و خارج کشور صورت متعددي هايپژوهش

 )SID( علمي اطالعات پايگاه مذکور در کليدواژه

 اين. است بازيابي قابل مقاله، يکصد حدود 3

 روان، و اعصاب ايدز، سنتي، از جمله طب) علمي هايرشته از وسيعي يگستره در مطالعات

 پزشکي،روان و اسيشنروان کتابداري، ،...( و دارويي علوم شناسي،ميکروب شناسي،انگل ديابت،

                                                 
1. fragmented knowledge   

2. Hallinger & Chen 

3. Scientific Information Database (SID) 
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هاي مديريت رشته ساير در خارج کشور نيز در .1اندگرفته صورت کشاورزي و مديريت مهندسي،

 دانش مديريت ،(2008، 2، پادساکوف و باچراچي، مک کنز)پادساکوف از جمله مديريت عمومي

، )رافائل راهبردي مديريت ،(2010، 4هيو هارد ني، سادد، بوکرسي، بونت؛ سرنکو2002، 3ي)پونز

 رهبري سازماني و (2005، 6السي)آسدو و کاس المللبين مديريت ،(2004، 5و ناوارو گوزيرودر

است اما در خصوص  گرفته صورت سنجيمطالعات علم( 2014، 7و هائو چن ي، مک لي)دوئن ل

 ،گوگل در جستجو است. البته با نمايه نشده 8گاه علوماي در وبمديريت آموزشي تاکنون مقاله

 "Mapping the intellectual structure of education management" عنوان با ايمقاله

به خاطر ضعف در  مشاهده گرديد که به لحاظ موضوعي به مطالعه حاضر بسيار نزديک است اما

 مذکور مقاله که 9اينشريه ديگر، سوي از است. اعتبار فاقد آن هايها، يافتهروش جستجوي داده

طور خالصه به شود.نمي نمايه علوم گاهوب در پايين اعتبار علت به است رسيده چاپ به آن در

 2011 تا 2002 هايسال طي آموزش مديريت مفهومي ساختار نگاشت الذکر،هدف مقاله فوق

 بررسي را يکديگر با هاآن ارتباط و رشته اين اصلي موضوعات و مفاهيم محققان،. است بوده

 ساختار رشته، اين توسعه روند ترسيم جهت کمّي هايداده به دستيابي ورمنظبه و نمودند

 عبارت درج با هاآن. اندداده کاوش قرار مورد اخير دهه طي را آن هايپژوهش مفهومي

"Education management" اجتماعي علوم استنادي نمايه جستجوي بخش در) SSCI(10 به 

 از. ورزيدند مبادرت بود، رفته بکار عبارت اين ها،آن چکيده يا عنوان در که مدارکي شناسايي

و  ي، لي)تا اندبهره برده عاملي تحليل و اجتماعي شبکه تحليل فنون استنادي، تحليل هايروش

                                                 
 ارج کشور به منابع زير مراجعه شود.سنجي در داخل و خجهت آگاهي بيشتر در ارتباط با پيشينه مطالعات علم .1

 و علوم پژوهشگاه: تهران(. سوم ويراست نسخه) سنجيعلم کتابشناسي(. 1390. )حميدرضا مهموئي، جمالي -

 .ايران اطالعات فناوري

 رساني، اطالع و کتابداري نشريه. ايران در سنجيعلم متون بر مروري(. 1391. )شيوا ياري، و مريم عليان، -

1(15)، 185-215. 

Garfield, E. (2009). From the science of science to Scientometrics visualizing the 

history of science with HistCite software. Journal of Informetrics, 3(3), 173-179. 
2. Podsakoff, MacKenzie, Podsakoff & Bachrach 

3. Ponzi 

4. Serenko, Bontis, Booker, Sadeddin & Hardie 

5. Rafael, Rodriguez, & Navarro 

6. Acedo & Casillas 

7. Duen Lee, McLee & Hao Chen 

8. web of science 

9. International journal of organizational innovation 

10. social sciences citation index 
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 اشتباه اين اصلي علت و است بحث محل کامل طوربه فوق پژوهش نتايج اعتبار(. 2014، 1يل

 سنجيعلم و آموزشي مديريت رشته با ارتباط رد محققان تخصص و دانش کمبود نيز راهبردي

 در آن جستجوي و( آموزش مديريت) کلي کليدواژه يک انتخاب با هاآن که ايگونهبه است، بوده

 حال اند،برآمده آموزشي مديريت دانش پيکره ترسيم درصدد مقاالت، خالصه و عناوين بخش

 نهايت در رشته، اين اصلي منابع و مجالت نظران،صاحب موضوعات، با آشنايي عدم علت به کهآن

به مطالعه اين هاييافته به نگاهي با. اندکرده ارائه آموزشي مديريت رشته از نادرست تصويري

 رشته مجالت و منابع ترينمهم مثال، عنوانبه برد، پي هاآن بودن غيرمرتبط به توانمي سهولت

 هيچ نشاني از چنينهم هستند، پرستاري و پزشکي قبيل از هاييحوزه از آموزشي مديريت

 است، ذکربه الزم. شودنمي مشاهده هاي مطالعه مذکوردر يافته آموزشي مديريت نظرانصاحب

 محسوب سنجيعلم مطالعات انجام در مراحل ترينمهم از يکي مانع و جامع هايکليدواژه انتخاب

 نيز مطالعه مورد حوزه با گرپژوهش شناييآ نيازمند جستجو، مهارت داشتن بر عالوه که شودمي

سنجي در مديريت اي با رويکرد علمتر ذکر شد گرچه تاکنون مطالعهطور که پيشهمان .باشدمي

هاي زيادي با هدف ترسيم وضعيت دانشي اين رشته است لکن پژوهش آموزشي صورت نگرفته

با استفاده از روش  که مطالعاتبرخي از اين  به اختصار به جدول زير است که در انجام شده

 روش مقاالت، نوع دانش، ميزان) مختلف ابعاد از آموزشي مديريت رشته توصيف تحليل محتوا به

 . است شده اشاره اند،پرداخته...(  و مطالعه مورد موضوعات پژوهش،

 های خارجی مرتبط با مدیریت )عمومی( و مدیریت آموزشی. پژوهش1جدول 

ابزار 

 افزارتحليل/نرم
 هامنبع داده روش 

رشته مورد 

 مطالعه
 رديف گرپژوهش سال  دامنه زماني 

Excel 
Publish or 

Perish 

تحليل 

 محتوا

ي چاپ مقاله 478

 2شده در هشت نشرية

 مديريت آموزشي

مديريت 

 آموزشي

در سطح 

 آسيا

2012-

1995 

 سال( 18)  

2014 (Hallinger & 

Chen, 2014) 
1 

                                                 
1. Tai, Lee & Lee 

2. Educational Administration Quarterly (EAQ), Journal of Educational 

Administration (JEA), School Effectiveness and School Improvement (SESI), 

Educational Management Administration and Leadership (EMAL), International 

Journal of Leadership in Education (IJLE), International Journal of Educational 

Management (IJEM), Leadership and Policy in Schools (LPS) and School Leadership 

and Management (SLAM) 
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ابزار 

 افزارتحليل/نرم
 هامنبع داده روش 

رشته مورد 

 مطالعه
 رديف گرپژوهش سال  دامنه زماني 

Excel 

Publish or 
Perish 

تحليل 

 محتوا

ي چاپ مقاله 346

شده در هشت نشرية 

 مديريت آموزشي

مديريت 

 آموزشي

) شرق، 

غرب و 

 جنوب آسيا(

2011-

2000  

 سال( 12) 

2013 
(Hallinger & 

Bryant, 2013 
a) 

2 

Excel 

Publish or 

Perish 

تحليل 

 محتوا

ي چاپ مقاله 151

شده در هشت نشرية 

 مديريت آموزشي

مديريت 

 آموزشي

) هنگ 

 کنگ(

2012-

1995 

 سال( 18)  

2013 
(Hallinger, 

Lee, & Szeto, 

2013 b) 
3 

Excel 
تحليل 

 محتوا

ي چاپ مقاله 184

شده در هشت نشرية 

 مديريت آموزشي

مديريت 

 آموزشي

 ) شرق آسيا(

2011-

2000 

 سال( 12) 

2013 
(Hallinger & 

Bryant, 2013 

d) 
4 

 دستي
تحليل 

 محتوا

مقاله  114تعداد 

   CCEAMرانس کنف

مديريت 

 آموزشي

2012 

 سال( ) يک
2012 (Oplatka I. , 

2013) 
5 

 دستي
تحليل 

 محتوا
 (JEA)نشريه 

مديريت 

 آموزشي

2012-

1963 

 سال( 50) 

2012 Thomas, A.R 6 

 دستي
تحليل 

 محتوا
مقاله در نشريه  1000

(EMAL) 

مديريت 

 آموزشي

2012-

1972 

 سال( 40) 

2012 Bush & 

Crawford 
7 

 يدست

تحليل 

محتواي 

 کيفي

 (JEA)نشريه 
مديريت 

 آموزشي

2011-

1963 

 سال( 48)

2012 (Oplatka I. , 

2012 a) 
8 

 دستي
تحليل 

 محتوا

مقاله  57چکيده 

 BELMAS  کنفرانس

مديريت 

 آموزشي

2011 

 سال( ) يک
2012 (Oplatka I. , 

2012 b) 
9 

 دستي
تحليل 

 مضمون

 

مقاله در  700تعداد  

( EAQ)سه نشريه 

(JEA) (EMAL) 

مديريت 

 آموزشي

2006-

1994 

) دوازده 

 سال(

2010 (Thomas, 
2010) 

10 

 دستي

تحليل 

-علم

 سنجي

 يازده نشريه
مديريت 

 دانش

2008-

1994 

 سال( 14)

2010 

Serenko, 
Bontis, 

Booker, 

Sadeddin , & 
Hardie, 

11 

 دستي
تحليل 

 محتوا

 ( EAQ)سه نشريه 

(JEA) ،(EMAL) 

مديريت 

 آموزشي

2007-

1960 

 سال( 47) 

2009 (Oplatka I. , 

2009 c) 
12 

 دستي
تحليل 

 محتوا

مقاله  152تعداد 

   CCEAMکنفرانس 

مديريت 

 آموزشي

2008 

 سال( ) يک
2009 (Oplatka I. , 

2009 b) 
13 
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 تاکنون دهد،مي نشان کشور نيز داخل در پژوهش يپيشينه با ارتباط در جستجو نتايج

