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هدف از این پژوهش بررســی و تبیین چالش های مدیران مدارس دورة ابتدایی شهر اهواز 
در رهبری مدارس در دوران آموزش مجازی اســت. در ایــن تحقیق از روِش کیفی، با رویکرد 
پدیدارشناسی توصیفی هوسرل، استفاده شده است. قلمرو پژوهش شامل کلیة مدیران مدارس 
ابتدایی شهر اهواز است. بدین منظور، 8 نفر از مدیران دورة ابتدایی به شیوه ای هدفمند، از نوع 
موارد مطلوب، به عنوان نمونه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبة نیمه سازمان یافته صورت گرفت. 
داده های پژوهش با استفاده از چرخة تجزیه و تحلیل کرسول شامل سازماندهی داده ها، خواندن 
و یادداشــت کردن، توصیف، طبقه بندی و رمزگذاری، تفسیر روایی و پایایی داده ها و نمایش و 
تجسم داده ها استخراج و تحلیل شدند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، مدیران مدارس 
چالش های مدرسة مجازی را به ترتیب در محورهایی چون منابع مالی، زمان، همکاری والدین/ 
خانواده، توســعة حرفه ای، پاسخ گویی به مســئولیت ها و معلمان/ کارکنان مدرسه شناسایی 
کردند. عالوه براین، مدیران چالش های دیگر مدارس مجازی را در قالب دو محور »برنامة شاد« 
و مسائل مربوط به خانواده ها عنوان کردند. مهم ترین چالش های برنامة شاد شامل مواردی چون 
تعریف نکردن ســهم کارکنان مدرسه به جز معلمان، پایین بودن سرعت شبکة اینترنت، مشکل 
احراز هویت دانش آموزان و خروج آنان از برنامة شاد، نبود قابلیت مشاهدة گیرندگان پیام برای 
کاربران و پایین بودن کیفیت فایل های ارســالی در این برنامه بودند. به عالوه، مدیران مدارس 
چالش های مربوط به خانواده ها را نیز در دو مضمون بی بضاعتی و تمکن  مالی نداشتن خانواده ها 

و بیکاری، طالق، اعتیاد و بزهکاری والدین عنوان کردند.

آموزش مجازی، مدیران مدارس ابتدایی، دنیاگیری کووید-19 ، تجارب زیسته، مطالعة پدیدارشناسی
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 مقدمه
بدون شــک رشد و تعالی جامعه در گرو آموزش هايی است که کودکان در طاليی ترين دوران زندگی 
خــود، يعنی دوران ابتدايی، دريافت می کننــد چراکه حافظة کودک در بهترين زمان يادگیری و آموزش 
قرار دارد. کیفیت آموزش مدارس نیز در گرو شیوة مديريتی مديران مدارس ابتدايی است. رهبران واقعی 
در حوزة آموزش مديرانی اند که عناصر اساســی مؤثر در کیفیت و تعالی آموزش را می شناســند و به کار 
می گیرند. به ويژه که امروزه در عصری هستیم که مفاهیم و هنجارها روزبه روز متحول می شوند و تقاضا و 
فعالیت های مدارس را تحت الشــعاع قرار می دهند )همت يار و همکاران، ۱۳۹۸(. هم اکنون تجربة آموزش 
در ســطح جهان نشان داده است که در شرايط حســاس کنونی و شیوع کوويد-۱۹، به منزلة مسئلة روز 
دنیای واقعی، آموزش به صورت مجازی می تواند جلوی تعطیلی رسمی آموزش را در مدارس بگیرد )پاتیل 

و يان۱، ۲۰۰۳؛ اِسکاتمی۲، ۲۰۱۸(. 
تعريف ارائه شدة متصديان نظام های سیسکو۳ آموزش مجازی نوعی يادگیری اينترنتی است که شامل 
رساندن مطالب در چندين شکل، مديريت آموزشی و يک مجموعة شبکه شده از دانشجويان يا دانش آموزان 
و تعدادی توسعه دهندگان و کارشناسان خبره است. همچنین، آموزش مجازی امکان يادگیری سريع تر و با 
هزينة کم تر را فراهم و دستیابی به آموزش را برای همه میسر می سازد. آموزش مجازی مجموعة وسیعی از 
نرم افزارهای کاربردی و روش های آموزش مبتنی بر رايانه، آموزش مبتنی بر وب، کالس های درس مجازی 
و اســت )نعمت زاده آق براز، ۱۳۹۳(.به دلیل گســترش مداوم مهارت های آموزشی در دنیاِی داده ورزی4 
گرايِش جهان در چند دهة اخیر به استفاده از فناوری در افزايش کارايی آموزش چشمگیر بوده و بسیاری 
از انديشــمندان در پی خلق شیو ه ها و نوآوری هايی درزمینة تأمین نیاز روزافزون آموزش اند )علی آبادی و 
همکاران، ۲۰۱5(. بدين ترتیب، در اين دوران، وزارت آموزش و پرورش برای به حداقل رساندن آسیب های 
ناشــی از تعطیلی مدارس و در قدم اول برای جبران مشکل ســاعات آموزشی به سراغ تلويزيون رفت و 
تصمیم گرفت که آموزش تلويزيونی را آغاز کند. براين اساس، آموزش های تلويزيونی از۱۰ اسفند ۱۳۹۸ از 
شبکة آموزش شروع شد و چندی بعد هم شبکة چهار سیما به اين آموزش ها اضافه شد. عالوه براين، وزارت 
آموزش وپرورش تصمیم گرفت دامنة آموزش از راه دور مدارس را گســترش دهد، ازهمین رو سامانه ای با 
عنوان شــاد را به منظور برگزاری کالس های مجازی ايجاد کرد. سامانة شاد   که در ابتدا شبکة اجتماعی 
دانش آموزان بود و بعد به شبکة آموزش دانش  آموزی تغییر نام داد  ـ سامانه ای تخصصی برای دانش آموزان 

و فعالیت های مربوط به آن ها به شمار می آيد.
مطالعات درزمینــة رهبری و مديريت مدارس مجازی از تحقیقات الیــور5 و همکاران )۲۰۱۰( آغاز 
شــد. طبق يافته های مطالعات، مديريت مدارس مجازی با مديريت مدارس ســنتی تفاوت های اساسی 
دارد )قیلیکی و جوکی6، ۲۰۱۱(. مطالعات مختلف نشــان داده اند که فرايند ايجاد برنامة درسی مجازی 
و زيرســاخت های مجازی هم هزينه بر و هم زمان بر اســت. همچنین، معلمانی که کالس های برخط را 

