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مطالعه روند پژوهشها در مدیریت با تأکید بر مفهوم رهبری و داللتهای آن در
مدیریت و رهبری آموزشی :تجزیه و تحلیل کتابشناختی
دریافت مقاله1398/4/16 :؛ پذیرش مقاله1399/1/29 :
علی ستاری* ،روح اله خدابنده لو 1و معصومه لشگری
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چکیده
هدف :هدف از انجام این پژوهش ،مطالعه روند پژوهشها در مدیریت با تأکید بر مفهوم رهبری بهمنظور بهرهگیری
از داللتهای آن در مدیریت و رهبری آموزشی بوده است.
مواد و روشها :پژوهش با استفاده از روش نقشهبرداری و تجزیه و تحلیل کتابشناختی با استفاده از دادههای
موجود در پایگاه داده  WOSانجام شد .ساختار و الگوهای اطالعات مبادله شده در زمینه پژوهشهای رهبری و نیز
تفسیر رابطه بین کلمات کلیدی بهکار رفته در پژوهشها ،با بهرهگیری از نرمافزار  VOSviewerاستخراج و تحلیل
شد .جامعه آماری شامل  6540مقاله بود که اغلب شامل مقاالت باکیفیت و با ضریب تأثیر باال بودند.
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان داد تعداد مقاالت رهبری از سال  2000تا  2018روندی افزایشی داشته است.
مقاالت بیشتر در قالب مقاالت کامل پژوهشی و مقاله کنفرانس ارائه شده بود .پراستنادترین نشریات به ترتیب به
کشورهای آمریکا ،کانادا و انگلستان و به دانشگاههای مینه سوتا ،ویسکونسین و منچستر تعلق داشت .بیشترین
همکاریهای بینالمللی در انتشار مقاالت را به ترتیب کشورها و پژوهشگران آمریکا ،چین ،انگلستان و استرالیا انجام
دادهاند .در خزانه کلمات کلیدی بهکاررفته در پژوهشها ،مفهوم رهبری عمدتاً در تعامل با مفاهیم کارآیی ،فلسفه،
فلسفه علم ،اخالق ،دانش ،چشمانداز ،ایدهها و نوآوری بهکار رفته است .از مجموع دادههای ارائه شده میتوان
دریافت که اوالً توجه به مفهوم رهبری در طول زمان افزایش یافته است .ثانیاً مفهوم رهبری بیشتر با مفاهیم ذهنی
تلفیق یافته است .این امر نشانگر ضرورت توجه به مفاهیم و رویکردهای ذهنی و زبانی در پژوهشهای مدیریت و
رهبری آموزشی است.
کلید واژهها :تحلیل کتابشناختی ،رهبری ،رهبری آموزشی ،مدیریت.

* نویسنده مسئول :استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران.
alisattari@alzahra.ac.ir
 .1استادیار گروه تکنولوژیهای یادگیری ،دانشکده آموزش ،دانشگاه سلطان قابوس ،عمان.
 .2دانش آموختهی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ابران.
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مقدمه
بررسی روند تحوالت مربوط به موضوعات و مفاهیم تخصصی بهویژه بررسی روند پژوهش پیرامون
مفاهیم کلیدی علوم و دانشها امری ضروری است .چرا که این امر نظرگاه جامعی در ارتباط با
چگونگی بسط و گسترش یک دانش ،مفاهیم آن و یا چگونگی زوال و فراموشی آن به دست
میدهد .همچنین به پژوهشگران کمک میکند تا به آخرین نتایج و وضعیت دانش فعلی در
حیطه تحت بررسی دسترسی پیدا کنند .گوردون 1و یوکل )2004( 2در تحلیل مطالعات رهبری
که تا اوایل قرن بیست و یکم و بهمنظور ترسیم وضعیت آینده در مطالعات رهبری انجام دادهاند،
نتیجه میگیرند که باوجود نیمقرن تالش در پژوهشهای رهبری که برای بهبود عملکرد سازمان
انجامگرفته ،توفیق خوبی حاصل نشده است .آنها وجود چنین مسئلهای را به چهار علت نسبت
میدهند .اولین علت همگرایی کم میان پژوهشگران در مسیر مفهومسازی مشترک از مفهوم
رهبری مؤثر است .دومین علت آن است که رهبری بهجای اینکه در سطوح باالی سازمان و در
سطحی استراتژیک جهتگیری شود بر سطوح پایین سازمان تمرکز یافته و بر امورات جزئی
متمرکز شده است .علت سوم به تأکید بیش از حد پژوهشها بر یافتن پیشبینی کنندههای
جهانی دریافتن رهبر مؤثر بازگشت داده میشود .دلیل چهارم این است که اکثر نظریههای
رهبری بهجای تبیین فرآیندهای اساسی رهبری بر پیشبینی نتیجه تأثیر متغیرها تمرکز
یافتهاند .آنها معتقدند که در این راستا ما نیازمند پژوهشهایی هستیم که به شیوهای روایتی و
در قالب نقشههای دیداری و قابل مشاهده بهصورت پژوهشهای فرآیندی انجام شوند .گوردون و
یوکل معتقدند که پژوهشهای فرآیندی ،به دنبال ارزیابی چگونگی پیشرفت یک پدیده در طول
زمان هستند( .همان) در این راستا با توجه به اهمیت موضوع و مفهوم رهبری ،دادههایی که
نشاندهنده وضعیت کلی این مفهوم در پژوهشها با توجه به مالکهای کلی مطالعه روندها کمتر
توجه شده است .لذا اطالعاتی روایتی و کتابشناختی که جامعتر بوده و مواردی همچون میزان
مقاالت در طول زمان ،نوع و قالب نشریات ،کشورها ،دانشگاهها ،مؤسسات ،نشریات و همکاران
تولیدکننده پژوهشها را در بربگیرد کم است .بهویژه آن که در ارتباط با رهبری آموزشی،
دادههایی که بتواند زمینهساز دریافت داللتهایی برای رهبری آموزشی باشد در دست نیست .در
نتیجه اطالعات کلی و روایت گونه و دیداری از نتایج مطالعات رهبری که حاصل اطالعات دقیق
در خصوص هر یک از مالکهای یاد شده در باال باشد ،وجود ندارد و یا جامع نیست؛ اطالعاتی
که بتواند برای پژوهشگران و دستاندرکاران حوزه مدیریت و رهبری بهویژه افراد و گروههای
مرتبط با مدیریت و رهبری آموزشی الهامبخش باشد .به دنبال مسأله یاد شده پژوهشگران بر آن
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شدند تا پژوهش حاضر را انجام دهند .به دنبال مسأله اخیر یعنی کمبود مطالعات در زمینه
بررسی فرآیندهای اساسی در مطالعات رهبری و کمبود مطالعات نقشهبرداری و دیداری ،در این
مقاله سعی شده تا وضعیت مفهوم رهبری به شکلی روایتی و دیداری و در طول زمان بررسی
شود .این پژوهش با هدف اصلی ،مطالعه روند پژوهشها در مدیریت با تأکید بر مفهوم رهبری بر
اساس تجزیهوتحلیل کتابشناختی 1و استفاده از نتایج و داللتهای آن در مدیریت و رهبری
آموزشی صورت گرفته است .به دنبال هدف یاد شده سؤال کلی پژوهش این است که
پژوهشهای مدیریت با تأکید بر مفهوم رهبری طی سالهای  2000تا  2018چه روندی را طی
نموده و چه تحوالتی را به خود دیده است؟ در این راستا ،پژوهشگران درصدد پاسخ دادن به
سؤاالت جزئی زیر بودهاند:
 میزان مقاالت با توجه به مفهوم رهبری در طول زمان چه تحولی را به خود دیده است؟ نوع و قالب نشریاتی که مفهوم رهبری را موضوعی برای انتشار در نظر گرفتهاندچیست؟
 پر استنادترین نشریات کدماند؟ و در کدام کشورها قرار دارند؟ کدام دانشگاهها و پژوهشگران دارای بیشترین مقاله پیرامون مفهوم رهبری بودهاند؟ بیشترین همکاریها میان پژوهشگران و برترین کشورها در همکاری میان پژوهشگرانچه وضعیتی را داشته است؟
 پرکاربردترین کلمات در میان کلمات کلیدی پژوهشگران چه بوده است؟ کدام کلمات کلیدی بیشترین میزان ارتباط و همراهی را با مفهوم رهبری داشتهاند؟ وضعیت توجه به مفهوم رهبری در میان کلمات کلیدی در طول زمان چگونه بودهاست؟
 داللتهای ضمنی روند پژوهشهای رهبری برای مدیریت و رهبری آموزشی چهمیتواند باشد؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رهبری برای همه جوامع و سازمانها برای رسیدن به مطلوبیتهای اساسی (چشمانداز ،ارزش،
رسالت ،اهداف) مهم است .پژوهشگران بیان میدارند که رهبری ،توانایی اثر گذاشتن بر نگرشها،
تواناییها و باورهای کارکنان در جهت رسیدن به مطلوبیتهای اساسی سازمان است (پان ،ونگ،
ژو و چان )2018 ،2بر این اساس رهبری اثربخش در جوامع و سازمانها ازجمله مؤسسات
آموزش و پرورش ،عامل اصلی و اساسی در ایجاد همسویی و همدلی میان افراد سازمان است.
2. Pan, Weng, Xu & Chan