 و داخلي سطح در آموزشي رهبري و مديريت يرشته علمي توليدات وضعيت بررسي به پژوهشي

 يمطالعه بتوان را داخلي پژوهش ترينمرتبط و تريننزديک است. شايد نپرداخته الملليبين يا

 وضعيت بررسي هدف با گرانپژوهش. دانست( 1390) نيارياحي و ابراهيمنوه توسط گرفته صورت

 ارشد کارشناسي هاينامهپايان موضوعي پراکندگي نيز و پراستناد و مختلف منابع از استفاده

 از استفاده با و استنادي تحليل روش با را پژوهشي معلم، تربيت دانشگاه آموزشي مديريت رشته

: داد نشان پژوهش هاييافته. اندداده صورت ساله ده زماني محدوده در نامهپايان 120 تعداد

 اند،بوده فارسي زبان به هايياستفاده نيز بيشتر کتاب مورد منابع و تکراري موضوعات بيشتر

 و آموزش در مديريت يفصلنامه به مربوط ترتيب به انگليسي و فارسي منابع پراستنادترين

 .باشدمي The Learning Organization مجله و پرورش

 روش با سازمان و مديريت اخالق دانش ينقشه تدوين هدف با نيز ديگري پژوهش

 مذکور يزمينه در توليدشده مقاالت ابتدا پژوهش، اين در. است گرفته صورت نجيسعلم

. است گرديده ترسيم هاکليدواژه تکرار ماتريس مقاالت، هايکليدواژه بررسي از پس و گردآوري

 اصلي نقاط آن ينتيجه در که است گرديده اعمال مذکور ماتريس بر بنديخوشه عمليات سپس

 پژوهش هاييافته. است شده مشخص يکديگر با هاآن ارتباط و سازمان و تمديري اخالق دانش

 اخالق اخالقي، کدهاي کار، اخالق اخالق، عناوين با هسته شش داراي مربوطه يحوزه داد، نشان

 با طبقه سه در مذکور هايهسته نهايت، در. است توزيعي عدالت و سازماني اخالق مديريت،

 ساختاري و( کار اخالق و مديريت اخالق اخالق،) محتوايي ،(زيعيتو عدالت) بنيادي عناوين

  .(1391 زاده،حسين و جعفري عابدي) اندشده بنديطبقه( اخالقي کدهاي و سازماني اخالق)

 يمجله مقاالت نويسندگان استنادي رفتار بررسي به نشاط و در پژوهشي ديگر حُرّي

 فاصله استنادها، غالب هايزبان منابع، نوع حيث از "تهران دانشگاه تربيتي علوم و شناسيروان"

 و استنادي تحليل روش با که مذکور پژوهش هاييافته. اندپرداخته مقاالت نشر تاريخ زماني

 رفتار داد نشان است، گرفته صورت ساله 21 زماني فاصله در مقاله 179 بين در محتوا تحليل

 منابع، غالب زبان است، مدارکتاب مذکور شکدهدان مختلف هايرشته توليدکنندگان استنادي

  .(1381 نشاط، و حري) باشدمي سال 5/8 استفاده مورد منابع قدمت ميانگين و انگليسي
 

 پژوهش  روش

گرايي است توان گفت پارادايم حاکم بر مطالعه حاضر، تحصّلمي 1بر اساس الگوي پياز پژوهش

پژوهش، پيمايشي است که  2هاي پژوهش است. راهبردکه با رويکرد قياسي، درصدد کاربرد يافته

                                                 
1. research Onion    2. strategy 
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باشد و به لحاظ زماني نيز داراي ماهيتي چند مقطعي و تاريخي است هاي کمّي مياز جمله روش

به اين معني که توليدات علمي رشته مديريت آموزشي را در سير تاريخي آن مورد بررسي قرار 

گاه علوم است که با موضوع ات علمي وبدهد. جامعه آماري پژوهش، شامل کليه توليدمي

گاه مذکور، اند. علت انتخاب وبنمايه شده 2015تا  1900مديريت آموزشي در فاصله زماني 

بندي نتايج اهميت و مقبوليت جهاني آن، داشتن پوشش زماني و موضوعي گسترده، امکان طبقه

صورت هدفمند بوده است به اين گيري بهباشد. روش نمونهو قابليت گرفتن خروجي مورد نظر مي

ها حداقل يکي از پنجاه کليدواژه اند که در آنعنوان نمونه انتخاب شدهمعني که تنها مدارکي به

هاي مربوطه در باشد. بر اين اساس، با جستجوي کليدواژه پژوهش مورد استفاده قرار گرفته

ذکور انتخاب گرديد. در ضمن، عنوان نمونه از جامعه ممدرک به 9385گاه مذکور، تعداد وب

 ،)English, 2006( 1آموزشي رهبري و مديريت المعارفدايره از استفاده با هاي پژوهشکليدواژه

 اساتيد مشورت با و 3اريک برخط نامهاصطالح ،(1385)ميرکمالي،  2آموزشي مديريت فرهنگ

 از گاهوب جستجوي شبخ در زماني محدودة سپس با تنظيم. است شده انتخاب مشاور و راهنما

جهت تحليل  سايت هيست افزارنرم و به استخراج شده مدارک بازيابي ،2015 تا 1900 تاريخ

هاي هاي دقيق از دادهافزار، امکان ارائه تحليلدر ضمن علت انتخاب اين نرم گرديد. منتقل

ا و انجام برخي منظور ترسيم نمودارهافزار اکسل نيز بهباشد. البته از نرمشده مي استخراج

است؛ اول  هاي پژوهش از دو جهت تضمين شدهاست. روايي يافته محاسبات آماري استفاده شده

 ها از مراجع اصلي اين رشته و راهنمايي اساتيد مربوطه استفاده شدهکه در انتخاب کليدواژهاين

سندگان، عبارات شده از حيث موضوعات مورد بررسي، نوي که، مدارک بازيابياست؛ نکته دوم اين

هاي نامرتبطي طور کامل منطبق با رشته مديريت آموزشي است و دادهپرتکرار و ساير موارد، به

درستي صورت ها بهتوان گفت انتخاب کليدواژهدر اين خصوص مشاهده نگرديد. بنابراين مي

يز هاي پژوهش ناست. در خصوص پايايي يافته است و هدف مدنظر پژوهش محقق شدهگرفته

گاه هاي پژوهش حاضر و با تنظيم محدوده زماني وبگر ديگري با کليدواژهچه پژوهشچنان

علوم، مطابق با محدود زماني اين پژوهش، جستجوي مربوطه را انجام دهد، قابليت تکرار 

 هاي مطالعه حاضر وجود خواهد داشت.يافته
 

 4پژوهش هايگزاره
 .شودمي پرداخته بدان ادامه در که باشندمي يسؤاالت و اهداف شامل پژوهش، هايگزاره

                                                 
1. encyclopedia of educational administration and leadership 

2. dictionary of educational administration 

3. ERIC Online Thesaurus 

4. research propositions    
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 1پژوهش اهداف
 علوم گاهوب انتشارات مبناي بر آموزشي مديريت رشته علمي توليدات تحوالت روند از آگاهي  .1

 .2015 تا 1900هايسال طي

 حيث از آموزشي مديريت رشته نويسندگانِ و نشريات ها،سازمان کشورها، وضعيت تحليل  .2

  .سنجيعلم هايشاخص ساير و استناد ميزان مقاله، تعداد

 و استفاده مورد هايزبان نظر از منابع نوع توزيع استناد، بيشترين داراي منابع کردن مشخص  .3

 .مطالعه مورد هايسال طي انتشاراتي هايقالب تعيين

 آموزشي مديريت رشته علمي آثار در توجه مورد موضوعات از اطالع  .4
 
 

  2پژوهش سؤاالت
 بوده چگونه مطالعه مورد هايسال طي آموزشي مديريت علميِ آثار توليد رشد نرخ و نميزا .1

  است؟

 هستند؟ آموزشي مديريت رشته نويسندگان مؤثرترين و پراستنادترين پرتوليدترين، افراد کدام .2

 کدامند؟ آموزشي مديريت رشته نشريات مؤثرترين و پراستنادترين پرتوليدترين، .3

 موردي، مطالعه مروري، پژوهشي،) مطالعاتي قالب نظر از رشته اين شده توليد مدارک ماهيت .4

  است؟ چگونه( نقد

 است؟ شده منتشر هاييزبان چه به رشته اين علمي توليدات .5

 کدامند؟ آموزشي مديريت...(  و هادانشگاه مؤسسات،) علمي مراکز پرتوليدترين .6

 باشند؟مي رشته اين در علمي توليدات بيشترين داراي کشورها کدام .7

 است؟ گرفته قرار استناد مورد منابع کدام بيشتر رشته اين شده توليد آثار در .8

 است؟ داشته قرار رشته اين توجه کانون در بيشتر موضوعات کدام .9
 

 های پژوهشیافته

 مطالعه مورد هايسال طي آموزشي مديريت علميِ  آثار توليد رشد نرخ و ميزان :يک شماره سوال
  ت؟اس بوده چگونه
 رشته با ارتباط در مدرک 9385 تعداد بررسي، مورد دورة طي داد، نشان پژوهش هاييافته

 امتياز و 6463 3محلي استناد امتياز داراي مجموع، در که است شده توليد آموزشي مديريت

                                                 
1. research purposes   2. research questions 
 

3. total local citation score (TLCS) 
باشند(، چه مجموعه بازيابي شده مي درونگاه علوم از سوي ساير مدارک )که به اين معناست که به مدارک بازيابي شده از وب

 صورت گرفته است. ميزان استناد
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 2003 سال به مربوط 420 عدد با محلي استناد ميزان بيشترين. هستند 49288 1جهاني استناد

-به استناد ميزان اين. است 2007 سال به مربوط 3630 عدد با جهاني استناد ميزان بيشترين و

 به مربوط جهاني و ملي سطح در رشته اين آثار به مراجعه و توجه بيشترين اين معني است که

 در نويسنده اولين علوم، گاهوب از شده استخراج هاييافته مبناي بر. است بوده مذکور هايسال

 مديريت درسي برنامه" عنوان با ايمقاله که است 2داتون ساموئل آقاي آموزشي يريتمد يزمينه

 کرده منتشر 4"معلم انجمن نامه" مجله در 1900 سال در 3"پرورش و آموزش براي مدرسه

 قرن اواخر به زمينه اين در هافعاليت شروع گرديد مشخص منابع ساير بررسي با لکن است،

 براي آموزشي مديريت رشته مواد و دروس طراحي به توانمي نمونه وانعنبه گردد،برمي هجدهم