س ابتدایی شهر اهواز در رهبری مدرسة مجازی: مطالعة پدیدارشناختی
ش های مدیران مدار
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طراحی می کنند به مدير و راهنمای توانمندی نیاز دارند. بنا بر آنچه گفته شــد، مديران در مسیر انتقال 
از مديريت مدارس حضوری به مجازی، با چالش های منحصر به خود روبه رو می شــوند. برای مثال، مدير 
در مدرسة مجازی بايد تعاملی از راه دور با دانش آموزان، اولیا و حتی معلمان داشته باشد و اين مسئله ای 
منحصر به خود است که مدير مدرسة حضوری هرگز با آن مواجه نبود. همچنین، مديريت و سازماندهی 
فعالیت های روزانة مختص به يک مدير در مدرســة مجازی نســبت به مدرسة حضوری منحصر به خود 
است )ريچاردسون7 و همکاران، ۲۰۱5(. بک۸ و همکاران )۲۰۱4( چهار تفاوت مديريت مدرسة مجازی از 
مدارس سنتی شناسايی کردند و اين تفاوت ها شامل تعامل با دانش آموزان، نظارت معلم، توسعة حرفه ای 
و سازماندهی روزانة فعالیت ها است. همچنین، سانتوس و روزر۹ )۲۰۲۱(، رينفورد۱۰ )۲۰۲۱( و رايس۱۱ و 
همکاران )۲۰۲۰( می گويند که مدارس در انتقال از آموزش سنتی به آموزش مجازی بايد عدالت آموزشی 

و منافع تمام گروه های دانش آموزی را مدنظر قرار دهند.
جامعة بین المللی فناوری در آموزش۱۲ )۲۰۱۸( اســتانداردهايی برای مديران آموزشــی منتشر کرد. 
اين اســتانداردها که به عنوان چارچوبی برای يادگیری در عصر ديجیتال شــناخته شده اند بر پنج حوزه 
تمرکز دارند: ۱. دفاع از عدالت و حقوق شــهروندی۱۳؛ ۲. برنامه ريز با بصیرت۱4؛ ۳. رهبری توانمند۱5؛ 4. 
طراح سامانه۱6؛ و 5. رهبر مرتبط۱7. هرکدام از اين استانداردها نحوة به کارگیری، درگیری، خلق، ساخت و 

الگوسازی در محیط يادگیری مجازی را بررسی می کند.
سالسبری۱۸ )۲۰۱۰( در مطالعه ای کاربردی مشکالتی را که ممکن است مديران مدارس مجازی با آن 
روبه رو شــوند مطرح کرد. اولین چالش ممکن است در ايجاد ديدگاهی مشترک بین کارکنان و معلمانی 
باشــد که ازنظِر جغرافیايی ارتباط آن ها با هم قطع باشــد؛ دومین چالش احتمالی ممکن است در شیوة 
مديريتی باشــد که باعث ارتقا عملکرد دانش آموزان و اثربخشی مدرسه می شود. بدين ترتیب، مهم ترين 
بخــش در مديريت مدارس مجازی توانايی در برقراری ارتباط با دانش آموزان امروزی اســت )آلوتبی۱۹ و 
همکاران، ۲۰۱۸(؛ ســومین چالشی که ممکن اســت مديران مدارس مجازی با آن روبه رو شوند، چالش 
در ايجاد و طراحی برنامة درســی پژوهش محور برای دانش آموزان و طراحی دوره های توســعة حرفه ای 
برای معلمان اســت )مکی۲۰ و همکاران، ۲۰۱۸؛ کارِّنیو۲۱، ۲۰۱4؛ ملويانگ۲۲، ۲۰۲۰؛ اتستاد۲۳، ۲۰۱۳(. 
عالوه براين، فلپس۲4 )۲۰۱۲( اشاره می کند که مديران مدارس مجازی بايد بر ارائة به موقع منابع و خدمات 

تمرکز کنند.
چالش های ديگری که ممکن اســت مديران مدارس مجازی با آن روبه رو شوند مربوط به کارکنان 
مدرســه )معلمان( اســت. میلر و ريبل۲5 )۲۰۱۰( و کوان۲6 )۲۰۱4( اشــاره می کنند که همة معلمان 
دانش و مهارت تدريس برخط را ندارند. مديران مدارس مجازی بايد آگاه باشند که بسیاری از معلمان 
از محیــط مدارس حضوری وارد محیط مدارس مجازی شــده اند و ممکن اســت به دلیل تغییر حجم 
کار يا فقدان حمايت های فنی و پداگوژی مقاومت نشــان دهنــد. منابع مالی از ديگر چالش بالقوه در 
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مديريت مدارِس مجازی است. بیثون و بیکر۲7 )۲۰۱۳( و سوارز۲۸ و همکاران )۲۰۱۸( در مطالعة خود 
نشان دادند که الگو منابع مالی که برای مدارس حضوری به کار می رفت برای مدارس مجازی اثربخش 

نخواهد بود.
معموالً تصور می شــود چالش هايی که مديران مدارس مجازی ممکن است با آن مواجه شوند مشابه 
چالش های تجربه شده در مديريت مدارس ديگر است. بر اساس مطالعة ريچاردسون و همکاران )۲۰۱5( 
اين چالش ها می توانند در سه حوزه طبقه بندی شوند: ۱. چالش مربوط به دانش آموز )مانند جمعیت باالی 
مدرسه و مسائل مربوط به آموزش در کالس های پرجمعیت(. ۲. چالش مربوط به مدرسه )مانند فرهنگ 
و اقلیم هر مدرســه(. ۳. چالش مربوط به مدير )مانند مســئلة ارزيابی معلمان و برنامه ها(. با توجه به اين 
طبقه بندی، مديران مدارس مجازی با چالش های خاص محیط آموزشی خود روبه رو خواهند بود. در سال 
۲۰۱5، ريچاردسون و همکاران در مطالعه ای موردی شش چالش را در مديريت مدارس مجازی شناسايی 
کردند. اين چالش ها عبارت بودند از: ۱. منابع مالی۲۹، ۲. نیروی انسانی۳۰، ۳. پاسخ گويی به مسئولیت ها۳۱، 

