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چکیده
هدف مقالۀ حاضر آشکارسازی پدیدۀ «مدرسۀ نامریی ایرانی» ،به عنوان یک حوزۀ مطالعاتی جدید در دانش
مدیریت آموزشی بود .رویکرد پژوهشی ترجیحی ،پدیدارشناسی از نوع هرمنوتیک بود .با لحاظ اشباع نظری،
از بین خبرگان ادارۀ مدارس ،استادان علوم تربیتی و مدیریت آموزشی 10 ،تن به صورت هدفمند و با روش
نمونهگیری زنجیرهای ،انتخاب و دعوت به همکاری در این پروژه پژوهشی شدند .جمعآوری دادهها با استفاده
از یک گروه کانونی انجام شد .برای استخراج دادهها از استراتژیهای تحلیلی متنمحور و یادداشتمحور توأم
با روش قیاس تحلیلی استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها ،از طریق کدگذاریهای باز ،محوری و گزینشی
انجام شد .روایی درونی و بیرونی پژوهش از طریق استحکام مضامین استخراجی ،باورپذیری تفسیرها،
چندسویهسازی ،اتکاپذیری و تأییدپذیری یافتهها و اقناع ،بیشینهسازی شد .نتایج نشان داد از سازههای
بیشکلی روابط مدرسهای ،پیشبینیناپذیری زندگی مدرسهای ،تولید دانش ضمنی در مدرسه ،جریان
فرامتنی مدرسه ،سازگاری امر مدرسهای با واقعیت پدیدارشناختی ،توان سازگاری و انطباق پویای مدرسه،
گرایش به همترازی قدرت در روابط مدرسهای ،زیست در مرزهای خاکستری مدرسه ،گفتوگوهای مدرسهای
فردبنیان ،فرایندهای مدرسهای خودبنیاد ،میتوان در تبیین پدیدۀ «مدرسۀ نامریی» استفاده کرد .همچنین
از این سازهها که برای تبیین پدیدۀ مدرسه نامریی توسعه یافتهاند ،میتوان به عنوان یک حوزۀ مطالعاتی
جدید در دانش مدیریت آموزشی ،در قلمرو نظر و عمل بهرهبرداری شود.
کلیدواژهها :مدرسۀ نامریی ،حوزۀ مطالعاتی ،مدیریت آموزشی ،پدیدارشناسی ،هرمنوتیک.
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مقدمه
این مقاله حاصل یک پژوهش پدیدارشناسانه ،دربارۀ ماهیت پدیدۀ «مدرسۀ نامریی ایرانی» است.
پدیدارشناسی ،میتواند با ظرفیت ساختسازۀ زیستجهان مدرسه ،امکاان بررسای واقعیتهاای
مدرسهای از زاویۀ دید سوژهها را فراهم ساازد .ایان نگااه باه هستیشناسای مدرساه ،در بساتر
پارادایم پیچیدگی و در تضاد با پاارادایم ساادگی ،تجلای مییاباد .در پاارادایم ساادگی ،تصاویر
مدرسه ،داللت بر سازههای واقعگرایی ساده ،علیّات خطای و تعیّنگرایای ،دارد اماا در پاارادایم
پیچیدگی ،هستی مدرسهای با هویتی درهمتنیده ،شابکهای ،بیپایاان ،پویاا ،چندساطحی و در
حال دگرگونی مستمر پدیدار میشود ( .)Mohmamadi Chaboki, 2015مفاهیمی مانند «فارد
مدرساه ای» و «اماار مدرساه ای» ،در ایاان فضااای معناایی ،ظهااور مییابنااد .بار ایاان اساااس،
مشارکتکنندگان اصلی امور مدرسهای ،همواره در جهانی حضور دارند که آن را انتخاب نکردهاند
اما به طور فعال و یا منفعل در آن قرار میگیرند .لذا ،به امر مدرسهای باید به منزلۀ فعاالیتی در
زیسااتجهان و در افااق اجتماااعی و تاااریخی معااین ،از نااوع بااازنمود ذهناای ،نگریسااته شااود
( .)Bengtsson, 2006البته در این زیستجهان ،فرد مدرسهای به منزلۀ فاعل و عاملی است کاه
بر حسب جنبۀ التفاتی ضمنی عمل میکند ،Searle (2018) .حیث التفاتی را تواناایی ذهان در
بازنمایاندن اشیا و اوضاع امور جهان میداند و معتقد است هر حالت التفاتی ،بازنمونی از شارایط
صدق خود است .از این منظر ،فعالیتهای مدرسهای ،اموری با جنبۀ التفاتی خاص هساتند کاه
بدون توجه به آنها نمیتوان به تصویر درستی از یک سیستم تربیتی ،دست یافات .باهعالوه ،باا
توجه به بین االذهانی بودن زیستجهان تربیتی ،نمیتوان رفتار فرد مدرسهای را بهصورت ذرهای
در نظر گرفت ،بلکه در یک فرایند تعاملی بسیار پیچیده ،زمیناۀ تکاوین و فهام اعماال تربیتای
امکانپذیر میشود .این ویژگی ،منجر به ظهور نوعی وابستگی متقابل میاان آشانایی و بیگاانگی
است که در روابط دیالکتیکی میان معلمان ،شاگردان ،محتوا و بافت ،باه ظهاور میرساد .طار
پرسشی مانند اینکه مفاهیم چه کسی را باید تحلیل کرد؟ محصول چنین رابطهای است .چنین
سؤالی حاکی از آن است که مفاهیم زبانی ،اموری خنثی و غیرتاریخی نیستند که بتوان آنهاا را
به صورت توصیفی بررسی کرد ،بلکه آنها برحسب دیدگاهها و منافع گروههای ذینفع اساتفاده
میشوند و همواره با بار ارزشی همراه هستند .البته ممکن است که ایان ساوگیریهای ارزشای،