 کرد، اشاره 1881-1882 هايسال طي ميشيگان دانشگاه در پاين ويليام توسط بار اولين

 علم موضوع و 5هريس و پاين توسط مديريت، و پرورش و آموزش علم درسي يبرنامه چنينهم

، 9)پاپا است شده مطرح دوره اين در8استراير جورج و 7کابرلي ادوود توسط 6مدرسه مديريت

 از و گيردبرمي در را قرن يک از بيش که پژوهش گسترده زماني يدامنه به توجه با (.2005

 است، بوده ضعيف و کند بسيار اوليه هايسال در رشته اين علمي توليدات ميزان آنجائي که

 نويسندگان، باور به. گرددمي دداريخو سال تفکيک به توليدات ميزان ذکر از بنابراين

توان در چهار برهه به شرح جدول زير هاي علمي رشته مديريت آموزشي را ميفرآورده

 بندي نمود. طبقه

 یآموزش تیریمد داتیتول یبند. طبقه1جدول 

 TLCS TGCS درصد از كل تعداد مدرک عنوان دوره دامنه زمانی ردیف

 33591 4243 %75/64 6077 توسعه 2015-2000 1

 15080 2169 %79/25 2420 بلوغ 2000-1974 2

 502 43 %6 563 زايش نظري 1974-1954 3

 115 8 %46/3 325 انفعال )رخوت( علمي 1954-19000 4

 49288 6463 %100 9385 كل

                                                 
1. total global citation score (TGCS) 

مجموعه بازيابي شده مي خارج گاه علوم از سوي ساير مدارک )کهبه اين معناست که به مدارک بازيابي شده از وب

 باشند(، چه ميزان استناد صورت گرفته است.

2  . Samuel Dutton 

3. school administration syllabus for education 

4. teacher college record  

5. Harris     6. science of school management 
 

7. Ellwood Cubberly   8. George Strayer 
 

9. Papa 
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 به اشاره که باشدمي رشد نرخ است، اهميت حائز رشته يک مطالعه در که ديگري موضوع

 علمي توليدات رشد نرخ محاسبه جهت. دارد زمان طول در رشته آن علمي وليداتت رشد ميزان

 115 زماني دوره براي مذکور ميانگين. است شده استفاده هندسي ميانگين از آموزشي مديريت

-نشان مي اعداد اين. است درصد 71/342 ميزانبه اخير سال پانزده براي و درصد 42/21 سال

 از بيشتر برابر 342 اخير سال پانزده در و برابر 21 تاکنون ابتداء زا رشته اين دانش که دهد

توان گفت مديريت هاي اين بخش ميدر نهايت براساس يافته .است خود ياوليه توليد ميزان

سالگي خود است که دوران جواني و  120شدن به جشن  آموزشي در شرايطي در حال نزديک

طوري که بيش از نود درصد از توليدات است. به ذاشتهسالي پرباري را پشت سر نگحتي ميان

است و کمتر از ده درصد، سهم هفتاد  منصه ظهور رسيدهعلمي اين رشته در چهار دهه اخير به

 سال اوليه است. 
 

 و مؤثرترين نويسندگان رشته مديريت آموزشي هستند؟ شماره دو: کدام افراد پرتوليدترينسوال 

است.  نويسنده به رشته تحرير درآمده 14944علمي اين رشته توسط هاي در مجموع، فرآورده

ذکر است از است. الزم به( به وضعيت توليدات يازده نويسنده برتر اشاره شده3در جدول شماره )

که کليه آثار نويسنده رديف دوم )ويليام سيرز( به مرور و نقد کتاب اختصاص داشته و جائيآن

طور است. همان محلي و جهاني بوده بنابراين مورد تحليل قرار نگرفتهفاقد هر گونه استناددهي 

نفر(،  4نفر(، اروپا ) 5که مشخص است، بيشترين نويسندگان به ترتيب به کشورهاي آمريکا )

نفر( تعلق دارند. پرتوليدترين نويسنده، آقاي فيليپ هالينجر از کشور  1نفر( و آسيا ) 1کانادا )

است. وي به همراه جوزف مورفي  مقاله در رتبه اول قرار گرفته 29توليد  باشد که باتايلند مي

)رديف دهم( از جمله معدود نويسندگاني هستند که در سه دهه متوالي داراي توليدات علمي در 

اند که اين امر حکايت از پوياي علمي اين افراد دارد هرچند توليدات زمينه مديريت آموزشي بوده

است. ذکر اين نکته  دو برابر بيشتر از جوزف مورفي بوده اين سه دهه تقريبا در آقاي هالينجر 

وسيله آن باشد که بههاي مدنظر ميضروري است که ميزان توليد مقاله تنها يکي از شاخص

شوند و در کنار آن الزم است به ميزان اثرگذاري و استناددهي نويسندگان پرتوليد شناسايي مي

رو نويسندگان اثرگذار کساني هستند که امتياز استناد محلي و جهاني ايننيز توجه گردد. از 

)رديف سوم(  1شان بيش از ديگران است. بر اين اساس، رونالد هکها به نسبت آثار توليد شدهآن

-استناد صورت گرفته 16استناد و در سطح محلي  30که به هر يک از آثار وي در سطح جهاني 

 25اين رشته است و بعد از وي کنث ليثوود )رديف هشتم( با داشتن  است، مؤثرترين نويسنده

استناد محلي به نسبت هر اثر در رتبه دوم قرار دارد و فيليپ هالينجر که  13استناد جهاني و 

                                                 
1. Ronald Heck 
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 که به لحاظگيرد. در نهايت اينپرتوليدترين نويسنده اين رشته است در رتبه سوم جاي مي

 باشدي پرتوليد اين رشته مينويسنده ترينجوان ديف چهارم(،اسپيالنس )ر جيمز علمي، آقاي

است، در ضمن آثار وي و هالينجر از جمله  کرده توليد علمي اثر هجده سال، دوازده خالل در که

چنين هم .(11، ص 2014و چن،  نگري)هال باشندمنابع پراستناد رشته مديريت آموزشي نيز مي

 است سال اخير بوده 25اد در فصلنامه مديريت آموزشي در مقاالت هالينجر از منابع پراستن

چون هالينجر ، نظراني هم. عالوه بر اين صاحب(624، ص 2007، 1يو استر سنگاي، وري)مورف

مورفي، اسپيالنس، ليثوود از جمله نويسندگاني هستند که آثارشان در زمينه رهبري سازماني نيز 

  .(22، ص 2014و هائو چن،  يمک ل ،يوئن ل)د است بسيار مورد استناد قرار گرفته
 

 . نویسندگان پرتولید رشته مدیریت و رهبری آموزشی 1 جدول

 مليت نويسنده رديف
تعداد 

 مقاله
TGCS TLCS 

نسبت 
TGCS 

تعداد به 

 مقاله 

نسبت 
TLCS 

تعداد به 

 مقاله 

اولين 

 مقاله

آخرين 

 مقاله

1 Philip 

Hallinger   
يايلندت  29 528 308 18 11 1985 2015 

2 William P 

Sears 
 1968 1942 0 0 0 0 19 آمريکا

3 Ronald H 

Heck 
 2013 1990 16 30 294 533 18 آمريکا

4 James P. 

Spillane 
 2013 2001 9 19 153 336 18 آمريکا

5 Tony Bush 2014 1999 2 3 34 47 17 انگليس 

6 Geert 

Devos 
 2014 1998 2 3 42 55 17 بلژيک

7 Leonidas 

Kyriakides 
 2015 2000 3 10 53 159 16 قبرس

8 Kenneth 

Leithwood 
 2012 1988 13 25 210 405 16 کانادا

9 Bert P. M 

Creemers 
 2015 1989 4 11 62 168 15 هلند

10 Joseph 

Murphy  
 2015 1985 4 7 53 111 15 آمريکا

11 Loeb 

Susanna 
 2015 1995 2 6 81 27 14 آمريکا

 

 

                                                 
1. Murphy, Vriesenga & Storey 
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 آموزشي مديريت رشته نشريات مؤثرترين و پراستنادترين پرتوليدترين،: سه شماره سوال
 کدامند؟

 توجه با. هستند علمي نشريات دانشگاهي، جوامع در دانش انتقال منظوربه مهم ابزارهاي از يکي

 حوزه هر نشريات رينمعتبرت شناخت مجالت، اشتراک به مربوط هايهزينه نشريات و تعدد به

 2468 توسط رشته اين علمي توليدات کل .است اهميت حائز آموزشي مديريت جمله از علمي

 %17 حدود که رشته اين برتر نشرية ده مشخصات (،4شماره ) جدول در. است شده چاپ نشريه

 مشخص جدول در که طورهمان. است شده ذکر است، داده اختصاص خود به را توليدات کل از

. هستند برابر سهم داراي برتر نشرية 5 داشتن با کدام هر اروپايي کشورهاي و آمريکا کشور است،

 منتشر آمريکا کشور در تاکنون 1900 سال از که است "معلمان انجمن نامه" نشريه ترينقديمي

 فصلنامه" جهاني و محلي استناددهي ميزان و مقاله توليد ازحيث نشريه برترين و شودمي

 امتياز فاحش اختالف. شودمي چاپ آمريکا در تاکنون 1964 سال از که است "آموزشي يتمدير

 جهاني سطح در آن اهميت و اعتبار تفاوت از حاکي نشريات، ساير با فصلنامه اين جهاني استناد

 از يکي و مجله بهترين عنوانبه نيز آموزشي مديريت اساتيد ديدگاه از مذکور نشريه البته. است

، 2006، 1نگريو ف رکلي، زوي)راسل مااست شده شناخته مطالعه جهت هاآن عالقه مورد اتنشري

، ي)چرکواسک اهميت لحاظ به آموزشي مديريت حوزه نشريات بنديرتبه در و( 809-810ص 

( 636، ص 2009، 3و مک لئود چاردسوني)ر استناد ميزان و( 215، ص 2012، 2لتونيو ه هيکور

مک  ،ي)دوئن ل رهبري مطالعات در هم که است نشرياتي جمله از چنينهم است، اول رتبه داراي

 مورد بسيار آموزشي مديريت دکتري دانشجويان توسط هم و( 20، ص 2014و هائو چن،  يل

 ميزان بيشترين داراي و( 201، ص 1979، 4، کوه و بکمني)مک کارث است گرفته قرار استفاده

  (.6، ص 2014و چن،  نگري؛ هال30، ص 2013، 6نتايو بر نگري)هال است 5(H) اچ شاخص

 بايد آن بر عالوه نيست و نشريه يک دهنده اهميتنشان مقاالت تعداد تنها است، ذکربه الزم