4. زمان۳۲، 5. مشارکت والدين/ خانواده۳۳، و 6. توسعة حرفه ای۳4.
بنا بر مطالعة ريچاردســون و همــکاران )۲۰۱5(، ۹4٪ از مديران مدارس مجازی شــرکت کننده در 
مصاحبه بودجه را به عنوان چالش مطرح کردند. مديران مدارس مجازی خاطرنشان کردند که الگوی منابع 
مالی کنونی مورداستفاده برای مدارس مجازی اثربخش نخواهد بود. مديران باور داشتند که مدارس مجازی 
آن ها به الگويی از منابع مالی نیاز دارد که بتواند نیازهای خاص مدرسة مجازی آنان را تأمین کند. دومین 
چالش مطرح شــده توسط مديران، کارکنان مدرسه بودند. بنا بر مطالعه ريچاردسون و همکاران )۲۰۱5(، 
۸۳/۳٪ از مديران مدارس مجازی کارکنان خود را به عنوان چالش مطرح کردند. اين چالش ها شامل به کار 
گرفتن و درگیر کردن معلمان، همکاری و مشارکت معنی دار آنان و شیوة استخدام نیروهای جديد است. 
بر اساس نظر مديران، بزرگ ترين چالش در استخدام نیروهای جديد اطمینان حاصل کردن از اين مسئله 
بود که معلمان جديد به خوبی آموزش ديده و ازلحاظ جغرافیايی قابل دســترس باشــند. چالش بعدی که 
مديران مدارس مجازی با آن روبه رو بودند، پاسخ به مسئولیت  است. بنا بر مطالعة ريچاردسون و همکاران 
)۲۰۱5( بیش از نیمی از شرکت کنندگان در مطالعه )55/6٪( حس مسئولیت پذيری را مسئلة قابل توجهی 
در مديريت مدارس مجازی شناســايی کردند. نیمی از مديران مجازی شرکت کننده در مصاحبه، زمان را 
چالش معنی داری دانســتند. مسئلة بعدی مشــارکت والدين/ خانواده ها شناسايی شد. در مدارس مجازی 
تعامل مديران با والدين و خانواده ها بسیار محدود به نظر می رسد. بر اساس اين مطالعه، مديران بیان کردند 
که خانواده ها و والدين از ثبت نام دانش آموزان خود در مدارس مجازی خرســند هســتند؛ اما از انتظارات 
منحصربه فرد مدارس مجازی از دانش آموزان و خانواده ها آگاهی ندارند. اين ناآگاهی منبع اساسی بسیاری از 
ناامیدی ها و جنجال های مداوم اغلب مديران مدارس مجازی است. آخرين چالش مديريت مدارس مجازی 
که ريچاردســون و همکاران )۲۰۱5( شناسايی کردند، تدارک و تهیة امکان توسعة حرفه ای برای معلمان 
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و کارکنان مدرسه است. بر اساس نظر مديران، بسیاری از معلمان بايد دوره هايی را برای آشنايی با نیازها 
و شــرايط مدارِس مجازی ببینند و اين امر نیاز به توجه ويژة مديــران دارد. البته مديران بیان کردند که 
برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی برای معلمان آسان تر خواهد بود. گوستافسون۳5 )۲۰۱۹( نیز 
بر مبنای مطالعة بنیادی ريچاردسون و همکاران )۲۰۱5(، به بررسی چالش های مديران در مدارس مجازی 

پرداخت و نتايج مطالعة او اين شش چالش را تأيید کرد.
امروزه مسئلة مهم و قابل توجه اين است که بحران کوويد- ۱۹، به صورت غافل گیرکننده  و در مدت زمان 
کوتاهی آموزش را متحول ساخته و آموزش مجازی و مبتنی بر فناوری را بر مدارس تحمیل کرده است. 
از زمان شــیوع اين ويروس، پژوهشگران حوزه های مختلف سعی داشته اند تا تأثیر اين چالش را بر حوزة 
فعالیت خود بسنجند. اما با توجه به زمان کوتاهی که از شیوع اين ويروس می گذرد، پیشینه و مبانی غنی 
در مورد ارتباط کوويد- ۱۹ و آموزش در دسترس نیست و بیشتر ادبیات موجود در اين زمینه به مطالعات 
پزشکی مربوط می شود )هاپمن۳6 و همکاران، ۲۰۲۰؛ زو۳7 و همکاران، ۲۰۲۰(. همچنین منابع قابل توجهی 
درزمینة يادگیری به صورت مجازی وجود دارد؛ اما مسئلة مهم اين است که تحقیقات کمی در مورد شیوة 
رهبری مدرسة مجازی در دسترس است )مکلود و ريچاردسون، ۲۰۱۱؛ ريچاردسون و همکاران، ۲۰۱5(. 
هم اکنون مديران مدارس با اين مســئله درگیرند که تحوِل ايجادشــده مفهوم آموزش حضوری را به طور 
غافلگیرکننده ای تغییر داده و نظام آموزش و پرورش بايد خود را بیشتر با اين پديده سازگار کند. در ايران، 
هوشمند شــدن مدارس و ورود فناوری در آموزش وپرورش، مســئله ای بود که مسئوالن در پیاده سازی 
آن تــالش و پژوهش های فراوانی انجام داده بودند؛ اما با همه گیری کرونا تمام مدارس مجبور به آموزش 
از راه دور در بســتر برنامة شاد شــدند و در مدت زمان کوتاهی به اســتقبال پديدة مجازی شدن کامل 
رفتند. اســتقبال همگانی که ممکن بود در حالت عادی دهه ها طول بکشــد. بايد گفت که در اين فرايند 
مجازی شدن چالش های بسیاری پیش روی تمامی عوامل نظام آموزش وپرورش به خصوص مديران مدارس 
ابتدايی بوده است که ضرورت دارد مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.برهمین اساس، اين مطالعه قصد دارد به 
بررسی و تبیین چالش های مديران مدارس دورة ابتدايی شهر اهواز، در رهبری مدارس در دوران آموزش 
مجازی، بپردازد. در اين پژوهش، برای تهیة ســؤاالت مصاحبه و واکاوی تجربیات زيستة مديران مدارس 
ابتدايی شهر اهواز، از مطالعة ريچاردسون و همکاران )۲۰۱5( به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است.

سؤال پژوهش
مديران مدارس ابتدايی شهر اهواز در رهبری مدرسة مجازی با چه چالش هايی مواجه بوده اند؟

 روش شناسی پژوهش
اين پژوهش ازنظر هدف کاربردی است. روش اين پژوهش کیفی و رويکرد آن پديدارشناسی توصیفی 
است که هدف آن توصیف صريح و شناسايی پديده ها، آن گونه که افراد در موقعیتی خاص ادراک می کنند، 
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اســت )ايديه۳۸، ۱۹۸7؛ کلین و وســکات۳۹، ۱۹۹4؛ موستاکس4۰، ۱۹۹4(. پريست4۱ باور دارد کسانی که 
به صورت واقعی با پديدة موردمطالعه و هم جوار با پديدة موردمطالعه زندگی می کنند تنها منبع مشــروع 
داده هايی اند که پژوهشگر می تواند با اتکا به آن به حقیقت پديده دست يابد )پريست، ۲۰۰۲(. کیفیت های 

عمومی تعیین شده برای اجرای اين پژوهش به شیوة کیفی به شرح زير  است:
قلمرو اين پژوهش شامل مديران مدارس دورة ابتدايی شهر اهواز در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱4۰۰ است. 
 روش نمونه گیری در مطالعة تجارب زيســته عموماً هدفمند است. بنابراين، نمونه گیری هدفمند مطلوب

 از مديران مدارس ابتدايی شــهر اهواز انجام شد تا ديد عمیق تری به چالش های رهبری مدرسة مجازی 
به دست آيد. کرسول پیشنهاد می کند که تعداد ۳ تا ۱۰ شرکت کننده می تواند طیف مناسبی برای هدِف 
مطالعة پديدارشناختی باشــد )کرسول4۲، ۲۰۱۳، ص. ۱57(. برهمین اســاس، ۸ نفر از مديران مدارس 