1. Bibliography

124

مدیریت و برنامهریزی در نظامهای آموزشی /دوره  /13شماره ( 2پیاپی  /)25پاییز و زمستان 1399

رهبران مؤثر کسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر یک چتر فکری و در جهتی واحد
گرد آورند و این درک را ایجاد کنند که آنچه اعتبار و ارزش دارد ،روح جمعی است که باید در
یک مجموعه یا سازمان حاکم باشد (هیلدبرند.)2017 ،1
طـرح موضـوع رهبـری آموزشـی بهعنوان یکی از کارکردهای مهم و اصلی مدیران آموزشی را
میتوان بـه دهههای  1920و  1930و اوج حاکمیت تفکر مدیریت علمـی منسوب دانست .بنابر
اقتضای زمـان ،بهتدریج در اواخـر دهـهی  ،1930کـابرلی 2نقطه آغاز گرایش به یک رویکرد
انسانی تحت عنوان رهبـری آموزشـی و همپای او نیولن 3در سال  1934نویدبخش شـروع دوره
علمـی جدیدی شد .دوره بعد از جنگ جهانی دوم را دورهای از تغییرات اساسی همراه با افزایش
تعداد دانشآموزان ،گرایش بـه تمرکزگرایـی 4و فناوریهای پیشرفته مینامند .ارمغان این
تحـوالت بـرانگیختن نـوآوریهـا و بهبود وضعیت آموزشی در آمریکا و برخی از کشورها است
(ناسون .)2011 ،5ازاینرو در برهـهای از تاریخ ،رهبـری آموزشـی بهعنوان یکـی از مهمترین
مفـاهیم رهبری در کشورهای انگلیسی زبان (انگلستان ،آمریکای شمالی ،استرالیا و نیوزلند)
مطرح شد (کاپارو.)2014 ،6
به اعتقاد هوی و میسکل )2008( 7رهبری آموزشی یک نوع رهبـری اسـت که بر مسئولیت
هستهای مدرسه یعنی آمـوزش و یـادگیری از طریـق تعریف چشمانداز مدرسه ،مـدیریت برنامـه
آموزشـی و ارتقـای فضـای یادگیری مدارس تمرکز مییابد .در سالهای اخیـر هـالینگر و
مورفی )2013( 8جامعترین تعریف را از رهبری آموزشی ارائه نمودند .آنها بـر این باورند که
امروزه رهبری آموزشی بهعنوان فرآیند نفوذ قلمداد میشود که از طریق آن رهبران جهت و
مسیری را بـرای مدرسـه ،ترغیـب کارکنان ،هماهنگی استراتژیهای کـالس باهدف بهبـود
آمـوزش و یادگیری فراهم مـیکننـد.
کینگ )2002( 9چنـین بیـان میدارد که نقش یک رهبر آموزشی ،به تعداد شیوههای
معنیدار ،متفـاوت از نقش یک مـدیر سنتی در مدارس است .مدیر بیشتر زمـان خـود را صـرف
انجـام کارهـای اداری میکند؛ درحالیکه رهبر آموزشی باید نقش خود را بازتعریف کند تا
نخست بهعنوان یک یادگیرنده در جامعه در حـال تـالش بـرای تعالی آموزش تغییر یابد.
انتظارات مدیران از خواسـتههـای مـدیریت و کنترل به خواستههای رهبر آموزشی بهعنوان کسی
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که توانایی توسـعه کارکنان ،مشارکت والدین و پیشرفت دانشآمـوزان را دارد ،تغییـر کـرده
است .بـالس و بـالس و فیلیپس )2010( 1چنین استدالل میکننـد کـه در کنـار مسئولیتهای
گذشته مدیران ،مسئولیتها و فعالیتهای جدیـدی بـه نقـش مـدیران افزوده شده است .مدیران
نقشی کلیدی در توسعه و نگهداری استانداردهای تحصیلی در مدارس ایفا میکنند.
با نظر به سوابق ،تعریف و نقش یادشده از مفهوم رهبری ،تاکنون نتایجی در مطالعات رهبری
آموزشی حاصل شده است که توجه به آنها جالب است .هایگینز و بون )2011( 2نتایج مطالعات
در رهبری آموزشی را به شرح زیر گزارش میکنند:
 تأثیر مثبت بر بهبود عملکرد مدارس-

موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

-

توسـعه و تعهد معلمان

-

ارتقای کیفیت یادگیری دانشآمـوزان

-

ارتقای تدریس و یادگیری و مدیریت برنامههـای درسـی

با نظر به نتایج یادشده توجه به مفهوم رهبری آموزشی بیش از پیش الزم میآید و ضرورت
همسویی اقدامات از سوی مدیران آموزشی با رویکرد به مفهوم رهبری آموزشی را موجب
میشود .به عقیده مستری )2013( 3نقش رهبر آموزشی میتواند بهعنوان آن دسـته از اقداماتی
که مدیران بر عهده میگیرند تا ارتقـای پیشـرفت یـادگیری دانشآموزان را ارتقا دهند ،تعریف
شود .نهایـت اینکـه رهبـری آموزشـی بـر مسئولیتهای هسـتهای مـدیر مدرسـه همچـون
آمـوزش ،یـادگیری از طریق بینش ،رسالت و اهداف ،مدیریت برنامههای آموزشی و ارتقاء جو
مدرسه متمرکز است .لذا مدیران باید بهعنوان یک رهبر آموزشی نوآور مهارت ،توانـایی و تعهـد
الزم را دارا باشـند تـا مدرسه به اثربخشی نائل شود .پژوهشگران و کارگزاران بر این باورنـد کـه
رهبـری آموزشی میتواند ابزار بسـیار مفیـدی بـرای خلـق محـیط یـادگیری و آموزشی
اثربخش باشد (ماناسه .)2016 ،4بنابراین ،با نظر بر اهمیت موضوع رهبری آموزشی و جهتگیری
اخیر مبنی بر احیای نقش مدیران بهعنوان رهبران آموزشی ،این پژوهش پیرامون بررسی روند
کتابشناختی مفهوم رهبری بهمنظور ترسیم نظرگاهی کلی از انجام مطالعات و داللتهای آنها
در رهبری آموزشی انجام میشود
در راستای موضوع پژوهش حاضر به مجموعهای گسترده از موضوعات و روشها برمیخوریم.
پیشینه پژوهش نشان میدهد پژوهشهایی با استفاده از روش کتابشناختی در حوزههای مختلف
2. Higgins & Bonne
4. manaseh

1. Blasé, Blasé & Philips
3. Mestry

126

مدیریت و برنامهریزی در نظامهای آموزشی /دوره  /13شماره ( 2پیاپی  /)25پاییز و زمستان 1399