نامحسوس باشند و در ظاهر الفاظ آشکار نشوند ،بلکه بهصورت ضمنی و یاا حتای پنهاان ،پا
الفاظ قرار گیرند ( .)Bagheri, 2012 & Manteghi, 2020به این ترتیب ،پدیدارشناسی به ویژه
در ساحت نظریۀ انتقادی ،پژوهشگران را به روش تحلیلی فرامیخواند که هادف آن ،فاشساازی
همین جنبههای پنهان است .ظهور مفاهیمی مانند برنامۀ درسی پنهان نیز در نتیجۀ رواج چنین
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تحلیلی است .مفهوم برنامۀ درسی پنهان نخستین بار توسط فیلیپ جکسون در کتااب زنادگی
در کالس درس مطر شد ( .)Margolis, 2001پ از جکسون نیز اندیشمندانی نظیر مایکال
اپل  ،هنری ژیرو  ،آیزنر به تبیین ابعاد و ماهیت این مفهوم پرداختند .لایکن از منظار بعضای از
صاحبنظران برنامۀ درسی ،دربارۀ ماهیت و چیستی برنامۀ درسی پنهان ،همواره نزاع بوده اسات
( .)MehrMohammadi, 2008 & Eskandari, 2008همچنین کانون توجه پژوهشگران برناماۀ
درسی پنهان ،بر هنجارهای آموخته شدۀ ناشی از جنبههای غیرآکادمیک کاالس درس ،محادود
بودهاست ( )Safayee Movahhed, & Bavafa, 2013اماا در تبیاین پدیادۀ مدرساۀ ناامریی،
برنامۀ درسی پنهان فقط به عنوان یک عنصر مهم در کنار مؤلفههای بنیادی دیگر ،مادنظر قارار
میگیرد و موضوع صرفاً به یادگیری مجموعهای از هنجارهاا ،آن هام در مقیااس کاالس درس،
ختم نمیشود .همچنین در ذات پدیدههای پنهان نوعی تالش عمدی برای نادیده شادن وجاود
دارد .در حالی که یک پدیدۀ نامریی ،ناشی از ضعف گیرندههای حسی ناظر و مُادر اسات کاه
دیده نمیشود .از منظر دانششناسی ،قلمرو اصلی مطالعاۀ پدیادۀ مدرساۀ ناامریی ،دیسایللین
مدیریت آموزشی است .زیرا این مدیران آموزشای هساتند کاه عماالً در یاک زنادگی حرفاهای
دوگانه ،بین مدرسه مریی و مدرسۀ نامریی قرار دارند .لذا مقالاۀ حاضار تاالش دارد تاا ماهیات
مدرسۀ نامریی را به عنوان یک حاوزۀ مطالعااتی جدیاد در داناش مادیریت آموزشای ،از منظار
پدیدارشناسی ،مفهومسازی کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا اساساً بارای پدیادۀ مدرساۀ
نامریی» میتوان هویتی قائل شد؟ و این پدیده دارای چه ماهیتی است؟
پیشینۀ پژوهش
در پژوهش ) Kim (2016بیان شده است که علیرغم جایگاه ساختارهای رسمی مدرسه در
تسهیل یادگیری دانشآموزان ،واقعیت آن است که همۀ تغییرات رفتاری در دورۀ تحصیل ،در
چهارچوب برنامههای پیش بینی شده ،صورت نمیگیرد Alsubaie (2015) .در تحلیل ساختار
سیستمهای آموزشی بیان میدارد که هرچند تجربه زیست ،در متن مدرسهای ،اثرات متنوعی
بر ساکنین مدرسه ،به ویژه دانشآموزان باقی میگذارد لیکن منظور از این تجربیات ،صرف ًا
یادگیریهای مربوط به فرایندهای رسمی نیستند بلکه شبکۀ درهمتنیدهای از عناصر نامحدودی
هستند که کنترل ناپذیر به نظر میرسند Ausbrooks (2017) .در یک پژوهش کیفی نتیجه
میگیرد که در درون ساختارهای رسمی و حتی غیررسمی اما آشکار مدرسه ،روابط نهفته و
درهمتنیدۀ قدرتمندتری جریان دارد که بستر اصلی تغییرات رفتاری هستند .وی معتقداست
که در این جلوه از مدرسه ،تعلیم و تربیت جریان دارد اما دارای ویژگیهایی بارز و آشکاری
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نیستند که بهراحتی آنها را تشخیص داد .در فراتحلیل ) Mukherjee (2015گزارش شده
است که بسیاری از نظریهپردازان سازمانی ،در تبیین اثر پدیدههای پیشبینی نشده بر ساختار
مدارس ،تفسیر سادهانگارانهای ارائه کردهاند .زیرا آنها سازمان مدرسه را صرفاً وسیلهای که قرار
است منطبق بر برنامههای از پیش طراحی شدۀ سیاستگذاران و مجریان ،تداوم یابد ،تعریف
می کنند Thompson et al. (2020) .از یادگیری نامریی به عنوان فرایندی برای بهینهسازی
عمق و سرعت یادگیری در آموزشهای سالمت ،نام میبرند .در این فرایند استراتژیهای
آموزشی ،عوامل تعیینکننده و اصول یادگیری با مشارکت و درگیری همۀ گروههای ذینفع،
سهیم هستند.
در تالش ) Nouhi (2016برای تبیین اندیشههای دیویی ،اظهار میدارد که بزرگترین
مغالطۀ تعلیم و تربیت معاصر این است که گمان شود دانشآموزان صرفاً آنچه را که نظامهای
سیاستگذار اراده میکنند ،فرامیگیرند .خطای بنیادی در بروز چنین وضعیتی ناتوانی در در
واقعیتهای مدرسهای است .بهزعم نویسندگان مقالۀ حاضر ،یکی از استراتژیهای مؤثر برای