ابتدايی شهر اهواز به عنوان نمونه انتخاب شدند. 
در اين پژوهش از فرايند مصاحبة نیمه ســاختارمند استفاده شد زيرا شیوة مصاحبة غیراستاندارد، 
که اغلب در تجزيه و تحلیل داده های کیفی اســتفاده می شــود، به محقق اجازه می دهد تا از سؤاالت از 
پیش برنامه ريزی شــده اســتفاده کند )النگ4۳، ۲۰۰4(. درنهايت، برای بررســی های بیشتر، با پرسش 
ســؤاالت بازپاسخ، بینش عمیق تری از نظرهای مصاحبه شــوندگان به دست آمد. برای تحلیل داده ها از 
چرخة تجزيه وتحلیل اطالعات کرســول )۲۰۱۳( شامل سازماندهی داده ها، خواندن و يادداشت کردن، 
توصیف، طبقه بندی و رمزگذاری، تفســیر روايی و پايايی داده ها و نمايش و تجسم داده ها ) ص.۱۸۲( 

استفاده شد.
برای اعتبار و روايی44 پژوهش حاضر از روش های گوناگونی از قبیِل درگیری طوالنی مدت، مشــاهدة 
مداوم، سه سوسازی، پرسش از همکاران45 و وارسی اعضا46 استفاده شد. به اين ترتیب در تحلیل و طبقه بندی 
داده ها از پژوهشــگری با تجربه در پژوهش کیفی نظرخواهی شد. برای بررسی متن مصاحبه ها، تحلیل و 
مقوله بندی حاصل از مصاحبه ها نیز در اختیار تعدادی از مصاحبه شوندگان قرار گرفت که آن ها را بر اساس 
مصاحبه و همچنین تجارب خود تأيید کنند. برای انتقال پذيری47 در اين مطالعه سعی شد تمام جزئیات 
پژوهش از نمونه گیری گرفته تا فرايند جمع آوری و تحلیل داده  ها به طور کامل شــرح داده شود. به عالوه، 
به منظور افزايش تعمیم پذيری، سعی شد که انتخاب نمونه ها به گونه ای باشد که امکان بررسی موضوع از 
ابعاد متفاوت فراهم شــود. برای تأمین اعتبار4۸ نیز از يک ناظر خارجی باتجربه در تحقیق کیفی استفاده 
شــد که زيربنای تئوريک و فرايند جمع آوری و تحلیل داده ها را بررسی و تأيید کند. همچنین، به منظور 
دستیابی به قابلیت تأيیدپذيری4۹، از يک ناظر خارجی مسلط به تحقیق کیفی استفاده شد که به مواردی 
از قبیل فايل های مصاحبة متون  پیاده شــده، يادداشت ها، داده های تحلیل شده، يافته های مطالعه، معانی 
استخراج شده، طبقه بندی ها، جزئیات فرايند مطالعه، قصد اولیة مطالعه، پیشنهاد اولیه، سؤال های مصاحبه 

و در کل به تمامی جزئیات مطالعه دسترسی داشت.
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 یافته های پژوهش
برای اجرای اين پژوهش، هشــت مدير)شــش نفر از مدارس دخترانه و دو نفر از مدارس پسرانه( از 
مدارس ابتدايی شــهر اهواز انتخاب شدند. همچنین، شش نفر از مصاحبه شوندگان، مدير مدرسة دولتی، 
يک نفر مدير مدرســة شاهد و يک نفر مدير مدرســة هیئت امنايی بودند. دو شرکت کننده مدير مدرسة 
دورة دوم و شش شرکت کنندة ديگر مدير مدرسة دورة اول و دوم بودند. مدرک تحصیلی تمامی مديران 
شرکت کننده در مصاحبه مرتبط با رشته های علوم تربیتی بود و يک مدير دارای مدرک دکتری، سه مدير 
دارای مدرک کارشناســی ارشد و چهار مدير هم دارای مدرک کارشناسی بودند. تعداد دانش آموزان اين 

مدارس ۳45، 47۰، ۳۳۰، 4۰۰، ۱۳۱، 4۱۰ و ۱57 نفر بودند. 
تجزيه و تحلیل داده ها نشــان داد که از بین هشت مدير شرکت کننده در مطالعه، هفت مدير )۸7/5( 
بودجه و منابع مالی و عامل زمان را مســئلة اساسی در مديريت مدرسة مجازی می دانند. در مرتبة بعد، 
پنج نفر از مديران )6۲/5( همکاری والدين و خانواده را به عنوان مهم ترين مسئله شناسايی کردند. سه نفر 
از مديران )۳7/5(، نیاز به توسعة حرفه ای را مهم ترين مسئله در مديريت مدرسة مجازی تشخیص دادند. 
همچنین، دو مدير پاسخ گويی به مسئولیت را چالشی در مديريت مدرسة مجازی خود دانستند. درنهايت، 

تنها يک مدير، از کارکنان مدرسه و معلمان خود به عنوان چالش ياد کرد.. 

 1.  مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز، در رهبری مدرسة مجازی با چه چالش ها یی، در ارتباط 
با منابع مالی، مواجه بوده اند؟

در منابع مالی توســط هفت مدير )۸7/5٪( به عنوان چالش رهبری مدرسة مجازی شناسايی شد. 
تجزيه وتحلیل داده ها نشان داد که درزمینة بودجه و منابع مالی، مدارس عالوه بر چالش هايی که قبل 
از دنیاگیری کوويد - ۱۹ داشــته اند با چالش های جديدی در اين خصوص روبه رو شده اند. برای مثال، 
مدارسی که ســرانه ای از طرف اداره دريافت نمی کنند و به صورت مشــارکتی اداره می شوند )شاهد، 
هیئت امنايی( با چالش های جدی روبه رو شده اند. در اين شرايط، به  دلیل اينکه دانش آموزان به صورت 
مجازی تحصیل می کنند، خانواده ها و اولیا در پرداخت شهريه ها همکاری الزم را ندارند. درصورتی که 
در مدرســة مجازی تنها دانش آموزان حضور ندارند و تمام عوامل مدرســه پای کار هستند. همچنین، 
مدارس دولتی که از طرف اداره ســرانه دريافت می کنند، قبل از شــیوع دنیاگیری کوويد - ۱۹ دارای 
چالش هايی بودند که ازطريق والدين و خیرين می توانســتند بر ايــن چالش ها غلبه کنند و نیازهای 
مدرســه را برطرف کنند؛ اما با شــیوع ويروس کرونا، به علت همکاری نکردن اولیا و خیرين، نیازهای 
مالی مدارس چندبرابر شــده است. درنهايت، مديران مدارس بر اين باورند که بايد برنامه هايی تدارک 
داده شود تا اولیا و ساير افراد ذی ربط دراين ارتباط توجیه شوند. در ادامه نمونه هايی از ديدگاه مديران 