 ينشريه گرچه مثال، عنوانبه. شود توجه نيز نشريه آن جهاني و محلي استناددهي ميزانبه

 رديف) "آموزش بهسازي الملليبين مجله" به نسبت( سوم رديف) "مدرسه بهسازي و اثربخشي"

 جايگاه داراي جهاني، و محلي استناد امتياز نظر از اما منتشرکرده را کمتري آثار تعداد ،(دوم

 اهميت داراي علمي جامعه نظر از نشريه اين توليدات که معناست بدان اين است، بهتري

 شماره نشريات با ارتباط در وضوعم اين. است گرفته قرار استناد مورد بيشتر و بوده بيشتري

 يک به استناد ميزان بودن باال است، ممکن ديگر سوي از. است صادق نيز دهم و هشتم ششم،

                                                 
1. Russell Mayo, Zirkel, & Finger  2. Cherkowski, Currie & Hilton 
 

3. Richardson & McLeod   4. McCarthy, Kuh & Beckman 
 

5. H Index    6. Hallinger & Bryant 
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 چنداني کيفيت از مجله آن مقاالت ساير و باشد خاص مقاله چند وجود خاطر به نيز مجله

 ارزيابي براي مناسبي وشر تنهايي به نيز مجله يک به استناد ميزان بنابراين. نباشند برخوردار

 در که هاشاخص اين از يکي. شود استفاده ديگري هايشاخص از است الزم و نيست آن کيفيت

 مذکور مشکل رفع منظوربه که است( H) اچ شاخص شد، مطرح 1هرش جورج توسط 2005 سال

 به شدهدريافت استنادهاي تعداد تحليل طريق از که است ايآماره اچ شاخص. استشده طراحي

 است( فرد يا مجله) آن 3(تراکمي) تجمي اثر سنجش درصدد نويسنده يا مجله يک 2دادبرون

 ميزان ،(مجالت) افراد علمي توليدات گيرياندازه بر عالوهو ( 309، ص 2013 انت،يو بر نگري)هال

 وم،عل گاهوب جمله از هاييپايگاه توسط شاخص اين. کندمي مشخص نيز را هاآن علمي تأثير

 همه از علوم گاهوب به مربوط هايداده بين اين در که شودمي ارائه 5اسکوپوس و 4اسکالر گوگل

 تعداد همان به يک هر که مجله مقاالت تعداد به دارد اشاره مجله اچ شاخص. باشدمي تردقيق

 الترينبا است مشخص (4شماره ) جدول در که طورهمان مثال، عنوانبه باشند،مي استناد داراي

 اين به عدد اين. است Teachers College Record نشريه به مربوط 55 عدد با اچ شاخص

 مورد دفعه 55 کدام هر که دارد وجود مقاله 55 تعداد حداقل مذکور نشريه در که باشدمي معني

 47 اچ شاخص با آموزشي گذاريمشيخط نشريه مذکور، شاخص اساس بر اند.گرفته قرار استناد

 .اندگرفته قرار بعدي هايرتبه در 43 اچ شاخص با آموزشي مديريت صلنامهفو 

نشریات برتر رشته مدیریت و رهبری آموزشی .2 جدول  

ف
دي
ر

 

 سابقه کشور نام مجله
تعداد 

 مقاله
TLCS TGCS 

شاخص 
6H 

ضريب تاثر 

2014 
7)IF( 

رتبه 

نشريه در 

  224بين 

1 
Educational 

Administratio

n Quarterly 

 آمريکا
 4196از 

 تاکنون
306 1371 3375 43 326/1  44 

2 

International 

Journal of 

Educational 
Development 

 هلند
 1981از 

 تاکنون
392  134 1144 29 064/1  68 

3 School 

Effectiveness 
237/1 35 2011 746 175 1996از  انگليس  52 

                                                 
1. Jorge E. Hirsch Hallinger & Bryant 2. output 
 

3. cumulative impact   4. Google Schalor 
 

5. Scopus 

اخذ  2016جون  23در تاريخ  http://www.scimagojr.comاطالعات مربوط به شاخص مذکور از سايت  .6

 شده است.

گاه علوم متعلق به وب JCR  (Journal Citation Report- 2014). ضرايب تأثير از گزارش استناد مجالت7

 اخذ شده است.

Archive of SID

www.SID.ir

http://127.0.0.1:1925/so/720/
http://127.0.0.1:1925/so/1118/
http://127.0.0.1:1925/so/2154/
http://www.sid.ir


  67     يآموزش تيريمد رشته يعلمي جهان راثيبر م يتأمل

 

ف
دي
ر

 

 سابقه کشور نام مجله
تعداد 

 مقاله
TLCS TGCS 

شاخص 
6H 

ضريب تاثر 

2014 
7)IF( 

رتبه 

نشريه در 

  224بين 

and School 

Improvement 
 تاکنون

4 Educational 

Policy 
 آمريکا

 1987از 

 تاکنون
160 149 956 29 585/0  144 

5 

Educational 

Management 

Administratio
n and 

Leadership 

 انگليس
 1972از 

 تاکنون
154 121 251 20 471/0  161 

6 
Teachers 
College 

Record 

 آمريکا
 1900از 

 تاکنون
152 70 629 55 75/0  109 

7 Educational 

Leadership 
 آمريکا

 1976از 

 تاکنون
111 72 192 34 23/0  206 

8 
Journal of 

Education 

Policy 

 انگليس
 1996از 

اکنونت  
109 130 932 47 318/1  46 

9 Zeitschrift Fur 

Padagogik 
 آلمان

 1996از 

 تاکنون
104 18 120 18 295/0  193 

10 
Education and 

Urban Society 
 آمريکا

 1981از 

 تاکنون
99 52 215 23 333/0  187 

 1609 تعداد كل مقاالت

1/17 درصد از كل  
 

 ارائه هاقالب کدام در بيشتر آموزشي مديريت رشته شده توليد مدارک: چهارم شماره سوال
 اند؟شده

 مختلف قالب هجده در که است مدرک 9385 شامل آموزشي مديريت علمي توليدات مجموع

 مدارک کل از ددرص 99 از بيش دربرگيرنده که قالبي ده (5شمار ) جدول در. است شده منتشر

 جمله از عناويني شامل که ديگر قالب هشت سهم ضمن در. اندشده ذکر باشد،مي

 25 تنها باشند،مي 5بازچاپ ،4کتاب هايبخش بررسي و نقد ،3اخبار ،2بحث ،1هانامهسرگذشت

 به جهاني و محلي استناددهي ميزان است مشخص جدول در که طورهمان. است بوده مدرک

 در رتبه اول قرار گرفته مروري مقاالت از( برابر ده از بيش) فاحشي تفاوت با شيپژوه مقاالت

 است. 

                                                 
1. biographical-Item   2. discussion 
 

3. news item    4. rReview; book chapter 
 

5. reprint     
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 های مختلف تولید دانش در رشته مدیریت و رهبری آموزشیقالب .3 جدول

 

 

 اند؟ها منتشر شدهسوال شماره پنجم: توليدات علمي رشته مديريت آموزشي بيشتر به کدام زبان
اند که بيش از کل توليدات رشتة مديريت آموزشي در قالب بيست و شش زبان منتشر شده

طور که در جدول مذکور اند، همان( نگارش شده6، به ده زبان ذکر شده در جدول شمار )آن99%

ها با اختالف فاحشي از نظر آثار به زبان انگليسي هستند، ساير زبان %92مشخص است، حدود 

 اند. هاي بعدي قرار گرفتهتعداد مقاله و ميزان استناددهي محلي و جهاني در رتبه
 

 

 های مختلف در تولید دانش رشته مدیریت و رهبری آموزشی . سهم زبان4 جدول
 TLCS TGCS درصد تعداد نوع زبان ردیف
 48658 6412 91.66 8603 انگليسي 1

 318 29 3.814 358 آلماني 2

 77 5 1.49 140 اسپانيايي 3

 123 1 0.724 68 فرانسه 4

 12 0 0.415 39 پرتغالي 5

 0 0 0.404 38 يچين 6

 47 14 0.362 34 ترکي 7

 4 0 0.159 15 ايتاليايي 8

 0 0 0.1172 11 لتونيايي 9

                                                 
1. article     2. proceedings Paper 
 

3. book review    4. editorial material 
 

5. review    6. article, proceedings paper 
 

7. meeting abstract   8. letter 
 

9. note     10. correction 
 

 TLCS TGCS درصد تعداد نوع تولید علمی ردیف
 41622 5221 67.82 6365 1هاي پژوهشيمقاله 1

 221 61 12.99 1219 2قاالت همايشم 2

 64 28 11.02 1034  3نقد و بررسي کتاب 3

 594 116 2.32 218  4يادداشت سردبير 4

 3652 503 2.22 208  5مقاالت مروري 5

 2638 460 1.99 187  6مقاالت پژوهشي و همايش 6

 1 0 0.56 53 7 ها¬چکيده نشست 7

 6 1 0.40 38  8هانامه 8

 50 7 0.33 31  9اي تحقيقاتيهيادداشت 9

 18 6 0.07 7  10هانامهاصالح 10

 48866 6403 99.73 9360 كل
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 TLCS TGCS درصد تعداد نوع زبان ردیف
 10 0 0.0958 9 کروات 10

 49249 6461 99.25 9315 كل
 

ها( پرتوليد در زمينه مديريت آموزشي مراکز علمي )مؤسسات، دانشگاهسوال شماره ششم: 
 کدامند؟

اند، در مؤسسه و دانشگاه مشارکت داشته 3876ين رشته، تعداد هاي علمي ادر توليد فرآورده

اثر علمي را در زمينه مديريت آموزشي  50دانشگاه برتر که حداقل  15(، عنوان 7جدول شماره )

است. دانشگاه لندن از حيث توليد تعداد مقاله و امتياز استناد محلي و  اند، ذکر شدهتوليد کرده

اند. هاي بعدي قرار گرفتهها با تفاوت کمي در رتبهارد و ساير دانشگاهجهاني در رتبه اول قرار د

ها، متعلق به کشور آمريکا هستند و کشور انگليس با دو دانشگاه و کشورهاي بيشترين دانشگاه

طور که در اند. همانهاي بعدي قرار گرفتهکانادا و هنگ کنگ هر کدام با يک دانشگاه در رتبه

هاي سوتا، ميشيگان و کاليفرنيا در رتبههاي هاروارد، مينهرچه دانشگاهاست، گ جدول مشخص

دهد که ها نشان مياند، اما ميزان امتياز استناد جهاني توليدات اين دانشگاهتري قرار گرفتهپايين