علوم تربیتی صورت گرفته است .خدابندهلو و همکاران ( )2018پژوهشی را با عنوان «تجزیه و
تحلیل روند کتابشناختی در زمینه آموزش در دوره ابتدایی با استفاده از روش کتابشناختی»
انجام دادند .هدف از این پژوهش ،بررسی پیرامون مفهوم آموزش در دوره ابتدایی و ارتباط آن با
سایر مفاهیم علوم تربیتی بوده و با استفاده از روش کتابشناسی و تکنیک نقشهبرداری
کتابشناختی انجامشده است .نتایج معطوف به تحوالت پژوهشها در آموزش ابتدایی است.
محسنی و همکاران ( )2019پژوهشی با عنوان «مطالعه کتابشناختی توسعه حرفهای در آموزش
و پرورش پیشدبستانی :مروری بر تحقیقات انجام شده در طی  36سال گذشته» را انجام دادهاند.
هدف از این پژوهش ،مطالعه روند پژوهشها پیرامون مفهوم توسعه حرفهای در آموزش و پرورش
پیشدبستانی و اوایل کودکی بوده که بهمنظور شناسایی روندهای موجود طی  36سال اخیر (از
سال  1980تا  )2016انجام شده و با استفاده از تجزیه و تحلیل شبکهای اجتماعی به روش
کتابشناختی اعمالشده است .نتایج این پژوهش معطوف به تحوالت مفهوم یادشده است .ماگالی
و همکاران ( )2019پژوهشی با عنوان «بررسی مدیریت دانش :یک آزمون جهانی مبتنی بر
تجزیه کتابشناسی» انجام دادند .هدف از این پژوهش ،بررسی روند کتابشناختی مفهوم مدیریت
دانش بهمنظور ترسیم نظرگاهی کلی از انجام مطالعات و داللتهای آنها در سازمانهای
آموزشی طی سالهای 1961-2015بوده و نتایج بر تحوالت مفهوم مدیریت دانش استوار است.
هرچند پژوهشهای موردنظر با روش پژوهش حاضر انجام شدهاند ،اما اهداف و نتایج آنها با
موضوع پژوهش حاضر ارتباط چندانی ندارند .نزدیکترین موضوع به موضوع پژوهش حاضر،
پژوهش رسته مقدم ( )2018با عنوان «چهار اقلیم دانش مدیریت آموزشی ،رویکرد تاریخ نگاشتی
با استفاده از تجزیه و تحلیل روند کتابشناختی» است .هدف از این پژوهش ،شناسایی چهار اقلیم
دانش با عنوانهای «رهبری آموزشی و عملکرد مدرسه»« ،سنتزپژوهی مطالعات اثربخشی
مدارس»« ،رهبری توزیعی» و «مفاهیم مرتبط با سازمان آموزشی» بوده که با روش کتابشناختی
طی سالهای 1900-2015صورت گرفته است .هرچند پژوهش مورد نظر مفهوم رهبری را مورد
مطالعه قرار داده ،اما کاربرد این مفهوم با هدف بررسی ارتباط رهبری آموزشی با عملکرد مدرسه
با رویکرد به اقدام و عمل صورت گرفته است .در این صورت تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش
رسته مقدم در این است که پژوهش پیش رو اوالً تحوالت مفهوم رهبری را طی سالهایی
متفاوت انجام داده و ثانیاً این پژوهش باهدف تحوالت مستقل مفهوم رهبری انجام شده تا
داللتهای مطالعات مستقل مفهوم رهبری را در مدیریت و رهبری آموزشی را که گسترهای
وسیعتر از مدرسه بهشمار میآید ،به کار گیرد .لذا نتایج پژوهش رسته مقدم به حوزه عمل
مدرسه محدود شده است .درحالیکه نتایج پژوهش حاضر عالوه بر حوزه عمل ،بعد نظری
مدیریت و رهبری آموزشی را نیز شامل میشود .همچنین به حوزه مدرسه محدود نشده است.
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بدینسان پژوهش حاضر هم از لحاظ زمان و هم ازلحاظ ماهیت و هدف با پژوهش رسته مقدم
تفاوت دارد .در پژوهشی دیگر زارع ،حسین قلی زاده و مهرام ( ،)2017پژوهشی با عنوان «مفهوم
الگوی رهبری آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی» را با هدف مطالعه الگوهای
شکلگرفته از رهبری آموزشی در قلمرو مدیریت آموزشی را بررسی کردهاند .نتایج این پژوهش
نشانگر نقش اساسی رهبری در مدارس برمدار اثربخشی رهبری در یادگیری معلمان و دانش
آموزان است .پژوهش یاد شده نیز بر متغیر یادگیری مدرسهای تأکید داشته و از جامعیت
پژوهش حاضر در بررسی مفهوم رهبری در میان پژوهشهای صورت گرفته برخوردار نیست.
در خارج از ایران بلیباس 1گوموس 2و هالینگر )2019( 3پژوهشی را با عنوان «پژوهشهای
نقشهبرداری علمی در مورد رهبری و مدیریت آموزشی در ترکیه :بررسی کتابشناختی انتشارات
بینالمللی» بهصورت نقشهبرداری علمی 4انجام دادند .پژوهش با هدف بررسی وضعیت مشارکت
پژوهشگران ترک در مطالعات مدیریت آموزشی انجام شده است .نتایج نشان میدهد که تولید
مقاالت علمی در مدیریت آموزشی در میان نویسندگان ترک به موضوعات داخل کشور ترکیه
اختصاص داشته است .با این حال پژوهشگران نتیجه میگیرند که هر چند بیشتر مقاالت تولید
شده در مدیریت آموزشی بهوسیله نویسندگان ترک در داخل ترکیه تولید شده ،اما طی سالهای
اخیر این روند در حال بینالمللی شدن مقاالت از سوی نویسندگان ترک است .در پژوهشی دیگر،
هالینگر 5و کواکویچ )2018( 6در پژوهشی با عنوان «مروری کتابشناختی از تحقیقات در مورد
مدیریت آموزشی :نقشهبرداری از ادبیات [مدیریت آموزشی] از 1960تا را  »2018انجام دادند.
نتایج پژوهش نشان داد که دادههای مربوط به دانش مدیریت آموزشی در حوزه دانش مدیریت
آموزشی افزایش پیداکرده و از سال  1960با رشد شتابندهای بهویژه در طی دو دهه گذشته
همراه بوده است .در این بررسی چهار تغییر اساسی در طول زمان نشان داده شدند که عبارتاند
از :تمرکز بر رهبری برای یادگیری ،رهبری و تغییر فرهنگی ،اثربخشی مدرسه و بهبود مدرسه و
معلمان پیشرو .بهطور گستردهتر و در ضمن اهداف ضمنی و فرعی پژوهش مورد نظر ،یافتههای
پژوهش یاد شده نشان داد در طول شش دهه گذشته پارادایم "مدیریت مدرسه" به پارادایم
"رهبری مدرسه" تغییر یافته است .نویسندگان نتیجه میگیرند که نقشهبرداری علمی وسیلهای
جدید و مفید برای بازگو کردن چنین حقایقی است .ضمن آن نقشهبرداری علمی توسعه تاریخی
رشتههای مطالعاتی را ترسیم نموده و در مقایسه با رشتههای علمی دیگر بهویژه رشتههای
پزشکی در حوزه مدیریت آموزشی کاری جدید است .بنابراین در زمینه پژوهش مفهوم رهبری و
2. gumus
4. science mapping
6. Kovačević