برونرفت از چنین وضعی ،خوانش مدرسه به عنوان یک فرامتن است Searle (2018) .در
پژوهشی کیفی ،اظهار میدارد که مفهوم خوانش فرامتن مدرسه ،انفعال ذهنی ذینفعهای اصلی
مدرسه را نفی میکند و میپذیرد که آنها با توجه به پیشزمینههای ذهنی ،تجربۀ زیسته و
انتظاراتشان ،عامالنی مؤثر در مواجهه با متن رسمی مدرسه هستند .در واقع زندگیکنندگان
در فرامتن مدرسهای ،مدرسه را همانطور درمییابند و ساخت میدهند که خود انتظار دارند و نه
آنگونه که متون رسمی آنها را بدان فرامیخوانند .بنابراین کارگزاران و سیاستگذاران تنها
بخش آشکار یک مدرسه هستند و مدرسۀ فرامتن به تعداد دانشآموزان و معلمان بازتولید
میشوند و در وضعیت اجتماعی ،ماهیت خودسازماندهنده و خودآگاه مییابندZavaraqi .
) (2010در توصیف گروهی داوطلب از دانشمندان که اقدام به برقراری ارتباط با یکدیگر
میکنند و به طور معقول در حال تماس هستند و قدرت رایزنی و نفوذ متقابل دارند ،از مفهوم
دانشگاه نامریی ،استفاده میکند .به زعم وی دانشگاه نامریی ،یک پدیده چند بعدی متشکل از
تخصصهای موضوعی ،نقشآفرینان اجتماعی و محیط بهرهمندی اطالعاتی استAhmadi .
) (1995طی چند مقالۀ متوالی ،از مدرسهای درون مدرسه رسمی تحت عنوان «مدرسۀ نامریی»
نام میبرد و به معرفی این پدیده میپردازد .البته رویکرد غالب این مجموعه مقاالت ،حوزۀ
روانشناسی تربیتی نوجوانان بود .لیکن با مداقه بیشتر بهنظر میرسد این اصطال از
ظرفیتهای بنیادی ،برای پژوهشهای مدیریت آموزشی نیز برخوردار است .به زعم نویسندگان
مقالۀ حاضر ،مدرسۀ نامریی استعارهای است که برای توصیف آنچه که در البهال یا درمیان یا به
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واسطۀ عناصر پیدای مدرسهای روی میدهد و یا جریان دارد ،قابل مفهومسازی است .در مطالعۀ
تاریخی ) Khalkhali (2020دربارۀ مدارس ایران ،توضیح داده شده است که امکان تحلیل
سازمان مدرسه به عنوان یک فرامتن ،قابل تصویرسازی است .بخشی از نتایج این مطالعه نشان
می دهد که فرامتنهای مدرسهای بسیار سیال ،منعطف ،غلطان و چندوجهی هستند .این امر به
واسطۀ سیالیت و انعطاف ذاتی عناصر ملموس و مشهود مدرسهای است .درعینحال امکان
تحقق ترکیبهای متنوعی از این عناصر ،به طور مستمر منجر به پدید آمدن موقعیتهای
منحصر به فرد و نوظهور میشود .اما استراتژی مدیران و دستاندرکاران نظام تعلیم و تربیت،
خواسته و ناخواسته ،انکار ،اجتناب و یا مبارزه با خوانشهای ناشی از پدیدۀ فرامتن مدرسهای
است .در حالیکه به نظر میرسد مدرسۀ ایرانی مدتهای مدیدی است که عمالً از متن،
گذرکرده و در فرامتن جریان دارد .این نوع مدرسه همزمان همایندیهایی با مدرسۀ درونمتنی،
مدرسۀ میانمتنی ،مدرسۀ فرامتنی ،مدرسۀ قصد نشده و مدرسۀ نانوشته میتواند داشته باشد.
این همان مدرسۀ نامریی ایرانی است.
باتوجه به موارد اشاره شده به نظر میرسد علیرغم وجود یک ادرا مشتر مبنی بر
پذیرش واقعیتی به نام مدرسۀ نامریی ،گزارشهای پژوهشی معتبری حول این در مشتر
گزارش نشده است .شاید اگر این مفهوم توسط محققی انگلیسی زبان وضع میشد ،پژوهشگران
بیشتری را جذب میکرد! به هر حال ،پژوهش حاضر سعی دارد تا برای نخستین بار پدیدۀ
مدرسۀ نامریی را بر مبنای تجربۀ زیستۀ جمعی از مشارکتکنندگانی که هم از لحاظ تجربی و
هم ازلحاظ نظری الیههایی از این پدیده را در و تجربه کردهاند با رویکرد پدیدارشناسانه
هرمنوتیک ،مفهومسازی کند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش کیفی ،با رویکرد پدیدارشناسانه از نوع هرمنوتیک انجام گرفت .پدیدارشناسی
فرصتی برای در جهان پیرامونی از طریق تجربه مستقیم ،دست اول و به طور مرتب در حال
نو شدن است ( .)Nicol, 2014در عین حال پدیدارشناسی هرمنوتیک ،این فرصت را مهیا
میسازد تا تجربه های انسانی را به مثابۀ متن ،تفسیر کند (.)Khanifar & Moslemi, 2018
همچنین با لحاظ اشباع نظری از بین خبرگان مدرسهداری ،استادان علوم تربیتی و مدیریت
آموزشی 10 ،تن به صورت هدفمند و با روش نمونهگیری زنجیرهای ،انتخاب و دعوت به
همکاری در این پروژه پژوهشی شدند .مشخصات شرکتکنندگان در جدول  1گزارش شده
است.
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جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان در گروه کانونی پژوهش
ردیف