عبارت اند. بهجامعه علمي به آثار مربوط به نويسندگان اين مراکز، استناددهي بيشتري داشته

ها با وجود توليد آثاري کمتر از ساير مراکز، داراي تأثير و نفوذ بيشتري در ن دانشگاهديگر، اي

بندي ها بر مبناي رتبهمحافل دانشگاهي هستند. در ستون آخر نيز به جايگاه هر يک از دانشگاه

 است. شانگهاي اشاره شده
 آموزشی  رهبری و مدیریت تهتولید دانش رش مؤسسات علمی برتر در .5 جدول

 كشور عنوان دانشگاه ردیف
تعداد 

 مدرک
TLCS TGCS 

جایگاه دانشگاه بر 

بندی مبنای رتبه

 1(2015شانگهای )

دانشگاه لندن  1  18 1491 248 118 انگليس 

دانشگاه ويسکانسين  2  24 1147 223 100 آمريکا 

دانشگاه ايلينوز  3  29 822 85 85 آمريکا 

ه هاروارددانشگا  4  1 1160 126 81 آمريکا 

اليدانشگاه کاليفرنياي شم  5  39 737 80 77 آمريکا 

دانشگاه بيرمنگهان  6 101-150 384 86 74 انگليس   

دانشگاه استنفورد  7  2 661 112 70 آمريکا 

سوتادانشگاه مينه  8  30 1135 89 68 آمريکا  

دانشگاه دولتي ميشيگان  9  99 487 138 64 آمريکا 

 53 654 189 60 آمريکا  دانشگاه وندربيت1 10

                                                 
 اخذ شده است. www.shanghairanking.com . اطالعات از سايت مربوطه به آدرس1
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 كشور عنوان دانشگاه ردیف
تعداد 

 مدرک
TLCS TGCS 

جایگاه دانشگاه بر 

بندی مبنای رتبه

 1(2015شانگهای )

 22 1289 94 58 آمريکا دانشگاه ميشيگان 11

دانشگاه کاليفرنيا لس   12

 آنجلس

 12 898 87 55 آمريکا

وبيدانشگاه کاليفرنياي جن  13  49 406 92 53 آمريکا 

 25 601 197 52 کانادا دانشگاه تورنتو 14

مؤسسه آموزش و پرورش  15
 هنگکنگ2

-هنگ

 کنگ

51 92 215 200-151  

 

کدام کشورها داراي بيشترين توليدات علمي در رشته مديريت آموزشي سوال شماره هفتم: 
 باشند؟مي

مدرک به علت عدم ذکر نام کشور مربوطه مورد  2253اثر توليدشده، تعداد  9385از مجموع 

 10، توسط %60مدرک، معادل  5716تحليل قرار نگرفت و از ساير توليدات باقيمانده، تعداد 

( مشخص است، کشور آمريکا به علت 8طور که در جدول شماره )است. همان کشور توليد شده

 توليد بيشترين ميزان مقاله و داشتن باالترين امتياز محلي و جهاني در جايگاه اول قرار گرفته

اند. هاي بعدي قرار گرفتههاست و کشورهاي انگليس، استراليا و کانادا با اختالف زياد در رتب

ي قابل تأمل، فاصله علمي اين کشور با سه کشور ديگر انگليسي زبان يعني انگليس، استراليا نکته

که کشور هلند به لحاظ ميزان توليد مقاله در رتبه هشتم قرار چنين با وجود اينو کانادا است. هم

ر بسيار باالست. اين بدان معني است که است اما امتياز استناد جهاني توليدات اين کشو گرفته

 آثار توليد شده توسط نويسندگان اين کشور در جوامع دانشگاهي به شدت مورد توجه قرار داشته

هاي اروپا )آلمان، اسپانيا و هلند(، آسيا است. البته در توليد آثار اين رشته، کشورهايي از قاره

 اند. مشارکت داشته )چين و ترکيه( و آفريقا )آفريقاي جنوبي( نيز
 آموزشی رهبری و مدیریت تولید دانش رشته . كشورهای برتر در6 جدول

 TLCS GLCS درصد از كل میزان تولید نام كشور ردیف

 21684 2738 %43.28 2474 آمريکا 1

 8994 1226 %19.35 1106 انگليس 2

 3391 455 %8.28 473 استراليا 3

 3233 437 %6.18 353 کانادا 4

 603 120 %5.65 323 چين 5

 1104 32 %3.94 225 آلمان 6

                                                                                                                     
1. Vanderbilt University 

2. The Hong Kong Institute of Education 
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 TLCS GLCS درصد از كل میزان تولید نام كشور ردیف

 447 17 %3.55 203 اسپانيا 7

 1760 230 %3.43 196 هلند 8

 268 30 %3.27 187 ترکيه 9

 498 57 %3.08 176 آفريقاي جنوبي 10

 41982 5342 %100 5716 بندیجمع
 

مورد استناد  منابع د شده رشته مديريت آموزشي بيشتر کدامدر آثار توليسوال شماره هشتم: 
 قرار گرفته است؟

سايت، شناسايي منابع پراستناد است. آگاهي از اين منابع، از  افزار هيستهاي نرميکي از قابليت

گردد و از سوي گران با منابع مورد استفاده در رشته مربوطه ميسو منجر به آشنايي پژوهشيک

مدرک،  216815دهنده منابع معتبر آن رشته است. در کل آثار اين رشته، تعداد ديگر، نشان

 ( پانزده منبع پراستناد ذکر شده است.9است که در جدول شماره ) مورد استفاده قرار گرفته
  

 آموزشی رهبری و مدیریت منابع پراستناد رشته .7 جدول

 نوع منبععنوان نویسنده، سال و  ردیف
تعداد مقاالت استناد 

 دهنده

نوع 

 مدرک
 موضوع مدرک

1 Coleman J. S., 1966, 

EQUALITY ED OPPORTUN 
 هاي آموزشيبرابري فرصت کتاب 170

2 Miles MB, 1994, 

QUALITATIVE DATA ANA 
 کتاب 164

شناسي )تحليل کيفي روش

 ها(داده

3 Gronn P, 2002, LEADERSHIP 

QUART, V13, P423, 
 رهبري توزيع شده مقاله 114

4 Edmonds R, 1979, EDUC 

LEADERSHIP, V37, P15 
 مدارس کارامد مقاله 112

5 Burns J. M., 1978, 

LEADERSHIP 
 رهبري  کتاب 106

6 Fullan M. G, 1991, NEW 

MEANING ED CHANG 
يمعني جديد تغيير آموزش کتاب 102  

7 Spillane J. P., 2006, 

DISTRIBUTED LEADERSH 
 رهبري توزيع شده کتاب 101

8 Chubb J., 1990, POLITICS 

MARKETS AM 
 کتاب 100

جنبش اصالحات آموزشي 

 دهه هشتاد

9 Reynolds D., 2000, INT HDB 

SCH EFFECTIV 
 اثربخشي مدرسه دستنامه 100

10 Glaser B., 1967, DISCOVERY 

GROUNDED T 
 کتاب 97

شناسي )نظريه دادهروش

   (GT) بنياد

11 Lincoln Y. S., 1985, 

NATURALISTIC INQUIRY 
 کتاب 93

گرايانه پويش طبيعت

 )کيفي(

12 Spillane JP, 2004, J 

CURRICULUM STUD, V36, 
 رهبري توزيع شده مقاله 89
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P3, 

13 Weick KE, 1976, ADMIN SCI 

QUART, V21, P1, 
 مقاله 89

سازمان آموزشي به مثابه 

اد نه سست بنينظام دوگا  

14 Rutter M, 1979, 15000 HOURS 

SECONDAR 
 کتاب 87

تأثير پانزده هزار ساعت 

هاحضور در مدرسه بر بچه  

51 Hallinger P, 1998, SCH EFF 

SCH IMPROV, V9, 

نقش مديران در اثربخشي  مقاله 85

 مدارس

   1609 كل
 

 مورد 9 ترتيب، به پراستناد منبع 15 از است مشخص (9) شماره جدول در که طورهمان

( 15و 3،7،12 هايرديف) مورد 4 تنها همچنين. باشدمي دستنامه مورد 1 و مقاله مورد 5 کتاب،

 ذکر قابل اند.نشده نمايه علوم گاهوب در مختلف داليل به منابع ساير و هستند دسترسي قابل

 هالينجر و( 12 و 7 هايرديف) 1ناسپيال جمله از افرادي آثار تنها برتر، نويسندگان بين از است

 منتشر را فراواني آثار نه تنها افراد اين ديگر، عبارتبه. هستند پراستناد منابع زمره در( 15 رديف)

. استگرفته قرار نيز رشته اين محققان ساير توجه و استناد مورد نيز هاآن توليدات بلکه اندکرده

 جمله از( 15 و14-13-11-10-6-4-2-1 هايارهشم) فوق منابع از مورد 9 تعداد همچنين

 اندداشته آموزشي مديريت فصلنامه در را استناد بيشترين اخير سال 25 در که هستند منابعي

 منابع جمله از نيز موارد اين از تعدادي و( 623-626، ص 2007 ،يو استر سنگايور ،ي)مورف

، ص 2014و هائو چن،  يمک ل ،يل )دوئن هستند نيز سازماني رهبري مطالعات در پراستناد

22.)  
 