1. Bellibas
3. Hallinger
5. Hallinger
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داللتهای آن در مدیریت و رهبری آموزشی و به روش کتابشناختی پژوهشی صورت نگرفته است .به
دنبال نبود پژوهش کتابشناختی در ارتباط با رهبری و داللتهای آن در مدیریت و رهبری
آموزشی ،پژوهشگران بر آن شدند تا این مفهوم را درروند پژوهشهای صورت گرفته بررسی کنند
و داللتهای آن را برای مدیریت و رهبری آموزشی استخراج نمایند.
روششناسی پژوهش
همانطور که قبالً ذکر شد ،این مطالعه با روش کتابشناسی انجامگرفته است .در اینجا نیاز به
معرفی مختصر روش کتابشناسی و تکنیکهای آن وجود دارد .این روش از حدود سال 2010
برای ارزیابی مقاالت پژوهشی و ارائه اطالعات در مورد روند رشد آنها مورد استفاده قرار گرفته
است (چوانگ هو و هو 2011 ،1و رحیمی و همکاران .)2016 ،مطالعات کتابشناختی به پژوهشگر
اجازه میدهد شاخصهای قابل اطمینان مربوط به کیفیت را به دست آورد (گونگورا .)2010 ،2در
این روش از دو تکنیک شامل تجزیه و تحلیل کتابشناختی و نقشهبرداری کتابشناختی استفاده
میشود .تجزیه و تحلیل کتابشناختی برای بررسی عملکرد مقاالت و نشریات براساس
شاخصهای مختلف از قبیل تعداد انتشارات ،شاخص استناد ،انواع سند ،عامل تأثیرگذاری و غیره
(فو و هو 2015 ،و ووشنر 3و همکاران )2016 ،به کار میرود .درحالیکه نقشهبرداری کتابشناختی
یک تکنیک است که به ارائه یک نظرگاه ساختاری از نشریات کمک میکند (ووشنر.)2016 ،
عالوه بر این ،ون انک )2011( 4اشاره میکند که از نقشهبرداری کتابشناختی برای تجسم تولید
ادبیات پژوهش استفاده میشود .همچنین نقشهبرداری کتابشناختی یکی از تکنیکهای با کاربرد
گسترده در تولید محصوالت ادبی است (ون انک و همکاران .)2010،در مطالعات کتابشناختی از
یک نرمافزار رایانهای که  VOS viewerنامیده میشود استفاده میشود (ون اک و والتمن.)2013 ،
در خاصیت مثبت این روش ،ون اک و همکاران ( )2010گزارش میدهند که نقشهها با استفاده
از  VOS viewerنمایش دادههای رضایتبخش بیشتری از نقشههای ایجاد شده با سایر
تکنیکهای شناخته شده ارائه میدهند .در این راستا دادههای کتابشناختی از پایگاه دادههای
 WOS5استخراج میشود که ازجمله معتبرترین و محبوبترین پایگاههای دادهای در جهان است.
این پایگاه برای ضبط و اندازهگیری تعداد و کیفیت انتشارات دانشگاهی است و بهعنوان پایگاهی
قوی برای پشتیبانی از این اطالعات استفاده میشود.

2. Gongora
4. van Eck

1. Chuang, Ho, & Ho
3. Vošner
5. web of science
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در این پژوهش با استفاده از روش کتابشناسی و تکنیک نقشهبرداری کتابشناختی ،مفهوم
رهبری را در ارتباط با سایر مفاهیم دانش مدیریت بررسی کردهایم .جامعه آماری شامل 6540
مقاله ،شامل مقاالتی بود که با کلمه کلیدی «رهبری» در ارتباط بوده و از سال  2000تا 2018
در پایگاه دادههای  WOSدرجشده بود و از همان سایت استخراج شدند .در این راستا کلمه
کلیدی یاد شده به شیوه قرار گرفتن در داخل "گیومه" و در خصوص مقاالتی که با موضوع
رهبری پژوهش شده بودند ،فیلتر شد .دادههای کتابشناختی با استفاده از روشهای آمار توصیفی
و با بهرهگیری از اندازههای میانگین مرکزی شامل درصد برآورد شدند .همچنین دادههای
یادشده به کمک تکنیک نقشهبرداری مجسم به همراه ارقام و مقادیر حاصل از سایت مذکور
برآورد و تحلیل شدند.
یافتههای پژوهش
در اینجا با توجه به سؤاالت پژوهش ابتدا تعداد مقاالت انتشار یافته در طول زمان بهمنظور نشان
دادن تحوالت میزان توجه یا عدم توجه به مفهوم رهبری بررسی و تحلیل میشود .سپس نوع و
قالب نشریاتی که مفهوم رهبری را موضوعی برای انتشار در نظر گرفتهاند ارائه خواهد شد .در
ادامه پر استنادترین نشریات و باکیفیتترین مقاالت و به دنبال آن کشورهای تولیدکننده پر
استنادترین نشریات و باکیفیتترین مقاالت معرفی میشود .آنگاه مهمترین دانشگاههای
تولیدکننده مقاالت و مهمترین مجالتی که بیشترین پژوهشگران و نویسندگان مقاالت در آنها
مقاله داشتهاند و نیز برترین پژوهشگران و نویسندگان با بیشترین میزان تولید مقاله معرفی
میشود .همچنین باالترین همکاری میان پژوهشگران از کشورهای مختلف و برترین کشورهای
همکاری کننده در تولید مقاالت مرتبط با مفهوم رهبری معرفی و در ادامه الگوهای مفهومی
موجود در شبکه کلمات کلیدی پژوهشگران ارائه و تحلیل خواهد شد.

میزان مقاالت منتشرشده با مفهوم رهبری و تحول کمی آن در طول زمان (از سال  2000تا سال
)2018
در ارتباط با این سؤال که میزان مقاالت با توجه به مفهوم رهبری در طول زمان چه تحولی را به
خود دیده است؟ و نیز در مورد شاخص توجه به مفهوم رهبری در طول زمان ،در اینجا تعداد و
درصد مقاالت منتشرشده بر اساس سال انتشار از سال  2000تا سال  2018ارائه میشود .جدول
( )1بیانگر میزان توجه به مفهوم رهبری در مقاالت طی هر یک از سالهای یادشده است.
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جدول  .1میزان و درصد مقاالت منتشرشده در زمینه رهبری ،در طول سالهای  2000تا ،2018
منبعWOS :
درصد (از تعداد  6540مقاله)

یافتهها

سال انتشار

6.36
8.57
9.12
8.25
5.39
5.58
4.93
5.26
4.83
5.21
4.43
2.52
2.29
1.80
2.20
2.08
1.74
2.15
1.94

416
561
597
540
353
365
323
344
316
341
290
165
150
118
144
136
114
141
127

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

براساس مجموع اطالعات بهدست آمده ،از تعداد  6540منبع اطالعاتی در زمینه رهبری که از
سال  2000تا سال  2018منتشر شده است ،بیشترین میزان انتشار مقاالت در سال  2016و
کمترین میزان در سال  2002بوده است .همانطور که در جدول ( )1نشان داده شده ،تعداد
انتشارات از سال  2016به میزان زیادی افزایش یافته است که این نشان از عالقهمندی
پژوهشگران به پژوهش در زمینه رهبری است .همچنین دادههای جدول ( )1نشانگر آن است که
تعداد مقاالت با موضوعات رهبری در طول زمان گسترش یافته است و این نشان از اهمیت
موضوع رهبری در مدیریت و توجه روزافزون پژوهشگران این مفهوم است.

نوع و قالب اسناد منتشر شده
در ارتباط با این سؤال که نوع و قالب نشریاتی که مفهوم رهبری را موضوعی برای انتشار در نظر
گرفتهاند چیست؟ بررسی بهعملآمده نشان میدهد که اسناد منتشر شده در زمینه رهبری در
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قالبهای مختلف تولیدشده است .جدول ( )2که بر اساس طبقهبندی دادههای موجود در پایگاه
دادههای  ،WOSتهیهشده ،نشاندهنده نوع اسناد منتشرشده در زمینه رهبری است.
جدول  .2نوع و قالب سندهای موجود در زمینه رهبری ،منبعWOS :
از تعداد  6540مقاله

ثبتشدهها

نوع و قالب سند

70.183
25.765
6.3
1.88
0.76
0.22
0.14
0.07
0.06
0.06
0.03
0.01
0.01
0.01

4590
1685
412
123
50
14
8
4
4
4
2
1
1
1

مقاله کامل (پژوهشی)
مقاله کنفرانس
مقاالت مروری
سرمقالهها
معرفی کتاب
چکیده جلسات
یادداشت
فصل کتابشناختی
فصل کتاب
نامه به سردبیر
بازنشر
کتابشناسی
بحث و مناظره
بخش اخبار

همانگونه که مالحظه میشود ،در میان  6540مقاله موجود  70/183درصد از مقاالتی که
در زمینه رهبری تولید شده در قالب مقاله کامل ثبت شده است .این بدین معنی است که
مقاالت کامل ،نوع سند غالب از کل نشریات در زمینه مفهوم رهبری بوده است .نوع سند بعدی
مقاالت کنفرانس 1است که به میزان  25.765درصد بوده و پسازآن مقاالت مروری 2است که به
میزان  6/3درصد و در رتبه بعدی سرمقالهها 3هستند که به میزان  1.881در صد قرار دارد .در
میان اسناد موجود ،حداقل تعداد به میزان  0.01در بخش اخبار دیده میشود.