مدرکتحصیلی

مدرسه

مدیریت مؤسسه و مدارس نیکان

 53سال

2

متخصص مدیریت آموزشی

مدیریت مؤسسه و مدارس مفید

 36سال

3

متخصص مدیریت آموزشی

مدیریت مؤسسۀ سبحان ،تجربۀ ادارۀ مدرسه

 30سال

4

متخصص روانشناسی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ،تجربۀ ادارۀ مدرسه

 45سال

5

متخصص مدیریت آموزشی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه تعلیموتربیت ،تجربۀ ادارۀ
مدرسه

 40سال

6

متخصص مدیریت آموزشی

عضو مؤسسۀ پیشگامان ،تجربۀ ادارۀ مدرسه

 40سال

7

متخصص فلسفۀ
تعلیموتربیت

عضو هیأتعلمی دانشگاه بهشتی ،تجربۀ ادارۀ مدرسه

 25سال

8

متخصص برنامهریزی درسی

عضو هیأتعلمی دانشگاه آزاد  ،تجربۀ ادارۀ مدرسه

 42سال

9

متخصص مدیریت آموزشی

مدرسدانشگاه فرهنگیان ،تجربۀ ادارۀ مدرسه

 20سال

10

متخصص مدیریت آموزشی

عضو هیأتعلمی دانشگاه آزاد ،تجربۀ ادارۀ مدرسه

 30سال

1

فوقلیسان

مدیریت

تجربۀ شغلی

تجربۀ

جمعآوری داده ها با استفاده از یک گروه کانونی انجام شد .گروه کانونی به عنوان روشی
معتبر برای مطالعات اکتشافی پیشنهاد شدهاست ) .(Fern, 2011شواهد تجربی نشان میدهند
که فرایند گروه کانونی به دلیل خلق یک فضای گفتوگوی تعاملی ،آزاد ،غیررسمی و عمیق
نسبت به سایر روشهای جمعآوری دادههای کیفی در تولید سازههای نظری جدید کارآمدتر
است ) .(Hosseini, 2015; Nyumba, Wilson & Mukherjee, 2018در این پژوهش همۀ
الزامات اجرایی یک گروه کانونی شامل بههمپیوستگی گروه ،ترکیب گروه ،فرایند بحث گروه و
صالحیتهای گرداننده گروه دقیقاً رعایت شدند ) .(Dudovskiy, 2018برای تشکیل گروه
کانونی ،ابتدا در مالقاتهای حضوری ضمن توضیح اهداف و روش پژوهش ،از مدعوین تقاضا شد
تا وقت مناسبی را برای گردهمایی پیشنهاد کنند .پ از تثبیت زمان برای همۀ منتخبین
دعوتنامۀ کتبی ارسال شد .محل برگزاری جلسه ،اتاق کنفران دبیرستان نیکان ،واقع در
منطقه یک شهر تهران انتخاب شد که دارای همۀ امکانات رفاهی و پذیرایی در یک جوّ صمیمی
و غیررسمی بود .در این جلسه که حدود  180دقیقه طول کشید ،با اجازۀ شرکتکنندگان ،تمام
گفتوگوها به صورت صوتی و تصویری فیلمبرداری شدند.
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پ از اجرای گروه کانونی ،برای استخراج دادهها از استراتژیهای تحلیل متنمحور 1و
یادداشتمحور 2توأم با روش قیاس تحلیلی استفاده شد .روش قیاس تحلیلی ،3ابزاری معتبر برای
تبیین فرضیههای اکتشافی است .تجزیه و تحلیل دادههای استخراجی ،براساس دستورالعملهای
ارائه شده توسط ) Strauss & Corbin, (2011انجام شد .این فرایند شاامل آماادهساازی
دادههاا و مکتاوبکاردن گزارههای کالمی ،کدگذاری باز ،محوری و گزینشی است (Razavi,
) .Akbari, JaefarZadeh, & Zali, 2013برای اعتبار و روایی از مال های مرتبط با ارزیابی
پژوهش کیفی استفاده شد ( .(Noble & Smith, 2015; DanayeeFard & Mozaffari,
2008به همین منظور روایی درونی یا صحت مضامین استخراجی ،برمبنای قضاوت سه خبرۀ
آشنا با ماهیت پدیدۀ مورد مطالعه میزان باورپذیری تفسیرهای به عملآمده ،مناسب برآورد شد.
با استفاده از راهبرد چندسویهسازیِ دادهها ،مشارکتکنندگان و بررسیکنندگان ،روایی بیرونی
یا انتقالپذیری یافتهها ،افزوده شد .همچنین تالش شد تا با تهیۀ شواهد و مدار کافی
درخصوص پدیدۀ مورد مطالعه و توصیف مشرو و دقیق رویههای مورد مطالعه ،وابستگی و
اتکاپذیری یافتهها تحکیم شود .تأییدپذیری یافتهها نیز با توضیح جزئیات کافی از فرایند
جمعآوری و تحلیل دادهها تأمین شد و در نهایت به منظور قانعسازی خوانندگان از عبارتهای
محوری شرکتکنندگان در گروه کانونی در تفسیر یافتهها استفاده شد.
یافتهها
ساماندهی پژوهش حاضر بر مبنای این مفروضه بنیادی بود که :چنانچه امکان گفتوگوی
همزمان انتقادی و عمیق مبتنی بر تجربههای واقعی افراد ذینفع در ادارۀ فرایندهای مدرسهای
مهیا گردد ،فرصت ورود به متن واقعی و مواجهۀ سازنده با چالشهای اصلی مدرسه بهتر فراهم
میشود .صورتبندی گروه کانونی نیز به پشتوانۀ این مفروضه برای ایجاد تعامل بین
مشارکتکنندگان حرفهای طراحی شد تا انگیزه برای بحث عمیقتر را فراهمکند و جنبههای
متنوع ،پنهان و نوظهور پدیده موردبحث آشکار شود .به همین منظور ،پژوهشگران در تالش
برای خوانش هرمنوتیک فرامتنهای مدرسهای ،الزم بود تا ظرفیتهای واسطهگری خود را
توسعه دهند .براساس این استعاره ،پژوهشگران ازطریق توسعۀ قابلیتهای حسی و
روانجامعهشناختی شخصی ،توأم با نوعی خودمراقبتی فعال و تضمین امنیت مرییسازی
1. Transcript-based
2. Note-based
3. Analytic induction
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توانستند در بستری سرشار از گفتوگو امکان و توانایی احضار آنچه را در فرامتنهای مدرسهای
در جریان است توسعه دهند .با چنین سطحی از خودآگاهی و هوشیاری فردی و جمعی ،کلیت
مدرسه ،عناصر مدرسهای و به ویژه دانشآموزان در موقعیتهایی ماورای روابط و ساختارهای
رسمی و صوری در کانون گفتوگو قرار گرفتند .پ از اجرای گروه کانونی و پیادهسازی
گفتوگوهای تعاملی و عمیق ،پرسشهای پژوهش به شر تحلیل شدند .همانطور که پیشتر
اشاره شد مبتنی بر منطق گروه کانونی ،این کار در فرایند تحلیل متن محور همراه با قیاس
تحلیلی انجام شد .تحلیل پرسش پژوهش :آیا اساساً برای «پدیدۀ مدرسۀ نامریی» میتوان
هویتی قائل شد؟ و این پدیده دارای چه ماهیتی است؟ برای تحلیل این پرسش در گام اول،
نسخۀ متنی تمام  180دقیقه گفتوگوی شفاهی گروه کانونی بادقت تهیه شد .حجم نهایی این
متن حدود  30صفحه شد .سل با بازخوانی چند بارۀ متن ،کدهای باز در قالب گزارههای
کالمی ،معرف ماهیت پدیدۀ مدرسۀ نامریی ،استخراج شدند .نتایج در جدول  2گزارش شده
است.
جدول .2کدهای باز استخراجی از گفتوگوهای گروه کانونی در توصیف مدرسۀ نامریی
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