 قرار آموزشي مديريت رشته نويسندگان توجه کانون در بيشتر موضوعات کدام: نهم شماره سوال
 است؟ گرفته

عبارات  به توجه برد پي مدرک يک موضوع و محتوا به توانمي آن طريق از که ابزارهايي از يکي

 در را عباراتي گران،پژوهش ترديدبي. باشدمي اثر ها و عنوانچکيده، کليدواژه بکار رفته در

 با رواين از. است مقاله آن موضوع با مرتبط که دهندمي قرار استفاده مورد شانمقاالت عناوين

 نکته اين به توانمي است، رفته کاربه مدارک هايعنوان، چکيده و کليدواژه در که کلماتي تحليل

در کانون توجه يک رشته قرار دارند؟ در مجموع، تعداد که چه موضوعاتي بيشتر  برد پي

اي که (، ده کلمه10است. در جدول شماره ) شده بکار رفته عبارت در مدارک بازيابي 216815

طور که است. هماناست، ذکر شده بيشتر از همه در آثار اين رشته مورد استفاده قرار گرفته

ترين تکرار هستند و بَعد از آن ع، داراي بيشاست، کلمات مدرسه در حالت مفرد و جم مشخص

                                                 
1. Spillane 
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اند. ساير عبارات از کلمات آموزش و پرورش در حالت اسم و صفت مورد استفاده فراوان قرارگرفته

گذاري، رهبري، بهسازي، مديريت، معلم، يادگيري، اداره امور و پژوهش نيز از جمله سياست

 اند. هاي بعدي قرار گرفتهموارد پرتکرار در اين رشته هستند که در رتبه
 آموزشی  رهبری و مدیریت . موضوعات پربسامد رشته8 جدول

 TGCS TLCS میزان تکرار عنوان ردیف

1 School-  Schools 4360 14904 2931 

2 Education-  Educational 3888 8024 914 

3 Policy 1466 4983 596 

4 Leadership 1135 5968  2482 

5 Development 778 2577 238 

6 Management 620 1714 385 

7 Teacher- Teachers 882 2401 288 

8 Learning 462 2196 222 

9 Administration 420 553 141 

10 Research 377 2813 559 

 8756 47024 14388 كل
 

 گیرینتیجهبحث و 

وضعيت موجود دانِش رهبري و مديريت آموزشي در در پژوهشِ حاضر، تصويري از سير تطّور و 

 9385هاي پژوهش نشان داد در مجموع گستره زماني بيش از يک قرن ترسيم گرديد. يافته

طور متوسط در نگارش هر اثر اي که بهگونهاست، به نويسنده منتشر شده 14994مدرک، توسط 

اين رشته، طي دورة مورد مطالعه علمي بيش از يک نفر مشارکت داشته است. نرخِ رشد علمي 

بوده است. با توجه به موارد مذکور و با رعايت جانب  %71/342و در چهار دهه اخير  42/21%

ويژه در چهار دهه اخير بسيار توان گفت نرخ رشد علمي رشته مديريت آموزشي بهاحتياط مي

م به ذکر است گرچه رشته هاي مديريت قابل مقايسه نيست. الززياد بوده است و با ساير رشته

مديريت آموزشي در کشور آمريکاي شمالي مطرح و در ساير کشورها از جمله کانادا، استراليا و 

دهد که هاي سؤال دوم نشان ميکشورهاي اروپايي گسترش زيادي پيدا کرده است اما يافته

اي مليتي تايلندي و دار 1پرتوليدترين و پراستنادترين نويسنده اين رشته، آقاي فيليپ هالينگر

متعلق به قاره آسيا است. اهميت آثار ايشان نه تنها به خاطر کثرت آن، بلکه به جهت نقشي که 

 باشد. در ترسيم نقشه مديريت آموزشي در سطح جهان داشته است، قابل تقدير مي

                                                 
 مراجعه شود. http://philiphallinger.com. جهت آشنايي با سوابق علمي به سايت ايشان به آدرس 1
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 باشد که تاکنون درسال قبل مي 115ترين نشريه مربوط به در ارتباط با نشريات، قديمي

صورت مداوم، يکي از عواملي است که رسد چاپ نشريات تخصصي بهنظر ميحال انتشار است. به

عنوان کشور برتر در اين زمينه مطرح کرده است. قدمت جديدترين نشريه اين کشور آمريکا را به

که در زمينه مديريت آموزشي هيچ گردد. نکته قابل توجه اينرشته نيز به بيست سال قبل برمي

ترين نشريه، شود. در داخل کشور نيز قديميجلهِ مهم و معتبري در قاره آسيا منتشر نميم

شده است و با فصلنامهِ مديريت آموزشي بوده است که توسط وزارت آموزش و پرورش منتشر مي

( لکن فعاليت 1390نيا، که پراستنادترين منبع داخلي بوده است )نوه ابراهيم و رياحيوجود اين

 چند سال اخير متوقف شده است. آن در

 تر جنبهبيش آموزشي مديريت مطالعات ماهيتِ و سرشت داد، نشان چهارم سؤال هاييافته

 در کيفي شناسيروش کاربست و موردي مطالعات تحليلي،-مروري مقاالت دارد و نشر پژوهشي

)هالينگر و چن،  عاتمطال نتايج با پژوهش يافته اين. است گرفته قرار توجهيکم مورد رشته اين

(، )اپالتکا آي.، 2008، ب(، )اپالتکا آي.، 2012، ب(، )اپالتکا آي.، 2011(، )هالينگر، 2014

 به رشته، اين علمي توليدات در انگليسي زبان برتري با ارتباط در .باشدمي خوانهم نيز( 2007

 انگليسي کشورهاي يطرهس تحت ابتدا از رشته اين پيشينه و ادبيات نظران،صاحب از يکي باور

 آمريکاي در رشته اين ظهور به توجه با رواين از ،(1، ص 2014)هالينگر و چن،  است بوده زبان

مي دنيا علمي زبان مذکور، زبان کهجائيآن از و انگليسي زبان به معتبر مجالت وجود و شمالي

 هاييافته. شوند منتشر بانز اين قالب در نيز توليدات بيشترين که است منطقي بنابراين باشد،

 خوانهم نيز ،(1391) حياتي و مروتي ،(1391) منشجاللي و صديقي جمله از پژوهشگران ساير

 اين پرتوليد زبان هفتمين جزء ترکي زبان کهاين وجود با ضمن در. است پژوهش ييافته اين با

 هاييافته اساس بر .ستا نشده منتشر عربي يا فارسي زبان به مدرکي هيچ اما باشدمي رشته

مي مستقر آمريکا در آموزشي مديريت دانش توليدکننده علمي مراکز بيشترين ششم، سؤال

 اين به متعلق نيز مورفي جوزف آقاي يعني رشته اين ينويسنده مؤثرترين ديگر طرف از باشند.

سيس که تأاول ايننکته  کرد؛ اشاره مورد چند به توانمي موضوع اين علت تبيين در. است کشور

 عالوه بوده است. آمريکا کشور و در ميشيگان دانشگاه در بار اولين رشته مديريت آموزشي براي

 نيز 1937 سال در مدارس مديران انجمن جمله از آموزشي مديريت تخصصي هايانجمن آن، بر

 کشور) اآسي از علمي مرکز يک حضور حال، اين با. است کرده فعاليت به شروع کشور اين در

 در اروپا و استراليا آفريقا، جمله از هاقاره ساير به نسبت قاره اين برتري از حاکي( کنگهنگ

 زمينه در پژوهشي مرکز ترينفعال مذکور مؤسسه ضمن در. باشدمي رشته اين دانش توليد

  (.317آ، ص  2013)هالينگر و بريانت،  باشدمي نيز آسيا قاره سطح در آموزشي مديريت
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 آمريکا، کشور چهار توسط رشته، اين آثار از %80 حدود دهد،مي نشان هايافته ساير به نگاهي

 بين آسيايي کشورهاي پرتوليدترين خصوص در البته. است شده توليد کانادا و استراليا انگليس،

 مغايرت اندکي (9، ص 2014)هالينگر و چن،  ديگر پژوهش نتايج با حاضر پژوهش هايِيافته

 برترين رديف در ترکيه و چين کشورهاي حاضر، پژوهش اساس بر کهطوريبه د،دار

 اين توليداتِ ترينبيش الذکر،فوق پژوهش در کهآن حال باشند؛مي آسيا قاره در توليدکنندگان

 هاييرتبه در ترکيه و چين کشورهاي و است اسرائيل و کنگهنگ کشور دو به متعلق رشته

 که است اين از حاکي پراستناد، منابعِ با ارتباط در هشتم سؤالِ هايِيافته يلِتحل .دارند قرار بعدي

 نويسندگانِ چنينهم است. گرفته قرار استفاده مورد منبع 23 تعداد اثر، هر در متوسط طوربه

 را نامهدست قبيل از اصلي مراجع و قديمي مقاالت کُتب، از استفاده به گرايش بيشتر رشته، اين

 سال بيست آن، جديدترين و پيش سال پنجاه به مربوط منبع، ترينقديمي مثال، عنوانبه .دارند

 ساله سي قدمتي دارايِ رشته، اين در پراستناد منابعِ  ميانگينِ کلي، طوربه. است شده توليد قبل

 در دانش توليد اصليِ رسانه اصلي، مراجع و قديمي مقاالت ها،کتاب دهدمي نشان امر اين است.

 تحليل خصوص در کشور از خارج در که ايمطالعه هاييافته. باشندمي آموزشي مديريت رشتة

 اين مؤيد است، گرفته صورت هادانشگاه از يکي در پرورش و آموزش رشته هايرساله استنادي

هم نيز کشور داخل در گرفته صورت هايپژوهش چنينهم (،159، ص 2003)اوکي،  است امر

 نشان شانپژوهش در( 1390) نيارياحي و ابراهيم نوه مثال عنوانبه باشد،مي يافته اين با خوان

 از بيشتر کتاب از خود هاينامهپايان تهيه در رشته مديريت آموزشي دانشجويان که دادند

نامهپايان مراجع استنادي تحليل به که پژوهشي در( 1379) هراتي. کنندمي استفاده نشريات

 پرداخته 1376-1374 هايسال در تهران دانشگاه مديريت يدانشکده مديريتِ  هايرشته هاي

داده اختصاص خود به استناد مورد منابع انواع ميان در را سهم باالترين ها،کتاب داد نشان است،

( 1379) نشاط و حُرّي يمطالعه اين، بر عالوه(. 7 صفحه ،1379 نشاط، و حُرّي از نقل به) اند

 دانشگاه تربيتي علوم و شناسيروان مجله در استناد مورد منابع ميانگين که است ناي از حاکي

 ريزيبرنامه و مديريت يرشته خصوص در و است سال 5/8 حدود ،51-79 هايسال طي تهران

 را رشته اين استفاده مورد منابع از %60 چنينهم باشد.مي قبل سال 7/6 به مربوط آموزشي

 ميزان کشور داخل در انساني علوم هايرشته يمجموعه در کلي طوربه. هنددمي تشکيل هاکتاب

رياحي و ابراهيم نوه از نقل به ،1376 رويايي،) است منابع ساير از بيشتر بسيار کتاب به استناد

که سرعت انتقال يافتهدهنده دو نکته است، اول ايننشان پژوهش يافته اين(. 31 ص ،1390 نيا،

تر اي قديميرشته مديريت آموزشي پايين است و به جاي مقاله از کتاب که رسانه هاي علمي در

 جمله از اطالعاتي هايپايگاه اصلي هاينارسايي از يکي کهشود. نکته دوم ايناست، استفاده مي

 . است قديمي مراجع و هاکتاب پوشش عدم علوم، گاهوب
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 در آموزشي مديريتِ رشته در توجه مورد هايپديده ماهيتِ دربرگيرنده نهم، سؤال هاييافته