پر استنادترین نشریات
در پاسخ به این سؤال که پر استنادترین نشریات کدماند؟ در بررسی نشریات با استناد باال که با
هدف شناسایی مقاالت باکیفیت باالتر یا تأثیر بیشتر انجام شد 6540 ،سند مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .از میان  6540سند ،بیشترین اسناد منتشرشده مربوط به فاصله سالهای  2001تا
 2012بود .شمار استنادات این مقاالت بین  6192و  826متغیر بود .در این بخش پنج نشریه

2. Review paper

1. Proceedings paper
3. Editorial material
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برتر را که شامل بیشترین استنادات مقالهای بودهاند ،در جدول ( )3نشان داده شده است .هم
چنین نمودار ( )1بهصورت شماتیک نشان میدهد که مجله تحقیق در رهبری ،مجله مدیریت
اجرای آموزشی ،مجله علم اجرائی و مجله مدیریت دولتی مجالت برتری هستند که اکثر
پژوهشگران رهبری مقاالت خود را در آنها منتشر کرده و مورد استناد واقعشدهاند:
جدول  .3نشریات پر استناد در انتشار مقاالت رهبری ،منبعWOS :

شکل  .1نشریات پر استناد در انتشار مقاالت رهبری ،منبعWOS :

کشورهای تولیدکننده پر استنادترین مقاالت
در پاسخ به این سؤال که کدام کشورها پر استنادترین مقاالت را در اختیاردارند؟ بررسی 6540
سند درباره مفهوم رهبری در پایگاه دادههای موردنظر نشان داد ایاالت متحده در چاپ مقاالت با
استناد باال در رتبه اول قرار دارد .سپس کشورهای انگلستان ،استرالیا ،ایتالیا و کانادا در رتبههای
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بعدی جای میگیرند (جدول  .)4این نشاندهنده بیشترین عالقهمندی از سوی پژوهشگران
آمریکایی برای پژوهش در زمینه رهبری میباشد .همچنین نمودار ( )2بهصورت شماتیک بیانگر
این موضوع است:
جدول  .4کشورهای دارای باالترین میزان استناد ،منبعWOS :

شکل  .2کشورهای دارای باالترین میزان استناد به مقاالت در مفهوم رهبری ،منبعWOS :

دانشگاههای تولیدکننده بیشترین مقاالت
در پاسخ به این سؤال که کدام دانشگاهها دارای بیشترین مقاالت پیرامون مفهوم رهبری بودهاند؟
بررسیها نشان داد از مجموع  6730دانشگاه موردمطالعه ،دانشگاه مینه سوتا 1با  ،٪2/67دانشگاه
1. Minnesota
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ویسکونسین 1با  ٪2/136و دانشگاه منچستر 2با  ٪2/131به ترتیب بیشترین مقاالت را در زمینه
رهبری منتشر نمودهاند در جدول ( )5وضعیت دانشگاهها ازلحاظ میزان تولید مقاالت نشان داده
شده است .الزم به یادآوری است که به دلیل زیاد بودن تعداد دانشگاههای تولیدِ کننده مقاالت،
تنها بخشی از جدول که نشاندهنده مقدار مربوط به دانشگاه مینه سوتا ،دانشگاه ویسکونسین و
دانشگاه منچستر باشد آورده شده است .همچنین نمودار ( )3بهصورت شماتیک نشاندهنده
دانشگاهها با بیشترین مقاالت تولیدی در زمینه رهبری هستند:
جدول  .5دانشگاهها با بیشترین مقاله در زمینه رهبری ،منبعWOS :
Total link strength

Citations

Documents

Organization

1296

57

4

Minnesota

1133

56

5

Wisconsin

1029

53

12

Manchester

شکل  .3دانشگاهها با بیشترین مقاله در زمینه رهبری ،منبعWOS :

پژوهشگران دارای بیشترین مقاله
در پاسخ به این سؤال که پژوهشگران دارای بیشترین مقاالت پیرامون مفهوم رهبری چه کسانی
بودهاند؟ روند بعدی مطالعه به برترین پژوهشگران با بیشترین مقاالت منتشر نموده در زمینه
رهبری اختصاص داشت .جدول ( )6برترین پژوهشگران را همراه با تعداد مقاالت منتشر نموده
آنها در مجموعه دادههای  WOSاز سال  2000تا سال  2018نشان میدهد .در این جدول 9

2. Manchester

1. Wisconsin
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نویسنده با بیش از  10مقاله وجود دارد که در میان آنها میتروا 1با  11مقاله منتشرشده
 ،٪0.168ماینجرس 2با  9مقاله منتشر شده  ٪0.138همچنین ونگ 3با  8مقاله منتشر شده
 ٪0.122جزء برترین پژوهشگران با بیشترین مقاالت منتشر شده هستند .بااینحال ،تفاوت میان
پژوهشگران اول و دوم (دارای بیشترین مقاالت) تنها سه مقاله است ،درحالیکه تفاوت بین
پژوهشگران سوم و چهارم تنها  1مقاله منتشرشده است.
جدول  .6برترین پژوهشگران با بیشترین مقاالت منتشرشده در زمینه رهبری ،منبعWOS :
از تعداد  6540مقاله

ثبتشدهها

صاحبان اثر

0.168
0.138
0.122
0.107
0.107
0.107
0.107
0.092

11
9
8
7
7
7
7
6

میتروا1
ماینجرس2
ونگ3
کلگ4
گوبتا5
شاها6
ژانگ7
فرونزا8

بیشترین همکاری ها میان همکاران پژوهشی و برترین کشورها در همکاری میان پژوهشگران
در پاسخ به این سؤال که بیشترین همکاریها میان پژوهشگران و برترین کشورها در همکاری

میان پژوهشگران چه وضعیتی را داشته است؟ نتایج بررسی همانطور که در جدول ( )7انعکاس
یافته نشان میدهد که در همکاری میان پژوهشگران در میان  30کشور برتر ،پژوهشگران ایاالت
متحده با  89استناد بیشترین همکاری را در مطالعات مربوط به رهبری با پژوهشگران سایر
کشورها یعنی چین ،انگلستان و استرالیا داشتهاند .در همین راستا پژوهشگران انگلستان دومین
پژوهشگران فعال در زمینه رهبری هستند .آنها همکاری قویتری با پژوهشگران استرالیایی
9
داشتهاند .الزم به یادآوری است که شدت همکاریها در جدول ( )7بر اساس میزان استنادها
نمایش دادهشده است .همچنین نمودار شماره ( )4بهصورت شماتیک همکاری میان پژوهشگران
 30کشور جهان را نشان میدهد .در نمودار یاد شده ،شدت همکاری از روی ضخامت خطوط
ارتباطی میان کشورها نمایان است.