مدرسه و خود مفهوم یادگیری رو سیستم پیچیده میدونم
احساس میکنم تو مدرسه تراز دیگری از تعامالت فکری ،منشهای تحصیلی ،جریان داره
یک سؤال بزرگ میافته تو ذهن ما .خب حتماً یه جایی هست که این آموزشها داده میشه.
دیگه تو مدرسه کتاب ،تخته و معلم خطی نیست ،معلم گاه معلمه گاه شاگرده.
دانش ضمنی ساکنین مدرسه بازتاب تجربۀ اجتماعیه نه حاصل آنچه که تو مدرسه آموزش داده میشه.
گاهی اوقات احساس می کنم که یادگیری در مدرسه ،کامالً خودخوان و خودسازمان دهنده است.
مدرسه رو تو وضعیتی میبینم که نه دیوار ،نه کالس ،نه صندلی ،و نه کتاب داره! هیچ کدوم رو نداره.
ولی چیزی هست که نافذتر هم عمل میکنه خیلی نافذتر از کارهای روزمره و قانونی ما عمل میکنه .
مدرسه جریانهای درونش مهمه ،هم جریانهای مثبت و هم جریانهای منفی.
این مدرسه را هرگز نباید از بین برد یعنی فکر از بین بردن مدرسه اوالً امکانپذیر نیست.
نگرانم مدرسه مدفن آرمانهایی بشه که قرار بود محققشان کنیم.
مدرسه یه متن رسمیه اما البالی خطوط سفیدش چیزهای دیگه است که فکر می کنیم.
به نظر من مدرسه یعنی «شرایطی» نه لزوماً «مکانی» که یادگیری اتفاق میافته.
اساساً من مدرسه رو یک فضای معنایی میدونم  ...این ابزارها و فضای فیزیکی اصالت نداره.
احساس می کنم توی مدرسه ،هنجارها توی مسیری که من خبر ندارم منتقل میشه.
هنجارهای رفتاری نانوشتهاند و از جایی میآیند که نمیدانی و نمیبینی.
به شدت طبیعیست یعنی بچهها با طبیعت خودشون کشیده میشن به اون سمت میسازن.
انگار تو مدرسه جریان قدرتمندی هست که در مقابل هر نوع اسناد باالدستی مقاومت میکنه.
بعضاً تو مدرسه بینظمیهایی میبینم که برای خودش نظمی را ایجاد میکنه و جلو میبره.
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.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55

نظم موجود در مدرسه نظم درونزاست ،دیسیللینی و سلسله مراتبی نیست .شبکهای است.
این نشون میده که روابط نانوشتهای در درون مدرسه شکل گرفته که داره کار خودشو انجام میده.
همه چیز مدارس با هم دیگه علیرغم صورت ظاهراً مشترکشون در داخل خودشون کامالً متفاوت است.
حوزۀ هنجارها ،تمایالت و ارزشها همه در مدرسه شکل می گیره.
به نظرم تو مدرسه ،بحثهای دانشی در مسیری هست و بحثهای ارزشی در مسیر دیگری.
هویت دانش آموزان هر آن چیزی است که هست.
هر چی به دنیای دانشآموزان نزدیکتر میشیم به نظرم هولنا تر میشه چون نفوذناپذیرتر میشه.
هر چقدر سهم قدرت تصمیمگیری فرد را باال نبریم باعث این میشه که روابط پنهان شکل بگیره.
نقص سیستمی ،کنترلشدید و انعطافناپذیر بودن باعث میشه که وضعیت عجیب مدرسه شکل بگیره.
این کنترلهای ما تو مدرسه با سیستم فشار اینو بکن و اینو نکن باعث میشه که از یک جا بزنه بیرون.
اگر ما روی موضوعی تأکید کاریکاتوری رویش بکنیم  ...باعث میشه که نامرییها زیاد باشد.
این اصرار اگر سنجیده نباشه باعث میشه که محتواهای ناخواسته همینجور بیشتر و بیشتر بشه.
تا زمانی که این منعشدگی احساس بشه و ابراز وجود نباشه ،به حاشیه راندهشدگی عناصر بیشتر میشه.
ترس تغییر در هنجارهای سنّتی مدرسه باعث شده افراد به جایی دیگه نقل مکان و مهاجرت میکنن.
ابهام و پیچیدگی ،واکنش خالقانه و انتقادی ساکنین مدرسه به وضع کنونی است.
یادگیری رکن ارتباط معلم ،شاگرد هستش .این رابطه ،قطعاً ناهمتراز هست و عامل حاشیه نشینی.
عناصر فدرتمندی در رابطه با بچهها از بیرون یادگیریهای خودشو میاد منتقل میکنه و اشاعه میده.
واقعیت مدرسه ،رسانهزده است جامعهزده است ،مردمزده است.
میدانم خانواده ،محیط،رسانهها در شکلگیری ،گسترش و توسعۀ تفاوتها در ماهیت مدرسه تأثیر دارند.
پایمان را که از مدرسه بیرون کشیده و وارد فرهنگ میشویم .یعنی تفکر به ندیدنیهای تأثیرگذار.
احساس میکنم چهارچوبهای دانشی فعلی برای شناخت واقعیت مدرسه ،محدودیتزاست.
همیشه سعی می کنم عالوه به آنچه که میگم مراقب آنچه که نگفتم و جا افتاده هم باشم.
حرف بزنیم و موضوع رو آشکار کنیم  ...من به نظرم این آشکارسازی یکی از روشهاست ...
گاهاً مخالفتراشی مصنوعی انجام میدم و با این قصهها ،اینجوری مدیریت می کنم.
ایجاد رابطههای دوبهدو یعنی معلم با هر کدوم از بچهها ،مدیریت را دشوار می کنه.
نگیم که آقا این حرفها مال بیرون مدرسه است .حتماً باید بیاید توی مدرسه هر چه اتفاق میافته.
برایم مهمه که تو گروه همساالن ببینیم بچهها با کیا دارن راه میرن ،اون فضا ،اون زمینه.
شناسایی گروههای فشار .خیلی وقتها یک باندی شکل میگیره توی مدرسه.
مدیر باید تا حد یک کنشگر مرزی توسعه پیدا کند.
با ایجاد پروژههای مشتر و ...از این حرفها ،راحتتر میتونه مدرسه را بشناسه و مدیریت بکنه.
مدیر به مثابۀ دیللماتی است که به زبان هر دو مدرسه مسلط است.
تمایل دارم قادر به طراحی فضای میانی یا فضای مرزی باشم .این یعنی حرکت از فرد به نهاد.
تجربه کردم که هر چقدر خودمون گروهسازی کنیم فاصلهها بیشتر میشه.
تو اینجا ما بچهها را وقتی مطالعه میکنیم بعضی ستارهاند ،وسطند عدهای خوبند.
به نظرم همون مطلب حرکت از سمت فرد به نهادِ یکی از مؤلفههای حکمرانی در حوزۀ مدرسه است.
رغبت در مدرسه یقیناً قبل از یادگیری قرار داره اما دیده نمیشه.
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تجربه کردم که مدیریت نیاز به برنامهریزی نداره نیاز به برنامهیابی داره یعنی کامالً فضا متفاوت میشه.
سعی کردم توی مدرسه یه کنشگر مرزی باشم و یک فضای میانی ایجاد کنم.
احساس می کنم مدرسه را نمیتوان مهار کرد باید از آن پیش افتاد.
حتماً یه برنامهای داشته باشیم نگیم که خودش باید خودش را بیابد.
به نظرم نظمبخشی به مدرسه جنسش کامالً متفاوته ،یک نظم درونزا و زمینهای داره.
احساس میکنم در برابر محیط مدرسه منفعل هستم و به نوعی سازگاری نیاز دارم.
تجربهام نشان میده که مدیریت نمادها و نشانههای مدرسه شایستگیهای خاصی را میطلبد.
فکر میکنم تو مدرسه عالیق ،پدیدآمدنی نیستند از قبل حضور دارند و باید کشف شوند.
تجربه ام نشان میده نظم در بینظمی شکل میگیره.
با این جمله دراکر که در عصر دیجیتال ،قدرت نرم عنصر اصلی سازمانه ،تو مدرسه زندگی میکنم.
در تجربه مدیریتم سعی میکنم یه کنشگر مرزی باشم ،یعنی تردد تو منطقه خاکستری مدرسه.
مرتب دقت میکنم که گروهها اصالً در درون خودشون چگونه تحول پیدا میکنن.
مدیریت غیرمستقیم را بیشتر تجربه کردم .با مدیریت آشکار نمیتونیم به جنگ یک اتفاق پنهان برویم.
به نظرم فرهنگ مدرسه کامالً از خالف عادات شکل میگیره به عبارتی مدیریت خالف آمد عادات
تو مدرسه ناظر بر هستها عمل می کنم نه بایدها.
اولین چیزی الزمه اینه که من بفهمم من تربیت نمیکنم بفهمم که من مشوقم.
در عمل تحولی که ایجاد میشه فراتر از تصور و انتظارمان است.
احساس میکنم هر چقدر رابطۀ عاطفی باال بره ،مدرسه موفقتره
مرتب سعی میکنم فاصله بین مدیر و معلم و دانشآموز رو کم کنم.
عادت دارم که در حیطۀ کنترل افراد مدرسه دخالت نکنم تا احساس آزادی کنن.
تجربه کردهام که میزان گفتوگو را در مدرسه باال ببریم.
تالش کردم دانشآموزان با هویت و شخصیت واقعیشان در مدرسه ایفای نقش کنند.
احساس میکنم هر چقدر بچهها بیشتر در مورد مدرسه حرف بزنن مدیریت پذیرتر میشن.
به نظرم خویشتنبانی ،بسیار جدیست و پاسخگو میکنه دانشآموزان را در هر محیط.
تجربه کردهام که آنچه در درون ماست ،واقعیت را در مدرسه منتقل میکنه.