در اين زمینه آمده است. 
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 مدیر شــمارة 8:  »مدرسة ما ازطريق مشارکتی اداره می شــه و سرانه ای از طرف آموزش وپرورش به 
آن تعلق نمی گیره و ازطريق شــهريه های اولیا اداره می شــود. اآلن، با توجه به اين شرايط، خیلی از 
دانش آموزان و خانواده ها اعتقاد دارن که غیرحضوريه و به مدرســه نمی آن، نیاز به پرداخت شــهريه 
نیســت. درصورتی که عماًل فقط دانش آموزه که تو مدرسه نیست و بقیة کارکنان در مدرسه هستن. 
بنابراين ما مصرف اينترنت و برق رو داريم. هزينه های ديگه ای هم هســت که بايد ازطريق شــهريه 
پرداخت کنیم و اين خودش چالش بزرگیه و بايد راهکار مناســبی برای اون پیدا کنیم تا اولیا به ما 

اعتماد کنن.« 

 مدیر شمارة 2:  »سرانه واقعاً چالش برانگیزه، چون مدارس دولتی که زير نظر اداره هستن سرانة خیلی 
پايینی دارن. زمانی که مدارس داير بودن می تونســتیم بخشــی از اين بودجه رو از خیرين و والدين 
بگیريم، ولی اآلن که مدارس داير نیست واقعاً مشکالت عمده ای داريم. ما حتی نمی تونیم کوچک ترين 
نیازهای مدرســه رو برطرف کنیم. برای مدرسة خودمون که نوسازه بخشی از نیازهای مدرسه رو از 
جیبمون پرداخت می کنیم و يا سعی کرديم خّیر پیدا کنیم، ولی در زمانی که نتونستیم خوِد همکاران 

بخشی از نیازها رو برطرف کردن.«

 2.  مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز در رهبری مدرسة مجازی، در ارتباط با کارکنان مدرسة 
خود، با چه چالش ها یی مواجه بوده اند؟

تمام مديران شرکت کننده در اين مطالعه، به جز يک مورد، از عملکرد، تالش و پیگیری های مداوم 
معلمان خود راضی بوده اند و در بیشــتر موارد مديران قدردان کارکنان مدرســه خود هستند. به گفتة 
مديران شــرکت کننده در مصاحبه، معلمان به خوبی توانسته اند از عهدة تدريس مجازی برآيند و خود 
را بــا اين تحول در مدت زمان کوتاه تطابق دهنــد. در ادامه، نمونه هايی از ديدگاه مديران دراين ارتباط 

آمده است.

 مدیر شمارة 2:  »اوايل معلمان دچار سردرگمی بودن، اما اآلن اوضاع خوب شده.«

 مدیر شمارة 8:  »شايد بشه گفت که همة همکاران در بحث نرم افزارها، اينترنت و غیره خبره نبودن، 
اما چون شرايط رو درک می کردن و ازآنجايی که همة همکاران توانمند و پرتالش هستن، مجبور بودن 
خودشون رو با شرايط همسو کنند و جبهه گیری نکردن و هرکدام با هر روشی که می تونست، همان 
اوايل، تا پايان ارديبهشت ماه کالسش رو جمع کرد و نگذاشت بچه ها از درس عقب بمونن و يا اينکه 
والدين ناراضی باشن. حاال يا ازطريق عکس و يا فايل صوتی و يا راه های ديگر. کم کم که متوجه شدن 
که سال ديگه هم غیرحضوريه سعی کردن خودشون رو به روز کنن. حتی برای اون ها کارگاه تشکیل 

داديم و همه شرکت کردند و خدا رو شکر ما در اين زمینه مشکلی نداريم.«
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 3.  مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز، در رهبری مدرسة مجازی، با چه چالش ها یی، در ارتباط 
با پاسخ گویی به مسئولیت ها، مواجه بوده اند؟

پاســخ گويی دو مدير )۲5٪(، به عنوان چالش رهبری مدرسة مجازی، به مسئولیت ها شناسايی شد. 
مديران در اين مطالعه باور دارند که در اين زمینه بايد شرايطی برای توجیه خانواده ها ايجاد کرد. هرچند 
بیشتر مديران اظهار داشتند که در اين زمینه چالشی ندارند و توانسته اند اعتماد والدين و دانش آموزان را 

به خود جلب کنند. در ادامه، نمونه هايی از ديدگاه های مديران دراين ارتباط آمده است.

 مدیر شمارة 3:  »بله چالشه، چون زيرساخت های مدرسة مجازی آماده نیست.«

 مدیر شمارة 6:  »در مدرسة ما خوشبختانه تمام کارکنان آموزشی و اداری مسئوالنه و با اخالص در 
حال خدمت هستن.«

 4.  مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز، در رهبری مدرسه مجازی، با چه چالش ها یی، در ارتباط 
با زمان، مواجه بوده اند؟

 عامل زمان نیز توســط هفت مدير )۸7/5٪( به عنوان چالش رهبری مدرســة مجازی شناسايی شد. 
مديران مدارس اين چالش را بیشــتر متوجه معلمان خود می دانند. اين مديران باور دارند که رويارويی با 
آموزش مجازی، در بســتر برنامة شاد، مســئله ای نوظهور است و اوايل، خانواده ها و دانش آموزان با اصول 
آموزش مبتنی بر اين برنامه آشــنايی نداشتند. سه ماهة تابستان فرصتی بود برای مديران تا با معلمان و 
ديگر کارکنان مدرســه همفکری و برنامه ريزی کنند و چالش های مربوط به زمان را نســبت به سه ماه 
اول شــروع آموزش مجازی کاهش دهند؛ اما همچنان بحث زمان چالش مهمی برای معلمان ايجاد کرده 
اســت. درمجموع چالش های مهم در اين زمینه را می توان به پايین بودن سرعت اينترنت در زمان ارسال 
محتواهای درســِی معلمان، تولید محتوا، تصحیح تکالیف دانش آموزان، ارسال گاه و بی گاه پیام و تکالیف 

توسط دانش آموزان و رعايت نکردن بازه های زمانی کالس خالصه کرد.
اين مديران، چالش ديگر دربارة زمان را به دانش آموزان و والدين نسبت داده اند. دانش آموزان ابتدايی 
با توجه به شرايط سنی شان، برای حضور در کالس های مجازی نیاز به همراهی والدين دارند. مديران باور 
دارند که در برخی مواقع زمان کالس آنالين با زمان کاری والدين تداخل پیدا می کند. عالوه براين، بعضی 
از خانواده ها از گوشــی ها و تبلت های اشتراکی جهت آموزش مجازی استفاده می کنند و اين مسئله نیز 
باعث می شود که کالس خواهر يا برادر دانش آموزان با هم تداخل زمانی پیدا کند. در ادامه نمونه هايی از 

ديدگاه مديران دراين ارتباط آمده است.