2. Mingers
4. Clegg
6. Shaha
8. Frunza

1. Mitreva
3. Wang
5. Gupta
7. Zhang
9. citations
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جدول  .7همکاری میان پژوهشگران در بین  30کشور برتر جهان ،منبعWOS :

شکل  .4همکاری میان پژوهشگران در بین  30کشور برتر جهان ،منبعWOS :

پرکاربردترین کلمات در میان کلمات کلیدی پژوهشگران
در پاسخ به این سؤال که پرکاربردترین کلمات کلیدی در میان کلمات کلیدی چه بوده است؟
کلمات کلیدی پرکاربرد در دایره کلمات استفادهشده پژوهشگران بررسی شد .در نمودار ()5
کلمات کلیدی پرکاربرد با دایرههای بزرگتر و کلمات کلیدی کمکاربردتر با دایرههای کوچکتر با
استفاده از نرمافزار  VOS viewerمشخصشدهاند .با نگاهی کلی به دادههای انعکاس یافته در
نمودار ( )5میتوان دریافت که پرکاربردترین کلمات کلیدی بهوسیله پژوهشگران به ترتیب
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عبارتاند از :فلسفه ،مدیریت ،رهبری ،اخالق ،فلسفه علم ،مدیریت دانش ،مدیریت کیفیت جامع
و نوآوری .نمودار ( )5شبکه پرکاربردترین کلمات کلیدی بهکاررفته را نشان میدهد:

شکل  .5شبکه پرکاربردترین کلمات کلیدی ،منبعWOS :

کلمات کلیدی با بیشترین میزان همراهی با مفهوم رهبری
در پاسخ به این سؤال که کدامیک از کلمات کلیدی بیشترین ارتباط و همراهی را با مفهوم
رهبری داشتهاند؟ کلمات کلیدی استفادهشده در عنوان و چکیده مقاالت مرتبط با مفهوم رهبری
در نشریات مختلف با استفاده از برنامه  VOS viewerاستخراج و براساس تکنیک نقشهبرداری،
کلمات کلیدی که بیشترین ارتباط را با مفهوم رهبری داشتهاند مشخص گردید .در نمودار ()6
وضعیت کلمات کلیدی بهکاررفته در کنار مفهوم رهبری به خوشه رنگ آبی تیره نشان داده شده
است .این خوشه شامل کلمات کلیدی :ارزش ،ارتباط ،نقش ،ادبیات ،سازمان ،اثربخشی ،کارایی،
عملکرد ،هدف ،اجرا و مدیریت کیفیت جامع بوده که بهعنوان مفاهیم و کلمات کلیدی بهوسیله
پژوهشگران به همراه مفهوم رهبری بهکاررفته است .در اینجا عنوان کلی این مجموعه از مفاهیم
را «مطالعات رهبری» نامگذاری کردهایم.
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شکل  .6کلمات کلیدی با بیشترین میزان همراهی با مفهوم رهبری از سال  2000تا سال 2018
(خوشه آبی تیره) منبعWOS :

کلمات کلیدی با ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با مفهوم رهبری
با نگاهی کلی به پرکاربردترین کلمات کلیدی استفاده شده که با مفهوم رهبری در ارتباط
بودهاند ،شش مفهوم کلیدی با عنوان فلسفه ،رهبری ،مدیریت ،مدیریت کیفیت جامع ،مدیریت
دانش و فلسفه علم را میتوان دریافت .مفاهیم یادشده در نمودار ( )7و با استفاده از نرمافزار
 VOS viewerنمایش دادهشده است:

شکل  .7کلمات کلیدی با ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با مفهوم رهبری
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کلمات کلیدی دارای ارتباط مستقیم با مفهوم رهبری

کلماتی که مستقیماً در حوزه مطالعات رهبری قرارگرفته و با مفهوم رهبری ارتباط داشتهاند
بهوسیله دایرههای آبی تیره در نمودار ( )7مشخصشدهاند و عبارتاند از :فلسفه ،اخالق ،فلسفه
علم ،فرهنگ ،ارزشها ،تاریخ ،مدیریت منابع انسانی ،کارآفرینی ،اخالق تجارت و کلمه چین.
کلمات کلیدی داری ارتباط غیرمستقیم با مفهوم رهبری

کلماتی که بهصورت غیرمستقیم با مفهوم رهبری یا یکی از مفاهیم مرتبط با مفهوم رهبری در
ارتباط بودهاند ،در نمودار ( )7با دایرههای سبز ،آبی روشن ،قرمز ،بنفش و زرد نشان داده شدهاند.
در این راستا کلمات کلیدی :مدیریت ،پایداری ،فلسفه مدیریت ،فناوری ،توسعه ،جراحی ،طرح،
توسعه پایدار ،راهبرد (استراتژی) ،دولت ،مدیریت عمومی جدید و مدیریت اکوسیستم بارنگ سبز
مشخصشدهاند .همچنین کلمات کلیدی فلسفه علم ،نظریه ،خود-مدیریتی ،واقعگرایی انتقادی،
معرفتشناسی ،هستیشناسی و پژوهشهای کیفی بارنگ آبی روشن نشان داده شدهاند .کلماتی
که بهصورت غیرمستقیم با مفهوم رهبری یا یکی از مفاهیم مرتبط با مفهوم رهبری در ارتباط
بودهاند و با دایره قرمز مشخص شدهاند عبارتاند از :مدیریت کیفیت جامع ،بهبود مستمر ،اجرا،
کیفیت ،تولید خالص ،شبیهسازی ،مطالعه موردی و مدیریت زنجیره تأمین .همچنین کلماتی که
بهصورت غیرمستقیم با مفهوم رهبری یا یکی از مفاهیم مرتبط با مفهوم رهبری در ارتباط
بودهاند و با دایره بنفش مشخصشدهاند عبارتاند از :نوآوری ،آموزش عالی ،مدیریت دانش،
مدیریت تغییر ،نظریه محدودیتها و مدیریت اطالعات در همین راستا کلماتی که بهصورت
غیرمستقیم با مفهوم رهبری یا یکی از مفاهیم مرتبط با مفهوم رهبری در ارتباط بودهاند ،با دایره
زرد مشخصشدهاند عبارتاند از :آموزشوپرورش ،مدیریت کیفیت ،شش سیگما ،مراقبت
تسکیندهنده ،مدیریت ریسک و کلمه دانش.

تحلیل وضعیت مفهوم رهبری در میان کلمات کلیدی مطالعات مدیریت در طول زمان
در پاسخ به این سؤال که وضعیت مفهوم رهبری در میان کلمات کلیدی مطالعات مدیریت در
طول زمان چگونه بوده است؟ براساس دادههای موجود در پایگاه دادههای  ،WOSنتایج بررسی
نشان میدهد که در میان مطالعات مدیریت و مقاالت منتشرشده طی سالهای  2008تا 2018
کلمات کلیدی عمدتاً بر مفاهیم سازمان ،سیستمها ،مدیریت استراتژیک و رقابت تمرکز داشتهاند.
همچنین در میان مطالعات مدیریت ،کلمات کلیدی از سال  2009تا  2011عالوه بر مفاهیم
سازمانها و سیستمها بر مفاهیم فلسفه ،فلسفه علم ،کیفیت ،تنوع زیستی ،نگهداشت ،مراقبت و
ارتباطات تمرکز داشته است .مفاهیم اخالق ،اخالق تجارت ،مدل ،استراتژی ،دانش و کیفیت
زندگی ازجمله مفاهیم در کانون توجه مطالعات در طول سال  2011تا اوایل سال  2012بوده
است .در این میان توجه به مفهوم رهبری بیش از گذشته در فاصله سالهای  2012تا 2014
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اتفاق افتاده است .بهطوریکه در میان این سالها بیشترین مقاالت منتشرشده نیز به حوزه
مطالعات رهبری اختصاصیافته است .نمودار ( )8تحلیل وضعیت مفهوم رهبری در میان مفاهیم
کلیدی مطالعات مدیریت در طول زمان را نشان میدهد.

شکل  .8تحلیل وضعیت مفهوم رهبری در میان مفاهیم کلیدی مدیریت در طول زمان ،منبعWOS :

داللتهای حاصل از یافتههای پژوهش رهبری در مدیریت و رهبری آموزشی
در پاسخ به این سؤال که داللتهای ضمنی روند پژوهشهای رهبری برای مدیریت و رهبری
آموزشی چه میتواند باشد؟ یافتههای ارائه شده در بطن خود حاوی داللتهایی برای مدیریت و
رهبری آموزشی هستند .در اینجا با نظر به یافتههای ارائهشده و به ترتیب آنها داللتهای
موردنظر به شرح زیر ارائه میشود:


در مدیریت و رهبری آموزشی مفهوم رهبری کماکان از اهمیت برخوردار بوده و ازاینرو
حوزه آموزش در کشور ما کماکان نیازمند توجه بیشتر به رهبری آموزشی است.