 اين محققان پژوهشي هايدغدغه يدهندهنشان موضوعات اين ديگر، عبارتبه. است اخير سدة

 به مربوط رشته اين پژوهشگران مدنظر موارد بيشترين گفت، توانمي نتايج پاية بر. باشدمي رشته

 هر در مدرسه عبارتِ مثال، عنوانبه. ستا بهسازي و گذاريسياست پرورش، و آموزش مدارس،

 اين. باشدمي امتياز ميزان باالترين و تکرار ترينبيش داراي جهاني، و محلي استناد شاخصِ  دو

 قرار استفاده مورد رشته اين آثار عنوان در مفاهيم ساير از بيش عبارت اين که معناست بدين امر

 در هم است، رفته بکار عبارت اين ها،آن اوينِعن در که مدارکي اين، بر عالوه و است گرفته

 آثار ساير به نسبت را استناددهي ميزانِ باالترين علوم، گاهوب در هم و شده بازيابي مجموعه

 عبارات از يکي حداقل مقاالت از %66 از بيش عنوان در است ذکر به الزم. اندکرده دريافت

 از و باشدمي اثر 9385 که رشته اين علمي توليداتِ کلِ به توجه با. است شده استفاده پُربَسامد

 که نمود استنتاج چنين توانمي باشد،مي مورد 14388 پرتکرار عبارات تکرار ميزان کهجائيآن

 پرتکرار عناوين از( 53/1) مورد يک از بيش متوسط طوربه رشته، اين آثار از يک هر عنوان در

 موارد يزمره در بهسازي و گذاريسياست عبارات وجود ديگر، سوي از. است شده استفاده

 شکل رشته اين مسائل خصوص در کالن و راهبردي نگرش نوعي که است اين از حاکي پرتکرار،

 .است گرفته

 در 3امور ادارة مفهومِ برابر در 2مديريت و 1رهبري مفهومِ دو فراوانِ کاربستِ ذکر، قابلِ  نکتة

 بسيار مفهوم، دو اين جهانيِ و محلي استنادهي ميزانِ براين، هعالو. است رشته اين آثار عناوينِ

 بيشتري گرايش علمي، مجامع در دهدمي نشان اختالف ميزان اين. باشدمي سوم مفهومِ از بيشتر

 تفاوت با ارتباط در. دارد وجود آموزشي مديريت و رهبري مقاالتِ محتواي از استفاده جهت

 با و است خشک و سخت ماهيت داراي مديريت است، معتقد نهادکينسو امور، اداره و مديريت

 امور، اداره کهحالي در است، مرتبط جزئي و کمّي هايتحليل و هاواقعيت علم، جمله از مواردي

 ,English, 2002) دارد سروکار تأمالت فلسفه، مشي،خط ها،ارزش با و دارد کيفي و نرم ماهيتي

p. 121.) اول، ديدگاه رويکرد. دارد وجود رويکرد سه مفهوم، دو اين صخصو در کلي طوربه اما 

 مديريت از باالتري سطح در( Administration) کردن اداره دارد، اعتقاد است که آمريکايي

(Management )نظارتي و گذاريسياست کارکرد داراي اول، مفهوم ديگر، عبارت به. دارد قرار 

 رويکرد در اول رويکرد خالف بر. باشدمي هايمشخط اياجر حدِ در دوم مفهومِ جايگاه و است

 است. در مديريت از جزئي کردناداره که است اين بر اعتقاد باشد،دوم که متعلق به اروپائيان مي

                                                 
1. leadership    2. management 
 

3. administration    
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 دو اين بين باشد،مي فالت و بارنارد فايول، جمله از مديريت متقدمين ديدگاه که رويکرد سومين

 بيشترين کهآنجائي از اساس، اين بر. (15. ص ،1393 يمي،مق) ندارد وجود تفاوتي مفهوم

 بود اين بر انتظار است، گرفته صورت آمريکا کشور نويسندگان توسط آموزشي مديريت توليدات

 پژوهش، هاييافته کهحالي در باشد، داشته بيشتري تکرار و کاربرد Administration مفهوم که

 نويسندگانِ کهاين اول: است استنتاج قابل نتيجه دو ،اساس اين بر. باشدمي ادعا اين خالف

 اين که کنند استفاده امور اداره از بيشتر مديريت و رهبري مفاهيم از اندداده ترجيح نيز آمريکايي

 آن، نتيجه در که است آموزشي مديريت رشته در نظري چرخشِ نوعي دهندةنشان موضوع،

 باور به. است آموزشي امور اداره مفهوم با شدن جايگرين حال در آموزشي مديريت و رهبري

 در 21 قرن اول دهه در که است مهمي هايپيشرفت از يکي نظري چرخش اين نظرانصاحب

 بوش توني که طورهمان البته .(5، ص 2014)هالينگر و چن،  است افتاده اتفاق رشته اين

 صورت به 2اثربخش مديريت هم و 1فراديد رهبري به هم موفق مدارس کند،مي بيان( 2003)

 و تفکر استيالي از حاکي دوم، نکته .(8، ص 2004، 3ويندلينگ)ارلي و  هستند نيازمند توأمان

 . باشدمي رشته اين شاکله بر اروپايي زبانِ گفتمان

محدوديت از باشد. مقصودها، پژوهش حاضر نيز خالي از محدوديت نميهمانند همه پژوهش

مي قرار تأثير تحت را هايافته پذيريتعميم که عواملي از دسته آن به رددا اشاره پژوهش، هاي

اشاره  آموزشي مديريت رشته در علم توليد توان به مفهومها ميدهند. از جمله اين محدوديت

 ديگر، عبارتبه شوند،مي نمايه علوم گاهوب در که است مجالتي توليداتِ به منحصر کرد که تنها

 علوم گاهوب در که است ISI نوع از هم آن "مقاله توليد" به اشاره نوعي به "علم توليد" از مراد

از طرف ديگر همان. نمود رعايت را احتياط جانب بايد يافته اين تعميم در رواين از. شودمي نمايه

 ميزان تأثير تحت رشته هر استنادهاي ميزان کند،مي اشاره (263، ص 2009، 4)رويز که طور

 که علت بدين ،.باشدمي استنادي روابط از فراتر رشته يک پيشينه اما است رشته آن پيشينه

 قرار استناد مورد مختلف داليل به که باشند داشته وجود مدارکي رشته آن در است ممکن

 اصلي، مراجع نشدن نمايه علوم، گاهوب هايمحدوديت ترينمهم از يکي ارتباط اين در. اندنگرفته

 حاکميت داد، نشان نيز پژوهش نتايج که طورهمان. است قديمي کتب و هارساله ،هادستنامه

 علوم کلي طوربه و) رشته اين در پراستناد منابع عنوانبه هادستنامه و کتب از اعم قديمي منابع

 متفاوتي هاييافته منابع، قبيل اين دادن دخالت با است ممکن بنابراين. است محسوس( انساني

که ماهيتِ علوم جائياز آنکه نکته ديگر اين. گردد حاصل آموزشي مديريت رشته خصوص در

                                                 
1. visionary leadership   2. effective management 
 

3. Earley & Weindling   4. Ruiz 
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ويژه انساني، بيشتر جنبه بومي و ملي دارد، بنابراين آثار اين رشته در بسياري از کشورها به

شوند. از کشورهاي غيرانگليسي زبان، در قالب نشريات داخلي و به زبان ملي آن کشور توليد مي

هاي گاه علوم، الزم است در تحليل يافتهتوجه به عدم نمايه شدن اين قبيل آثار در وب رو بااين

پژوهش حاضر به اين موضوع نيز توجه گردد. به عبارت ديگر در تحليلِ حاضر، تنها به توليداتي 

 اند، توجه گرديده است.که به زبان انگليسي منتشر شده
 

 پژوهش اتپیشنهاد

 پژوهش نشان داد، اين رشته در حال گذر از رويکرد مديريتي و  هايطور که يافتههمان

گذاري است و شاهد اين مدعا، پُربَسامد بودن حرکت به سوي نگرش رهبري و سياست

گردد، باشد، بر اين اساس پيشنهاد ميکاربرد اين مفاهيم در عناوين آثار اين رشته مي

گذاري آموزشي ور به رهبري و سياستهمگام با اين تحوالت، عنوان اين رشته در داخل کش

تغيير پيدا کند. البته تغيير در عنوان رشته، نيازمند بازنگري و بروزرساني سرفصل دروس نيز 

 باشد.مي

 هاي هاي پژوهش، موضوعات مورد توجه اين رشته در حال حاضر بر پديدهاساس يافتهبر

بهسازي متمرکز است، از اينگذاري، رهبري و مربوط به مدارس، آموزش و پرورش، سياست

هاي دکترا، موارد مذکور در هاي کارشناسي ارشد و رسالهرو الزم است در تعريف پروژه

که مفاهيم نوين مديريت از جمله سازمان يادگيرنده، جائيچنين از آناولويت قرار گيرند. هم

گرفته است، يادگيري سازماني، آشوب، پيچيدگي و مديريت دانش کمتر مورد توجه قرار 

 تواند مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد.بنابراين مفاهيم مذکور نيز مي

 هاي تخصصي در توسعه علمي هر رشته و ها و دستنامهالمعارفبا توجه به نقش مهم دايره

گونه مراجع اصلي در قالب گردد، تدوين ايننيز نياز جامعه دانشگاهي کشور، پيشنهاد مي

ريق همکاري بين دانشگاهي و با مشارکت اساتيد برجستة اين رشته در اي جامع از طپروژه

 دستور کار قرار گيرد.