 مدیر شــمارة 5:  »بله زمان خیلی مهمه و همه درگیر اون هســتن، چون گاه و بــی گاه خانواده ها و 
شاگردان فکر می کنن در هر زمانی که دوست دارن می تونن مطالب و تکالیف درسی را بفرستن و تا 
پاسی از شب همکاران بايد پاسخ گو باشن که با اين شرايط واقعاً زندگی همه مختل شده و همکاران 
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درگیری خانوادگی پیدا کردن و اصاًل به بچه های خودشــون نمی رســن. شاد هم همیشه يا قطعه يا 
فايل ها رو دانلود نمی کنه.«

 مدیر شمارة 1:  »زمان خیلی مهمه. اآلن تمام وقت همکاران در برنامة شاد گرفته شده و تمام وقت بايد 
بنشینن محتوا تولید و ارسال کنن. نت شاد خیلی ضعیفه. کلیپ ها ارسال نمی شن. شايد همکاری از 
صبح تا شب درگیر همین برنامه شاد باشه و کاًل از خانه و زندگی شون می افتن. اآلن خدا رو شکر به 
خاطر اينکه دانش آموزان از برنامة تلويزيونی استفاده می کنن تايم را ظهرها تنظیم کرديم و اين طور 
باشد که دانش آموزان هم  استراحت خود را داشته باشن و هم از آموزش های تلويزيون استفاده کنن 

و بازدهی کار بهتر شود و بعضی که والدين شاغل دارند از گوشی های والدين استفاده کنن.«

 5.  مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز، در رهبری مدرسه مجازی با چه چالش ها یی درزمینة 
همکاری والدین/ خانواده مواجه بوده اند؟

همکاری والدين/ خانواده توسط پنج مدير )۸7/5٪( به عنوان چالش رهبری مدرسة مجازی شناسايی 
شد. تجزيه وتحلیل داده ها نشان داد که نداشتن تعامل و ارتباط مستقیم با والدين، مهم ترين چالش مديران 
در ارتباط با اين امر است، چراکه ازنظر آنان همین تعامالت مهم ترين مزيت مدرسة حضوری در مقايسه 

با مجازی است. در ادامه، نمونه هايی از ديدگاه مديران دراين ارتباط آمده است. 

 مدیر شمارة 7:  »بله، بعضی از اولیا دربارة حضور منظم فرزندان خود و انجام تکالیِف اون ها سهل انگار 
هستن.« 

 مدیر شــمارة 2:  »ممکنه دانش آموز در هر زمینه ای مشکل داشته باشه و الزمه تا با والدين صحبت 
کنیم. خوب با اون ها تماس می گیريم و اون ها رو در جريان کار قرار می ديم، اما متأسفانه پشت گوش 
می اندازن و مثل مالقات های حضوری نیســت که والدين رو ببینیم و دقیق تر دربارة مشکالت درسی 
دانش آموزان رو با اون ها حرف بزنیم يا اون ها با ما در ارتباط باشــن و مسائل و مشکالتی که معلم با 
دانش آمــوزان دارد را بیان کند و اين ها از ضعف تدريس مجازيه. اآلن دانش آموز من تو کالس آنالين 
حضور نداره، تماس می گیريم مشغوله. والدين هم پاسخ گو نیستن. از کجا بايد بدونیم مشکل چیه؟ آيا 
مشکل اينه که تبلت و گوشی نداره؟ يا بستة اينترنت نداره؟ و همة اين ها چالش هستن و ما نمی دونیم 

چطوری ارتباط برقرار کنیم.« 

 6.  مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز، در رهبری مدرسة مجازی، با چه چالش ها یی، در توسعة 
حرفه ای کارکنان خود، مواجه بوده اند؟

ســه نفر )۳7/5٪( از مديران شرکت کننده در اين مطالعه، بیان کردند که کارکنان و معلمان مدرسه 
برای به روز کردن اطالعات متناسب با آموزش مجازی، نیاز به تشکیل کارگاه ها و کالس های ضمن خدمت 
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دارند. مديران شــرکت کننده در مطالعه اظهار داشتند که برای توانمندسازی معلمان خود، در تابستان، 
کارگاه هايی تشکیل دادند و معلمان را برای آموزش در بستر فضای مجازی آماده کردند. نکتة مهمی که 
مديران دراين ارتباط بیان کردند اين بود که ازطريق شــرکت در گروه های کالسی معلمان، امکان رصد و 
ارزيابی عملکرد معلمان و همچنین روش های تدريس و مهارت های ارتباطی آنان فراهم می شــود و اين 
مســئله را مزيت آموزش مجازی در قیاس با آموزش سنتی دانســته اند. مديران بیان کردند که ازطريق 
اين رصدها، نقاط قوت و ضعف معلمان را درزمینة تدريس شناســايی می کنند و از اداره يا سرگروه های 
 آموزشی تقاضای تشکیل کارگاه های آموزشی داشته اند. در ادامه نمونه هايی از ديدگاه مديران دراين ارتباط

آمده است.

 مدیر شــمارة 3:  »با توجه به شرايط هرکدام از معلمان و کارکنان مدرسه نیاز به تشکیل کارگاه های 
تخصصی به صورت حضوری و رفع ابهامات حرفه ای وجود داره.«

 مدیر شــمارة 6:  »خوشــبختانه اکثريت همکاران در گروه های آموزشــی از محتوای آموزشی بهره 
گرفته اند و به روز هستن. موارد اندک هستن که راهنمايی می شوند.« 

 مدیر شــمارة 8:  »چند نفر از معلمان در تدريس آنالين مشــکل داشتن، ما اومديم از طرف معلمی 
که در مدرســة من تدريس می کنه و کارش هم بسیار عالیه، در تابستان، يک کارگاه برای همکاران 
برگــزار کرديم و روش های مختلف تدريس آنالين رو به اون ها آمــوزش داديم و کارگروهی مجازی 
تشکیل داديم و هروقت برای همکاران مشکلی در اين زمینه پیش بیاد داخل گروه عنوان می کنن و 
خوشــبختانه معلم من که تبحر کافی در اين امر داره اون ها رو راهنمايی کرده و خیلی خوب جواب 

گرفتیم.« 

 7.  مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز، عالوه بر چالش های یادشده با چه چالش های دیگری 
در رهبری مدرسة مجازی مواجه بوده اند؟

عالوه  بر شش چالش رهبری مدرسة مجازی که از مطالعة ريچاردسون و همکاران )۲۰۱5( برگرفته 
شــده است، مديران مدارس مجازی شــهر اهواز، ديگر چالش های رهبری مدرسة مجازی را در دو محور 
برنامة شاد و مسائل مربوط به خانواده ها شناسايی کردند. هر هشت مدير، برنامة شاد را چالش دانستند و 

هفت مدير نیز مسائل مربوط به خانواده را چالش مدرسة مجازی دانستند.