در ارتباط با نوع مقاالت ،نوع سند غالب از کل نشریات در زمینه مفهوم رهبری به مقاالت
کامل اختصاصیافته است .این امر داللت بر آن دارد که فعالیتهای مدیریت و رهبری
آموزشی نیازمند توجه به پژوهش است .هچنین در فعالیتها و تصمیمگیریهای مدیریت و
رهبری آموزشی میتوان از نتایج پژوهشهای موجود و کافی استفاده نمود.



مقاالت رهبری عمدتاً در مجالت مدیریت آموزشی ،علم اجرائی ،مدیریت دولتی و تحقیق
در رهبری ارائه شدهاند .پژوهشگران و دستاندرکاران میتوانند نتایج پژوهش در مدیریت و
رهبری آموزشی را در این مجالت مطالعه نموده و آنها را در حوزه تئوری و عمل به کار
ببندند.
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بیشترین پژوهشهای رهبری و دانشگاههای با بیشترین مقاالت در موضوع رهبری در
کشورهای انگلیسی زبان وجود دارند .همچنین این کشورها دارای بیشترین همکاری با
یکدیگر هستند که البته چین بهعنوان تنها کشور آسیایی همکاری مطلوبی با این کشورها
دارد .داللت این امر برای پژوهشگران و دانشگاهیان کشور ما ضرورت تالش بیشتر در
خصوص تولید و همکاریهای بیشتر در این زمینه است.