در گام دوم براساس فرایند تحلیلمتنمحور توأم با قیاس تحلیلی از گزارههای کالمی جدول
 ،2کدهای محوری و گزینشی استخراج شدند .در این مرحله مقولههای مستتر در درون
گزارههای کالمی ،که همسو با پدیدۀ محوری مورد مطالعه یعنی مدرسۀ نامریی بودند ،تولید
شدند و تالش شد تا این مقولههای تولیدشده به محورهای مرتبطتری انتقال یابند .نکته مهم در
فرایند استنتاج مقولههای نوظهور از محتوای کدهای باز ،توجه به درهمتنیدگیهای وجوه
روانجامعهشناختی نهفته در محتوای این کدهای باز بود .در مرحلۀ نهایی ،یعنی کدگذاری
گزینشی ،سازههایی شکل گرفتند که میتوانند پدیدۀ مدرسۀ نامریی را تبیین کنند .این نتایج
در جدول  3نمایش داده شده است.

« 210مدرسۀ نامریی ایرانی» یک حوزۀ مطالعاتی نوین در مدیریت آموزشی

جدول  .3کدگذاری گزارههای مستخرج از گروه کانونی در تبیین پدیدۀ مدرسۀ نامریی ایرانی
کدهای محوری

 .1روابط درهمتنیده  .2عناصر نامحدود  .3روابط شبکهای  .4مبتنی بر نظم درونزای
شبکهای  .5جلوهگری آشوبنا

 .6ظهور نظم در بینظمی  .7ظهور نظم درونزای شبکهای

 .8امواج متالطمی از جریانهای درونی.

کدهای
گزینشی

بیشکلی روابط
مدرسهای

 .1پدیدآیی هویتهای متنوع  .2منشهای بیهمتای حاصل از همکنشی  .3سیالن مستمر از
فرد به گروه و از گروه به فرد  .4ظهور روابط منحصربهفرد  .5پدیدآیی مسیرهای نوظهور و
نامنتظر  .6ظهور پدیدههای نامنتظر  .7مهارناپذیری  .8ظرفیت بروز تحولهای نامنتظر .9
زندگی مستمر در فضای مستمر بحرانی  .10رسانۀ بنیانی  .11قدرت شیوع  .12دارای
ظرفیت تخریبگری  .13مقاومت و نفوذ ناپذیری  .14نامیرایی نفوذناپذیر  .15استحاله

پیشبینی
ناپذیری زندگی
مدرسهای

عرضهشدههای بیرونی  .16مدفن آرمانهای قصدشده.
 .1ظهور دانش ضمنی حاصل از بازتاب تجربۀ اجتماعی  .2جستوجو برای دانش عملگرایانه

تولید دانش

 .3مبتنی بودن بر پیشداشتههای عالقهای  .4پروژههای فردی شده  .5همنشینی مستمر

ضمنی در

معلم و شاگرد .6 ،سیطرۀ زبان غیررسمی و عملگرایانه.

مدرسه

 .1فراتر از قالبهای زمانی و مکانی  .2نافذتر  .3عادتزدایی  .4فاصلهزدایی  .5جریانیابی
مستمر  .6توان تأثیرگذاری پایدار  .7تربیت مستمر  .8ظهور در فرامتن  .9ظهور در میان
متن  .10سرشار از ناگفتهها و سکوتها  .11ظهور در نانوشتهها  .12ظهور در فضای معنایی
 .13ظهور گروههای ذهنی  .14زندگی در دنیای واقعیتهای ذهنی  .15جوالنگاه نمادها و

جریان فرامتنی
مدرسه

نشانهها.
سازگاری امر
 .1مبین ماهیت بودن  .2هویتی شکلگرفته از هستها  .3نزدیک شدن به واقعیتهای زندگی
 .4جریانیابی عاطفی  .5همپوشی هویت و شخصیت.

مدرسهای با
واقعیت
پدیدارشناختی
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 .1حیات فرهنگی  .2حوزۀ انحصاری تمایالت و هنجارها  .3فضای هنجارزایی متعهدانه .4
سازگار با طبیعت و طبایع  .5تالش برای سازگاری پویا با محیط  .6تبعیت از ویژگیهای گروه
سنجی.