 گردد به منظور تربيت افراد متخصص و کاهش شکاف علمي با ساير کشورها، پيشنهاد مي

ها در مقاطع تحصيالت تکميلي در نسبت به شناسايي افراد مستعد و بورسيه نمودن آن

گذاري اين رشته در داخل کشور اقدام گردد. الزم به ذکر است، بنيان هاي برتر دنيادانشگاه

رو، بر مبناي شواهد مختلف هاي قبل بوده است. از ايننتيجه اجراي اين سياست در دوره

 باشد.توان گفت، تداوم اين سياست در حال حاضر يکي از ضروريات توسعه اين رشته ميمي

 ندسازي اساتيد و دانشجويان داخل کشور برقراري ارتباط رسد يکي از عوامل توانمبه نظر مي

هاي آموزشي و نيز منظور برگزاري تدريس دورهها بهبا اساتيد برتر اين رشته و دعوت از آن
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که باشد. اتخاذ اين سياست، عالوه بر اينهاي مقطع دکتري ميمشارکت در هدايت رساله

د، منجر به ارتباط با مجامع جهاني و بهرهالمللي شدن اين رشته خواهد شساز بينزمينه

 گردد.  مندي از منافع مادي و غيرمادي آن نيز مي

 رسد با گذشت چند سال از تدوين اساسنامه انجمن مديريت آموزشي ايران، به نظر مي

اي از اقدامات جزئي از قبيل برگزاري کارگاه آموزشي و راهفعاليت اين انجمن به مجموعه

منظور توسعه فعاليت انجمن مذکور ها محدود شده است. بهها در استاندگياندازي نماين

 جمله از موضوعاتي به کشورها، ساير در متناظر هايانجمن با تعامل ضمن گرددميپيشنهاد 

 ساير آموزشي مديريت برتر اساتيد از دعوت مختلف، سطوح در رشته اين دروس بازنگري

 خاص مسائل بر تمرکز منظور به چنينهم. گردد وجهت تخصصي دانشنامه تدوين کشورها،

 آموزشي رهبري و مديريت آسيايي انجمن گردد،مي پيشنهاد منطقه، و آسيايي کشورهاي

(AELAS)1 گردد سيستأ . 

 نشست برگزاري تخصصي، دانش انتقال نيز و پژوهشي مسائل طرح جهت مهم عوامل از يکي

 آموزشي، رهبري و مديريت با ارتباط در حاضر حال در. باشدمي علمي هايهمايش و ها

 مديريت و رهبري انجمن توسط ساالنه صورتبه متعددي هايکنفرانس و هاهمايش

 راهبري و ياددهي يادگيري، ارتقاي جهاني مجمع 2،(BELMAS) بريتانيا آموزشي

(ASCD)،3 اقيانوسيه و آسيا آموزشي رهبري و مديريت کنفرانس )APCEML(،4 مرکز 

 برگزار 6(BEP) پايه پرورش و آموزش برنامه و 5(APCLC) اقيانوسيه-آسيا تغيير و بريره

 1376 هايسال در آموزشي مديريت علمي سمينارهاي اولين نيز کشور داخل در. گرددمي

 هاهمايش آن، از بعد گرچه و گرديد برگزار( ره) طباطبايي عالمه دانشگاه همت به 1374 و

 ،1394 آموزشي مديريت الملليبين کنفرانس) مختلف عناوين با يمتعدد هايکنفرانس و

 پيشرفت و آموزش مديريت ملي همايش ،1394 ايران آموزشي مديريت الملليبين همايش

 در اسالمي رويکرد ملي همايش ،1390 آموزش مديران الملليبين کنفرانس ،1394 علمي

 آموزشي هاينظام در مديريت يفرارو هايچالش همايش ،1389 پرورش و آموزش مديريت

 هادانشگاه علمي هيئت اعضاي مشارکت هاآن بيشتر در لکن است، گرديده برگزار( 1385

 بازاري و تجاري رويکرد با بيشتر مجامع اين برگزاري رسدمي نظر به و است رنگکم بسيار

                                                 
1. Asia Educational Leadership and Administration Society (AELAS) 

2. British educational leadership, management and administration society 

3. Association for supervision and curriculum development 

4. Asia Pacific Conference on Educational Management and Leadership (APCEML) 

5. Asia Pacific Centre for Leadership and Change (APCLC) 

6. Basic education program 
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 با و دائمي صورت به ايدوساالنه هايهمايش شود،مي پيشنهاد اساس اين بر. است بوده

 در ذيربط مراجع ساير و مربوطه هايانجمن ها،دانشگاه آموزشي مديريت هايگروه مشارکت

 . گردد برگزار ملي و ايمنطقه جهاني، سطوح

 پاس به و کشور داخل در رشته اين پيشکسوتان و گذارانبنيان مقام به نهادن ارج منظوربه 

 با آموزشي مديريت( دانشگاهي) علمي جايزه گردد،مي پيشنهاد ها،آن خدمات از قدرداني

 آموزشي مديريت هايگروه و آموزشي مديريت انجمن تحقيقات، و علوم وزارت مشارکت

 آن به و گيرد قرار کار دستور در کشور سراسر شناسيروان و تربيتي علوم هايدانشکده

 توسعه با ارتباط در که شود اهداء هاييرساله و هانامهپايان پژوهشي، هايطرح از دسته

 است، ذکر به الزم 1.باشند داده انجام ايبرجسته هايپژوهش رشته اين مفهومي و نظري

 خدمات گراميداشت پاس به ساالنه طوربه نيز( UCEA) آموزشي مديريت دانشگاهي مجمع

 جک ،(1992 سال از) کمپل روآلد 2،(2010 سال از) بريجز جمله از نظرانيصاحب

 رشته اين کسواتانپيش از که) 3(1979 سال از) ديويس ويليام ،(1982 سال از) کالبرستان

. گيردمي تعلق رشته اين مطرح پژوهشگران به که است کرده طراحي را جوايزي( باشندمي

 4.شود مراجعه مربوطه سايت به بيشتر اطالع جهت

 بر. باشدمي پراستناد و اصلي منابع از استفاده رشته، يک علمي توسعه در مهم عوامل از يکي 

 منابعِ بر عالوه دکتري، و ارشد کارشناسي مقاطع در ويژهبه گرددمي پيشنهاد اساس اين

 نيز گرديد، شناسايي پژوهش اين در که پراستنادي منابع از آموزشي مديريت رشته فارسي

 . گردد استفاده

 ب(،  2013لي و اسزتو، )هالينگر،  مطالعات ساير و حاضر پژوهش اساس بر کهجائيآن از

 کشور در آموزشي مديريت زمينه در فعال و برتر مراکز از يکيآ(  2013)هالينگر و بريانت، 

                                                 
شناسي دو جايزه در داخل کشور طراحي شده است؛ اولين جايزه قابل ذکر است در مجموعه علوم تربيتي و روان. 1

شود و آخرين که به آثار برتر در زمينه علوم تربيتي اهداء مي علمي مربوطه به استاد دکتر علي محمد کاردان است

برگزار گرديده است و دومين جايزه به نام خانم دکتر پريرخ دادستان است که به  1393دي  15دوره آن در تاريخ 

  برگزار گردد. 1394شناسي تعلق دارد و مقرر است اولين مراسم آن در آبان آثار برجسته در زمينه روان

2. Edwin M. Bridges 

3. William J. Davis 
منتشر مي EAQسال در مجله  شود که در طول يکاي اهداء ميدر ضمن جايزه ويليام ديويس به مقاالت برجسته

 اند به مقاله زير مراجعه شود.منظور آشنايي با نويسندگاني که موفق به اخذ اين جايزه شدهشوند. به
Owens, M. (2009). The William J. Davis Award An Analysis of Trends From 1980 to 

2007. Educational Administration Quarterly, 45(3), 474-494. 

4. www.ucealee.squarespace.com 
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به و آيد عمله ب ايدوره بازديدهاي مرکز اين از گردد،مي پيشنهاد باشد،مي واقع کنگهنگ

 البته. رددگ اقدام دانشجويان و اساتيد تبادل به نسبت علمي، تعامالت افزايش منظور

 و آموزش ملي مؤسسه کنگ،هنگ دانشگاه کنگ،هنگ چيني دانشگاه چونهم مراکزي

شن نرمال دانشگاه و 2(چين) بجين نرمال دانشگاه ،1تايلند مهيدل دانشگاه سنگاپور، پرورش

مي که باشندمي آسياي شرقي در آموزشي مديريت فعال مراکز جمله از نيز 3(چين) يانگ

  (.626د، ص  2013)هالينگر و بريانت،  نمود استفاده نيز هاآن اتتجربي از توان

 همکاري با گرددمي پيشنهاد دانش، توسعه و انتقال در علمي مجالت نقش و اهميت به نظر 

 آموزشي مديريت ايمنطقه ينشريه کنگ،هنگ و ترکيه کشورهاي ويژههب منطقه، کشورهاي

 البته. گيرد قرار گذارانسياست کار دستور در يآسياي کشورهاي خاص مسائل گيريجهت با

 .گرفت بهره توانمي نيز آيسيسکو سازمان ظرفيت از راستا اين در

 گرددمي پيشنهاد رشته، اين پراستناد و معتبر منابع و نشريات شدن مشخص به توجه با

 منابع عنوان به هاآن از منديبهره و کتابخانه در استفاده جهت منابع اين خريداري به نسبت

 .گردد اقدام تکميلي
 

 

  منابع
 و شناسي¬روان مجله در مندرج هاي¬(. بررسي رفتار استنادي نويسندگان مقاله1381عباس و نشاط، نرگس. ) حري،

 .33-1 ،(32)2 ،تهران دانشگاه تربيتي علوم و شناسي روان مجله. تهران دانشگاه تربيتي علوم

-2001 يدانش در بازه زمان تيري(. مطالعه روند پژوهش در حوزه مد1391)منش، عمار.  يو جالل يمهر ،يقيصد

 .392-363(، 28)2، اطالعات تيريفصلنامه پژوهشنامه پردازش و مدساختار از آن.  ميو ترس 2010

فصلنامه . رانيو سازمان در ا تيرينقشه دانش اخالق مد مي(. ترس1391. )ريزاده، ام نيحسن و حس ،يجعفر يعابد
 .59-77(، 70)18 ،يعلوم انسان يناسروش ش

هاي استنادي (. بررسي وضعيت توليد علم در حوزه مديريت تغيير در پايگاه1391. )ريو حياتي، زه هيمرض مروتي،

Thomson Reuters .106-93(، 4)8، تحول تيريپژوهشنامه مد. 

 : راه دان.)نسخه چاپ اول(. تهران مباني سازمان و مديريت(. 1393محمد. ) ديس مقيمي،

 .سطروني. تهران: انتشارات يآموزش تيريفرهنگ مد(. 138محمد. ) ديس ،يرکماليم

 مديريت رشته ارشد کارشناسي هاينامه(. تحليل استنادي پايان1390و رياحي نيا، نصرت ) مينوه ابراهيم، عبدالرح

 و کتابداري مطالعات مجله. اخير سال ده در معلم تربيت دانشگاه شناسيده علوم تربيتي و رواندانشک آموزشي
 .48-27 ،(18)8 ،اطالعات علم

(. تحليل استنادي ماخذ پايان نامه هاي رشته مديريت دانشکده مديريت دانشگاه تهران. تهران: 1379هراتي، طلعت. )

 .شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهراننامه کارشناسي ارشد کتابداري و اطالع رساني، دانشکده روانپايان
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3. Shenyang Normal University 
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