در میان کلمات کلیدی بهکاررفته در پژوهشهای رهبری ،کلمات فلسفه ،مدیریت ،رهبری،
اخالق ،فلسفه علم ،مدیریت دانش ،مدیریت کیفیت جامع و نوآوری بیشترین کاربرد را داشتهاند.
داللت این کاربردها این است که پژوهشهای رهبری رویکرد کل گرایانه ای را که در فلسفه،
اخالق ،فلسفه علم و نگرش جامع وجود دارد ،دنبال میکند .لذا ضرورت کلگرایی و نگاه جامع
در حوزه مدیریت و رهبری آموزشی وجود دارد .اسمیت ،ضرورت ذهن فلسفی را به دلیل داشتن
ویژگی جامعیت همراه با مؤلفههایی چون :مشاهده امور خاص با توجه به ارتباط آنها با یک
زمینه وسیعتر ،ارتباط دادن مسائل حاضر به هدفهای دور مدت ،اعطای قدرت تعمیم به مدیران
و توجه به جنبههای نظری برشمرده است .اسمیت ( )1956ضرورت نگرش کلگرایانه و جامع به
حوزه مدیریت و رهبری آموزشی ازآنجاست که این نوع نگرش کالننگر بوده و به انسان بهجای
نگاه کردن به امور جزئی نگاهی وسیع و جند بعدی اعطا میکند .همچنین نگرش کلگرایانه به
مالحظه ابعاد نظری دانش مدیریت و رهبری آموزشی متمایل میشود .لذا این نگرش به مسائل
پیرامون دانش مدیریت و رهبری آموزشی با نگاهی عمیق و بنیادین نظر میافکند .دستاورد نگاه
عمیق و بنیادین به ابعاد نظری که حاصل نگرش کلگرایانه است ،به تقویت قدرت عمل مدیران و
رهبران آموزشی منجر میشود .از سوی دیگر نگرش جامع و کلگرایانه باعث تقویت قدرت تعمیم
در مدیران میشود که طی آن مسائل و شرایط خاص به مسائل و شرایط مشابه در زمینههای
وسیعتر تعمیم داده میشود .همچنین نگرش کلنگر باعث توجه به هدفگیریهای دورنگر و
توجه به چشماندازهای وسیع در آینده میشود که ماهیت وجودی سازمان به میزان زیادی
بستگی به وجود چنین نگاهی دارد .ضرورتهای یاد شده بر خصوصیات ذهن فلسفی مبتنی
است .ذهنیتی که مدیران بهویژه رهبران آموزشی نیازمند آنند .سرانجام آنکه ذهنیت فلسفی که
با جامعیت و کلنگری همراه است ،به تقویت روحیه نوآوری در مدیران میانجامد (طالبیان و
صلواتی)113-94 ،2016 ،
بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این نوشـتار بررسی و تحلیل کتابشناختی و نقشهبرداری کتابشناختی از پژوهشها
پیرامون مفهوم رهبـری بود .به دنبال این هدف ،روند پژوهشها در زمینه مفهوم رهبری در طی
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سالهای  2000تا  ،2018تعداد مقاالت منتشر شده و ویژگیهای توصیفی ،استنادی و رتبهای
که در آن قرار دارند بررسی شد .همچنین کشورها ،دانشگاهها ،پژوهشگاهها ،مجالت پژوهشی،
پژوهشگران و همکاری بین دانشپژوهان در سراسر جهان و موضوعات مؤثر پژوهشی و رشد آنها
موردبررسی قرار گرفت.
پس از انجام یک فرآیند پژوهش جامع در پایگاه داده  WOSو پاالیش نتایج 6540 ،مقاله که
توسط پژوهشگران در زمینه رهبری منتشر شده بود نشان داد که تعداد مقاالت منتشر شده در
زمینه رهبری از سال  2000تا  2018به میزان زیادی افزایش یافته است که این نشان از عالقه
فزاینده پژوهشگران به پژوهش در زمینه رهبری در سالهای اخیر است .در این مطالعه مشخص
شد که پژوهشگران رهبری در 18سال انتخاب شده (از سال 2000تا  9 )2018سند مختلف را
پیرامون این مفهوم منتشر نمودهاند که در میان آنها مقاالت کامل ،سند غالب در میان مطالعات
رهبری بوده است .در میان مقاالت منتشر شده تعدادی از مقاالت دارای استناددهی سطح باالیی
بودهاند .تجزیه و تحلیل مقاالت پر استناد نشان میدهد که اغلب مقاالت پر استناد در میان
سالهای  2001تا  2012انتشار یافتهاند .تجزیه و تحلیل بیشتر این مقاالت نشان میدهد که
پژوهشگران ایاالت متحده آمریکا با چاپ مقاالت با کیفیت باال در رتبه اول قرار دارند .سپس
پژوهشگران کشورهای کانادا ،انگلستان ،آلمان ،ترکیه و اسپانیا در رتبههای بعدی جای میگیرند.
همچنین نتیجه مطالعات نشان میدهد که بیشترین مقاالت در زمینه رهبری توسط دانشگاه
مینه سوتا در آمریکا ،دانشگاه ویسکونسین در کانادا و دانشگاه منچستر در انگلستان منتشر شده
است .از میان مجالت برتری که اکثر پژوهشگران رهبری مقاالت خود را در آنها منتشر کردهاند
میتوان به مجله اخالق تجاری ،مجله مدیریت کیفیت جامع ،مجله بینالمللی تولید و مجله
مطالعات مدیریت چینی اشاره نمود.
تجزیهوتحلیل دادههای  WOSحاکی از آن است که پرکارترین پژوهشگران در زمینه رهبری،
میتروا با  11مقاله ،ماینجرس با  9مقاله و ونگ با  8مقاله به ترتیب دارای بیشترین مقاله در
زمینه رهبری هستند .در ارتباط با همکاری پژوهشگران با همکاران پژوهش ،پژوهشگران ایاالت
متحده آمریکا در همکاری با پژوهشگران کشورهای دیگر در پژوهشهای رهبری همکاری
فعالتری داشتهاند .این پژوهشگران همکاری قویتری با پژوهشگران چینی ،انگلستان و استرالیا
نمودهاند .در این راستا پژوهشگران انگلستان دومین پژوهشگران فعال در زمینه رهبری بودهاند.
آنها همکاری قویتری با پژوهشگران استرالیایی داشتهاند .همچنین نتایج بررسیها نشان
میدهد که مقاالت منتشر شده طی سالهای  2008و پیش از آن عمدتاً بر مطالعات مربوط به
مدیریت دانش متمرکز بوده است .همچنین بین سالهای  2008و  ،2010بیشتر مقاالت منتشر
شده در زمینه مدیریت استراتژیک سازمانها ،فلسفه و فلسفه علم بوده است .از سویی در
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سالهای اخیر (بین سالهای  2012تا  ،)2014بیشتر مقاالت منتشر یافته به رهبری اختصاص
دادهشده است .خالصهی نتایج براساس کلمات کلیدی که در نشریات مختلف منتشر شده است
نشان میدهد که کلمات مانند مدیریت ،رهبری ،فلسفه و فلسفه علم ،بهوضوح کلیدیترین
کلمات کلیدی نویسندگان بوده است.
در تحلیل دادههای حاصل از این پژوهش میتوان اذعان کرد در یک نگاه کلی پژوهشهای
مربوط به رهبری بهطور پیوسته در حال رشد بوده و این نتیجه با نتایج پژوهش هالینگر و
کواکویچ ( )2018همسویی دارد .اسناد منتشر شده دارای تنوع بوده و بیشترین اقبال به مقاالت
کامل پژوهشی و مقاالت کنفرانس صورت گرفته است .دانشگاهها بهویژه دانشگاههای واقع در
کشورهای انگلیسی زبان از سایر مؤسسات و دانشگاهها در پژوهش رهبری پیشی گرفتهاند .در
دانشگاهها و کشورهای غیر انگلیسیزبان در اروپا کشورهای آلمان و اسپانیا و در آسیا کشورهای
چین و ترکیه پیشقدم در پژوهشهای رهبری بودهاند .مفهوم رهبری مورد عالقه مشترک
پژوهشگران در کشورهای مختلف بوده و پژوهش در این حوزه مورد عالقه مشترک پژوهشگران
بوده است .در این میان بیشترین همکاری پژوهشگران به ترتیب به پژوهشگران آمریکایی،
انگلیسی ،استرالیایی و چینی اختصاصیافته است.
در سپهر معنایی کلمات کلیدی مرتبط با پژوهشهای رهبری با نگاهی کلی به دادههای
حاصل از نقشهبرداری کتابشناختی میتوان دریافت که در میان کلمات مرتبط با مفهوم رهبری
مفاهیم فلسفه ،رهبری ،اخالق ،فرهنگ ،ارزشها و تاریخ بیشترین کاربرد را داشتهاند .این مفاهیم
در ربطشان با مفاهیم مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی میتواند بهویژه در فعالیتهای آموزش و
پرورش معنادار باشد .در این راستا میتوان گفت اوالً مفهوم رهبری بیشتر با مفاهیم کیفی و
ذهنی در ارتباط بوده است .ثانیاً ضرورت توجه به مفاهیم کیفی و ذهنی همچون فلسفه ،رهبری،
اخالق ،فرهنگ ،ارزشها و میراث تاریخی در ارتباط با کار کردن با منابع و سرمایههای انسانی و
کارآفرینی وجود دارد .داللت این امر برای مدیریت و رهبری آموزشی میتواند توجه بیش از پیش
به مفهوم رهبری آموزشی در آموزش و پرورش و سایر مراکز و مؤسسات آموزشی باشد .همچنین
توجه به مفاهیم ذهنی در پژوهشهای مدیریت در کنار مفاهیم عینی و عملیاتی ازجمله
مفاهیمی چون فلسفه ،اخالق ،فرهنگ و تاریخ و مفاهیم مرتبط با آنها در مدیریت و رهبری
آموزشی امری ضروری است .پیشنهاد پژوهشگران به مسئوالن آموزش و پرورش و مؤسسات و
مراکز آموزشی به توجه بیش از پیش به رهبری آموزشی و به پژوهشگران بعدی ،بررسی سایر
مفاهیم کلیدی در مدیریت آموزشی در فضای دادههای حاصل از  WOSبا روش کتابشناسی و
نقشهبرداری کتابشناختی است.
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نتایج این پژوهش در حوزه علم مدیریت به توجه بیشتر مدیران آموزشی به مفهوم رهبری و
درنتیجه رهبری آموزشی تأکید دارد .در این راستا رشد فزاینده مقاالت کامل ،اوالً نشانگر اهمیت
پژوهش و تولید دانش رهبری است و ثانیاً مطالعه نتایج پژوهشها در مجالت مدیریت آموزشی،
علم اجرائی ،مدیریت دولتی و تحقیق در رهبری را توصیه مینماید .نتایج این پژوهش نشان
میدهد ضرورت مشارکت در پژوهشهای مربوط به رهبری در کشور ما احساس میشود .چرا که
عمده پژوهشها از آن پژوهشگران کشورهای انگلیسی زبان بوده و بیشترین همکاریهای علمی
نیز در این خصوص در همان کشورها صورت گرفته است .بدینسان مطالعات رهبری صرفاً تحت
تأثیر فرهنگ سازمانی خاص قرار دارد و با رویکردهای فکری خاصی آمیخته است .چنانچه
مطالعات رهبری در نقاط مختلف و کشورهای گوناگون با فرهنگهای گوناگون انجام شود نتایج
متنوعی را در حوزه مطالعات رهبری میتوان شاهد بود .رویکرد کلگرایانه و آمیخته با فلسفه و
اخالق در مطالعات رهبری میتواند به گسترش نگرش مدیران و رهبران آموزشی از سطح امور
جزئی و روزمره به سطح کالن و ابعاد گستردهتر در ارتباط با فرد و سازمان آموزشی کمک نماید.
همچنین این رویکرد میتواند در کنار ابعاد عملی و تجربی وظایف ،به تقویت بعد نظری و دانش
نظری و بنیادین مدیران آموزشی در کنار ابعاد عملی فعالیتها در ارتباط با انسان و سازمان
آموزشی کمک کند .بدینسان این رویکرد با کاستن فاصله میان عمل و نظر ،جوانب و ابعاد
گستردهتری را در مدیریت و رهبری آموزشی مالحظه نموده و مدیران و رهبران آموزشی را به
تصمیمات و اقدامات مؤثرتری راهنمایی خواهد کرد .از سوی دیگر نگرش جامع و کلگرایانه
باعث تقویت قدرت تعمیم در مدیران و رهبران آموزشی میشود که طی آن مسائل و شرایط
خاص از سوی مدیران و رهبران آموزشی به مسائل و شرایط مشابه در زمینه های وسیعتر تعمیم
داده میشود .نگرش کلنگر همچنین بهجای توجه به اهداف کوتاهمدت و زودگذر ،باعث توجه به
هدفگیریهای دورنگر و توجه به آینده و چشماندازهای وسیع برای فرد و سازمان آموزشی می
شود .نگرشی که ماهیت وجودی سازمان به میزان زیادی بستگی به وجود چنین نگرشی دارد.
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Abstract

Objective: The purpose of this research is to study the trend of management research
with emphasis on the concept of leadership in order to take advantage of its
implications in management and leadership of education.
Materials and mehods: The research was carried out using mapping and bibliographic
analysis using data from the WOS database. The structure and patterns of information
exchanged in the field of leadership research as well as the interpretation of the
relationship between the keywords used in the research were extracted and analyzed
using VOS viewer software. The statistical population included 6540 articles, which
often contained high-quality articles.
Result and Discussion: The results showed that the number of articles of leadership
from 2000 to 2018 has been increasing. The articles were presented in the form of
complete research papers and conference papers. The most prestigious publications
belonged to the countries of the United States, Canada and England, and to the
universities of Minnesota, Wisconsin and Manchester. Most international
collaborations in the publication of papers have been conducted by countries and
researchers from the United States, China, the United Kingdom and Australia,
respectively. In the treasury of keywords used in research, the concept of leadership is
mainly used in interacting with the concepts of efficiency, philosophy, philosophy of
science, ethics, knowledge, vision, ideas and innovation. From the data presented, it
can be seen that, first, attention to the concept of leadership has increased over time.
Secondly, the concept of leadership has been integrated with mental concepts. This
indicates the need for attention to mental and linguistic concepts and approaches in
management research and educational leadership.
Keywords: bibliographic analysis, leadership, educational leadership, management.
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