برنامة شاد: برنامة شاد توسط هشت مدير شرکت کننده در مصاحبه به عنوان چالش شناسايی شد. 
طبق نظر مديران، مهم ترين چالش برنامة شــاد، نداشتن تعريف درستی از نقش کارکنان مدرسه اعم از 
مدير، معاونان، مربی بهداشــت و غیره است که در به روز رسانی های اين برنامه الزم است به اين امر دقت 
شــود. همچنین چالش های عمده ای چون پايین بودن سرعت شــبکة اينترنت، مشکل در احراز هويت 
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دانش آموزان، خروج خودکار دانش آموزان از کالس درس، نداشــتن قابلیت مشــاهدة گیرندگان پیام ها و 
فايل ها، موجب ضعف در کیفیت برنامه و حتی تدريس معلمان شده است. در ادامه نمونه هايی از ديدگاه 

مديران در اين زمینه  آمده است.

 مدیر شــمارة 1:  »در اوايل، کار معلم را آن گونه که بايد پوشــش نداد و باعــث آزار و اذيت معلم و 
دانش آموز بود، يعنی برنامة کالســی که معلم چه به صورت فايل صوتی، کلیپ و غیره تهیه کرده بود 
خیلی اذيت می کرد و يا با فاصلة زمانی به دســت دانش آموزان می رســید. امسال مقداری بهتر شده 
اما ضعیفی نت همچنان هست، ولی خوب يک سری مزيت ها و امکاناتی به آن اضافه شده که جنبة 

مثبت اين برنامه هستند.« 

 مدیر شــمارة 3 و 6:  »بر اســاس برنامة شاد نقش معاون آموزشــی، معاون يا مربی پرورشی، مربی 
بهداشت و مربی تربیت بدنی تعريف نشده که دارای نقص و چالش می باشد.«

درکل می توان چالش های برنامة شــاد را که توسط مديران مدارس ابتدايی شهر اهواز شناسايی شده 
است در موارد زير توصیف کرد:

- نبود تعريفی درست از نقش کارکنان مدرسه به جز معلمان؛
- پايین بودن سرعت شبکة اينترنت؛

- مشکل احراز هويت دانش آموزان و خروج خودکار آنان از برنامة شاد؛
- نداشتن قابلیت مشاهدة گیرندگان پیام توسط کاربران؛

- پايین بودن کیفیت فايل های ارسالی توسط کاربران در اين برنامه.

مسائل مربوط به خانواده ها: چالش بعدی که توســط مديران )۸7/5٪( شرکت کننده در مطالعه 
بیان شــد، بی بضاعتی و تمکن مالی نداشــتن خانواده ها بود. نتايج تجزيه وتحلیل داده ها نشان داد که در 
هر مدرســه ای، تعدادی دانش آموز به دلیل مسائلی چون بیکاری والدين، اعتیاد، بزهکاری، طالق والدين 
و نداشتن تمکن مالی، از آموزش مجازی بی بهره مانده اند. هرچند در اين مطالعه مديران اشاره کردند که 
با همکاری کارکنان مدرســه، خیرين و اداره توانسته اند مشکالت برخی از اين دانش آموزان را حل کنند 
و برای بعضی از دانش آموزان راهکارهايی چون اســتفاده از مدرســة تلويزيونی و تهیة بستة آموزشی در 
نظر گرفته شده است؛ اما اين مسئله همچنان برای تعدادی از دانش آموزان مدارس دولتی و حاشیة شهر 
حل نشده باقی مانده که همین امر مهم ترين چالش مديران اين مدارس، خصوصاً مديران مدارس دولتی و 

مدارس حاشیة شهر، است. در ادامه نمونه هايی از ديدگاه مديران دراين ارتباط آمده است. 

 مدیر شــمارة 5:  »مدرســة ما تو حاشیة شــهره و اکثر خانواده ها بی بضاعت هستن يا با پدربزرگ و 
مادربزرگ زندگی می کنن يا پدر در زندانه. اکثر پدرها بیکارن و همین معضل بسیار بزرگیه و تا زمانی 
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که اين مسائل حل نشه ذهن کودک نمی تونه فعال باشه و به درس توجه کنه. خصوصاً با اين شرايط 
مجازی شدن کالس ها و اين باعث شده تعدادی از دانش آموزان ترک تحصیل کنن.« 

 مدیر شــمارة 1:  »مهم ترين مشــکل و دغدغة ما اينه که خانواده ها نمی تونن گوشی مستقلی برای 
فرزندشــون تهیه کنن و با آن وارد برنامة شاد بشن. يا گوشی شان ساده بود يا يک گوشی برای چند 
نفر از اعضای خانواده يا خواهر و برادره يا منتظر پدر و مادر می مونن تا از سر کار برگردن و از گوشی 
اون ها استفاده کنن. ما سعی کرديم اين مشکالت رو به حداقل برسونیم و راهکاری براش پیدا کنیم، 
چه خودم، چه همکاران، چه اداره. باز هم هنوز که هنوزه تعدادی از دانش آموزان نتونستن وارد برنامة 

شاد بشن.«

درکل می توان چالش های مربوط به خانواده ها را که توسط مديران مدارس ابتدايی شهر اهواز شناسايی 
شده است در موارد ذيل توصیف کرد:

- بی بضاعتی و نداشتن تمکن مالی والدين و خانواده ها؛
- بیکاری، طالق، اعتیاد و بزهکاری والدين.

 بحث و نتیجه گیری   
بر اســاس يافته های اين پژوهش، مديران مدارس ابتدايی شــهر اهواز »منابع 
مالی«، »زمان«، »همکاری والدين/ خانواده  ها«، »توسعة حرفه ای«، »پاسخ گويی به 
مسئولیت ها« و »کارکنان مدرسه« را، به ترتیب، اولويت چالش های رهبری مدرسة 
مجازی دانســتند. عالوه بر اين شــش چالش، مديران مدارس ابتدايی شــهر اهواز 
چالش های ديگر مدرســة مجازی را »برنامة شاد« و »مسائل مربوط به خانواده ها« 
عنوان کردند. شش چالش مربوط به آموزش مجازی، کم و بیش توسط پژوهشگران 
در ساير کشورهای دنیا نیز به عنوان چالش های آموزش مجازی ذکر شده اند، اما دو 
چالش آخر مختص شــرايط و فضای اجرای آموزش مجازی در دورة ابتدايی ايران 

است. 
مديــران مدارس ابتدايی شــهر اهواز ابعــاد »تأمین بودجــه و منابع مالی« و 
»زمان« را مهم ترين چالش رهبری مدرســة مجازی می دانند. اين يافته ها با نتايج 
پژوهش های ريچاردسون و همکاران )۲۰۱5( و گوستافسون )۲۰۱۹( در يک راستا 
اســت. در پژوهش ريچاردســون و همکاران )۲۰۱5(، مديران بعــد منابع مالی را 
به عنوان اولیــن چالش و بعد زمان را چهارمین چالش شناســايی کرده بودند؛ در 
پژوهش گوستافســون )۲۰۱۹( نیز بعد زمان مهم ترين چالــش و بعد منابع مالی 
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به عنوان ســومین چالش ذکر شــده بود. به عالوه، اين نتايج بــا يافته های پژوهش 
ســوارز و همکاران )۲۰۱۸(، الیور )۲۰۱۰( و باتون و بیک )۲۰۱۱( نیز هم راســتا 
است. يافته های اين پژوهش ها نشان دادند که منابع مالی، چالشی در برنامة درسی 
مجازی بوده و نیاز اســت که الگو های مالی ويژه برای رهبری برنامة درسی مجازی 