توان سازگاری و
انطباق پویای
مدرسه
گرایش به

 .1واجد قدرت نرم و نامریی  .2گریز از روابط قدرت ناهمتراز  .3قدرتگیری از فشارهای ناشی
از کنترلگری بیرونی  .4فرصت برای ظهور گروههای فشار  .5مبتنی بر پویاییهای گروه.

همترازی قدرت
در روابط
مدرسهای

 .1نیازمند زیست مدیر در منطقه خاکستری یا مرزی مدرسه  .2مبتنی بر مدیریت نامریی .3
مدیریت مبتنی بر کنشگری مرزی  .4حضور همیشگی در حاشیهها و حاشیهنشینی .5
متشکل از راندهشدهها و مهاجرین  .6نیازمند به مکانیسم آشکارسازی.

 .1فرصت بروز آزادیها و انتخابهای فردی  .2گفتوگو بنیانی  .3محل بروز واکنشهای
انتقادی.

زیست در
مرزهای
خاکستری
مدرسه
گفتوگوهای
مدرسهای
فردبنیان

 .1مبتنیبر خودسازی  .2مبتنی بر خویشتنبانی  .3خودانگیختگی  .4یادگیری خودسازمان

فرایندهای

دهنده  .5خودنهادساز  .6برنامهریزی خودبنیاد  .7مستلزم برنامهیابی  .8انضباط مبتنی بر

مدرسهای

خویشتنبانی و خودمراقبهگری.

خودبنیاد

براساس اطالعات مندرج در جدول  ،3از سازههای (بیشکلی روابط مدرسهای ،پیشبینی
ناپذیری زندگی مدرسهای ،تولید دانش ضمنی در مدرسه ،جریان فرامتنی مدرسه ،سازگاری امر
مدرسهای با واقعیت پدیدارشناختی ،توان سازگاری و انطباق پویای مدرسه ،گرایش به همترازی
قدرت در روابط مدرسهای ،زیست در مرزهای خاکستری مدرسه ،گفتوگوهای مدرسهای
فردبنیان ،فرایندهای مدرسهای خودبنیاد) میتوان در تبیین پدیدۀ مدرسۀ نامریی استفاده کرد.
هریک از این سازهها به صورت منفرد و یا در ارتباط با سایر سازهها ،میتواند ظرفیتهای تازهای
برای بسط دانش مدیریت آموزشی مهیا سازد.
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بحث و نتیجهگیری
این مقاله حاصل یک پژوهش پدیدارشناسانه دربارۀ ماهیت پدیدۀ مدرسۀ نامریی ایرانی ،به
عنوان یک حوزۀ مطالعاتی جدید در دانش مدیریت آموزشی بود .این پژوهش توانست ظرفیت
ساختسازۀ زیستجهان مدرسه و امکان بررسی واقعیتهای مدرسهای از زاویۀ دید سوژهها را
فراهم سازد .نتایج این پژوهش نشان داد که در جهانی واقعی ،مدتها است که در نهاد آموزشی
ایران ساختاری ناپیدا در متن مدرسۀ آشکار شکل گرفته است و فعالیت میکند و بسیار
قدرتمندتر از مدرسۀ آشکار است .این مدرسۀ نامریی ،از همۀ عناصر و وجوه یک سیستم
آموزشی برخوردار است .همچنین در بین ساکنین مدرسه ،اعتبار قابل توجهی دارد .این نتایج با
یافتههای پژوهشهای ) Kim (2016و ) Ausbrooks (2017همسویی دارد .این محققین اظهار
میدارند که علیرغم جایگاه ساختارهای رسمی در تسهیل یادگیری دانشآموزان ،واقعیت آن
است که تمام تغییرات رفتاری در دورۀ تحصیل در چارچوب برنامههای رسمی صورت نمیگیرد
بلکه در درون ساختار نهفتۀ مدرسه ،به طور قدرتمندتری این تغییرات محقق میشود .آنها
معتقدند که در این مدرسه ،تعلیم و تربیت جریان دارد اما دارای ویژگیهایی بارز و آشکاری
نیستند که به راحتی آنها را تشخیص داد.
بخش دیگری از یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که ساکنین مدرسۀ نامریی تنها
اموری را وارد زیستجهان خود میکنند که از منظر آنها مفید باشد .مفهوم «مفید بودن» را
نیز خود انتخاب میکنند .از منظر ساکنین مدرسۀ نامریی ،منظور از مفید بودن یک امر
مدرسهای ،توانایی و ظرفیت سازوکارهای مدرسهای برای تغییر طبقۀ اجتماعی آنان است .هر
سازوکاری که مستقیماً فرصت تغییر طبقۀ اجتماعی ساکنین مدرسه را افزایش ندهد ،پ رانده
میشود .بنابراین آن دسته از اسناد و سیاستهایی که به زعم طراحان مهم هستند ،چنانچه با
شاخص اشارهشده مفید نباشند قادر به اثرگذاری در مدرسۀ نامریی نیستند .تولید دانشضمنی و
عملگرایانه ،حاصل این رویکرد است .بازتاب تجربۀ اجتماعی ،جستوجو برای دانش عملگرایانه،
مبتنی بودن بر پیشداشتههای عالقهای ،پروژههای فردیشده ،همنشینی مستمر معلم و شاگرد،
سیطرۀ زبان غیررسمی و عملگرایانه ،مفاهیمی برای توصیف این سازه هستند .این نتایج با
یافتههای پژوهشهای )Talebi & Sharifi Fadiji (2015), McKenna & Wiliams (2017
مطابقت دارد .ساکنین مدرسۀ نامریی تنها به ارزشهایی توجه نشان میدهند که در دایرۀ
پرسشهای واقعیشان قرار گرفتهباشند .بنابراین ارزشهایی که بیرون از نظام پرسشهای آنها
طراحی و اشاعه شوند ،اصالً به عنوان نظام ارزشی شناسایی نمیشوند تا دربارۀ آنها
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تصمیمگیری و یا قضاوت کنند Azarmi Bostanabad (2017) .و ) Ahmadi (1995نیز به
طور تلویحی به این وجه از مدرسۀ نامریی ،اشاره کردهاندMotallebiFard, Arasteh, .
) NavehEbrahim & Abdollahi (2016نیز براین یافته تأکید کردهاند که هنجارهای
تحصیلی ،چیزی فراتر از قوانین ابالغی ،برآیند فرایندهای اجتماعی عامالن آموزشی است .با
لحاظ منطق حوزۀ تحلیل پدیدارشناختی هرمنوتیک ;(Amirpour & Rozatian, 2018
 )Hasanifar & Amiri Parian, 2014بخشی از یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که
مدرسۀ نامریی ظهوری فرازمانی ،فرامکانی و فرامتن معنایی دارد .در متن این سازه ،زبان مدرسۀ
نامریی قدرت نفوذ بیشتر ،توان عادتزدایی ،فاصلهزدایی ،جریانیابی مستمر ،توان تأثیرگذاری
پایدار ،سرشار از ناگفتهها و سکوتها ،ظهور در نانوشتهها ،ظهور در فضای معنایی ،ظهور در
گروههای ذهنی ،زندگی در دنیای واقعیتهای ذهنی دارد و جوالنگاه نمادها و نشانهها است.
ساکنین مدرسۀ نامریی نسبت به همۀ عناصر ،روابط و ساختارهای مدرسۀ مریی ،آگاه هستند و
هوشمندانه روابط خود را با این سطح به گونهای تنظیم میکنند که از جانب مدرسۀ مریی فقط
آسیبی به آنها وارد نشود .در حالیکه کارگزاران مدرسۀ مریی یا سادهلوحانه اصالً اطالعی از
وجود مدرسۀ نامریی ندارند و یا در بهترین وضعیت ،وجود چیزی را احساس میکنند ولی عمالً
با آن در حد نوعی کژکاری و یا ناهنجاری مواجه میشوند و یا در وجه نسبتاً روشنفکرانه و
شبهعالمانه در قامت یک ساختار غیر رسمی ،و چیزی مانند یک برنامۀ درسی پنهان ،مدن ظر
قرار میدهند .در حالیکه هیچیک از این مواجهههای سهگانه ،شناخت و تعریف دقیقی از
مدرسۀ نامریی به دست نمیدهند .توان سازگاری و انطباق پویا به عنوان یکی از معرفههای
مدرسۀ نامریی ،سازهای است که با مؤلفههای حیات فرهنگی ،حوزۀ انحصاری تمایالت و
هنجارها ،فضای هنجارزایی متعهدانه ،سازگاری با طبیعت و طبایع و تبعیت از ویژگیهای
گروهسنجی قابلبازشناسی است .بررسی گزارش تجربۀ زیسته ساکنین هوشیار مدارس نشان
میدهد که هر مدرسۀ نامریی ،دارای هویت ،فرهنگ ،ساختار رفتاری ،باورهای جمعی و
اکوسیستم و تعامالت محیطی متفاوتی است (Yasini, 2017; ArefNezhad & Moayyed,

 .(2019; Batmani & Heydari, 2019این تفاوتها را مدیران ،معلمان و به ویژه دانشآموزانی
که در مسیر کار و یا تحصیل خود ،بنا به هر دلیلی مجبور به مهاجرتهای بینمدرسهای
شدهاند ،کامالً در میکنند .هرچند براساس خودروایتگری عامیانه ورسمی ،اصرار براین است
که تمام مدارس شبیه به هم تصور شوند و همین تورش روایتگری است که منجر به تدوین
استراتژیهای یکنواخت برای مدارس شده است .سندنویسیِ متمرکز ،ساخت همۀ مدارس با
سازهها و معماریهای یکسان ،تدوین کتابهای درسی همسان ،تربیت معلمانی با ادعای
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استانداردهای رفتاری مشتر  ،تدوینِ خطّمشیهای یکنواخت مدیریتی و ارزیابی برای همه
مدارس ،از همین خطا ناشی میشوند .درواقع همۀ این فرایندهای یکنواختسازی ،عمالً نوعی
مکانیزم بیهویتسازی مدرسه رسمی است ).(Khalkhali, 2019
ساختسازههای «مبتنی بودن بر گفتوگوهای فردبنیان» و «تداوم در فرایندهای خودبنیاد»
بهعنوان بخشی از یافتههای پژوهش حاضر هستند که برای هویتیابی به ماورای ساختارهای
رسمی توجه میکند .فرصت بروز آزادیها و انتخابهای فردی ،گفتوگوبنیانی ،بروز واکنشهای
انتقادی ،خودسازی ،خویشتنبانی ،خودانگیختگی ،یادگیری خودسازماندهنده ،خودنهادساز،
برنامهریزی خودبنیاد ،برنامهیابی و خودمراقبهگری ،ازویژگیهای اصلی مدرسۀ نامریی در ذیل
سازههای اخیر هستند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مدرسۀ نامریی به عنوان
برساخت طبیعت مشتر انسانی ،یک پدیدۀ بیرونی است و سامانههای معناشناختی خود را
تولید میکند .از چشمانداز مدیریتی ،نقص و ناکارآمدی سیستم مریی ،انفعال عناصر سیستم
مریی به واسطۀ نادانی و یا کنترلگری افراطی ،تورش در روابط درون سیستم مریی مانند
اختالل ناشی از روابط قدرت ،بسترهای توسعه و استمرار مدرسۀ نامریی هستند .بعضی
پژوهشها گزارش کردهاند که یادگیریهای علمیای که در سطحی نزدیک به مدرسۀ نامریی
جریان دارند؛ اصالت ،غنا و پایداری بیشتری دارند ( Bevan et al, 2010; National Research
Council [NRC] 2009; Phillips, Finkelstein & Wever-Frerichs, 2007; Sawyer,
 .)2006حتی در بعضی از سیستمهای آموزشی ،مطالعاتی برای جایگزینی وجوهی از مدرسۀ
نامریی به جای سیاستها و برنامههای رسمی نهادهای آموزشی در دست اقدام است ( Dufura,
;Parcel & Troutman, 2013; De Grip, 2015; García-Peñalvo & Conde, 2014
.)Garcia-Penalvo et al, 2014; Adam & Humphreys, 2008

درمجموع ،هرچند فقر منابع ،نیز پیچیدگی و تازگی پدیدۀ مورد مطالعه از محدودکنندههای
اصلی این پژوهش بودند لیکن مبتنی بر نتایج پژوهش ،به نظر میرسد دیده مدرسۀ نامریی،
میتواند افقهای تازهای برای پژوهشهای مدیریت آموزشی و مدیریت مدرسه که دچار فقر
مفهومی مزمن است ) ،(Mohseni, 2019ایجاد کند .به همین دلیل پیشنهاد میشود از
مفاهیمی که به طور جانبی در این مقاله به منظور تبیین پدیدۀ مدرسۀ نامریی توسعه یافتهاند
در حوزههای مختلف نظر و عمل مدیریت آموزشی بهرهبرداری شوند.
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