طراحی شوند. 
چالش بعدی که توسط مديران مقطع ابتدايی شهر اهواز شناسايی شد »همکاری 
والدين و خانواده« اســت. اين يافته ها با نتايج يافته های پژوهش آلوتبی و همکاران 
)۲۰۱۸( همســو اســت. همچنین، در پژوهش ريچاردســون و همکاران )۲۰۱5( 
همــکاری والدين و خانواده هــا به عنوان چالش پنجم و در پژوهش گوستافســون 
)۲۰۱۹( به عنوان چالش ســوم ذکر شــده بود. درکل می توان گفت که مشــارکت 
خانواده و مدرســه همواره موردتوجه متخصصان آموزش وپرورش بوده است و يکی 
از چالش های اساســی در نظام آموزشی، نبود رابطة معنادار و ارتباطات کارآمد بین 
خانه و مدرســه است )پوررجب و همکاران، ۱۳۹7(. با توجه به سند تحول بنیادين 
آموزش وپرورش، يکی از اهداف کالن آن، افزايش مشــارکت و اثربخشــی همگانی 
به ويژه خانواده در تعالی نظام تعلیم وتربیت رســمی و عمومی تعیین شــده اســت 
)ســند تحول بنیادين آموزش وپرورش، ۱۳۹۰(؛ بنابرايــن، پیش بینی راهکارهايی 
برای جابه جا يی و روشن  سازی هرچه بیشتر والدين و خانواده ها در ارتباط با اصول، 
شــرايط و قوانین تشکیل کالس های درسی دانش آموزان به صورت مجازی و تبیین 
دقیق نقش، وظايف و مســئولیت های والدين و دانش آمــوزان در اين فرايند امری 

ضروری است. 
مديران مقطع ابتدايی شهر اهواز نیاز به »توسعة حرفه ای« کارکنان را چهارمین 
چالش شناسايی شده دانستند. در پژوهش ريچاردسون و همکاران )۲۰۱5( نیاز به 
توسعة حرفه ای کارکنان به عنوان آخرين چالش و در پژوهش گوستافسون )۲۰۱۹( 
پنجمین چالش رهبری مدرســة مجازِی شناسايی شدة مديران مدارس عنوان شد. 
همچنین، ايــن نتايج با يافته های پژوهش های مکی و همــکاران )۲۰۱۸(، کارِّنیو 
)۲۰۱4(، ملويانگ )۲۰۲۰( و اتســتاد )۲۰۱۳( همســو اســت. در اين پژوهش ها 
نداشتن آمادگی حرفه ای، ناتوانی در هدايت و ادارة کالس مجازی، کاهش مشارکت، 
ارتباطات و تعامالت فکرِی معلمان با دانش آموزان، مسائل روان شناختی، ضعف در 
ســواد ديجیتالی، وابســتگی بیش از حد به روش های سنتی و ناتوانی در تمرکز در 
کالس مجازی به دلیل مســائل خانوادگی، چالش های معلمان در انتقال به آموزش 
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مجازی ذکر شده بودند.
»پاســخ گويی به مســئولیت ها« چالش بعدی شناسايی شدة مديران شهر اهواز 
اســت. در پژوهش ريچاردســون و همــکاران )۲۰۱5( مديران مــدارس مجازی، 
پاســخ گويی به مسئولیت ها را ســومین چالش و در پژوهش گوستافسون )۲۰۱۹( 

چهارمین چالش در رهبری مدرسة مجازی عنوان کرده بودند. 
»کارکنان مدرســه و معلمان« نیز آخرين موردی اســت که مديران شهر اهواز 
به عنوان چالش رهبری مدرســة مجازی عنوان کرده اند. در پژوهش ريچاردسون و 
همکاران )۲۰۱5( مديران مدارس مجازی، کارکنان مدرســه را دومین چالش و در 
پژوهش گوستافســون )۲۰۱۹( آخرين چالش در رهبری مدرســة مجازی عنوان 
کردند. ازاين جهت، مطالعة حاضر با پژوهش گوستافســون )۲۰۱۹( کاماًل همســو 
اســت. در همین رابطه، در پژوهش کوان )۲۰۱4( نیز کارکنان مدرســه به عنوان 

بعدی مهم در رهبری مدرسة مجازی ذکر شده بود.
عالوه بر شــش مورد باال، مديران مدارس شــهر اهواز »برنامة شاد« را به عنوان 
چالش ديگری در رهبری مدرســة مجازی شناسايی کردند و چالش های اين برنامه 
را در قالب مواردی چون نداشــتن تعريفی درســت از نقش کارکنان مدرسه به جز 
معلمان، پايین بودن ســرعت شبکة اينترنت، مشــکل احراز هويت دانش آموزان و 
خروج خودکار آنان از برنامة شــاد، نداشتن قابلیت مشاهدة گیرندگان پیام توسط 
کاربران، پايین بودن کیفیت فايل های ارســالی توســط کاربران در اين برنامه، ذکر 
کردنــد. اين نتايج با يافته های حاجی و همــکاران )۱4۰۰( و محمدی و همکاران 
)۱۳۹۹( هم راستا اســت. يافته های اين پژوهش ها نیز مشکالت آموزش در فضای 
مجازی با اســتفاده از برنامة شــاد را عواملی چون ســختی های تولید محتوا، نبود 
اينترنت با سرعت مناسب و مشکالت زيرساختی شاد، دسترسی نداشتن همگان به 
شــاد، نظارت شديد، نبود بازخورد مناسب و چهره به چهره، انگیزة کم دانش آموزان، 
نبود همکاری مناســِب والدين و نداشتن تعامل و همفکری بین معلمان ذکر کرده 

بودند. 
مديــران مقطع ابتدايی شــهر اهواز، »مســائل مربوط به والديــن و خانوادة 
دانش آمــوزان« را نیز به عنوان چالشــی مهم برای رهبری مــدارس ابتدايی اين 
شــهر ذکر کردند. اين چالش مطرح شده توســط مديران مدارس شامل دو عامل 
»بی بضاعتی و نداشــتن تمکن مالی والدين و خانواده ها« و »بیکاری، طالق، اعتیاد 
و بزهکاری والدين«، بودند. اين يافته ها با پژوهش های ســانتوس و روزر )۲۰۲۱(، 
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رينفــورد )۲۰۲۱( و رايس و همکاران )۲۰۲۰( همســو بودند و نشــان دادند که 
نابرابری در دسترسی به فناوری و آموزش مجازی مانع مهمی در دستیابی عادالنه 
به آموزش و خدمات آموزشــی است. کاًل شواهد نشان می دهد که آموزش مجازی 
به طور مســاوی بین مخاطبان تقسیم نشده اســت. برخی از دانش آموزان به دلیل 
مسائل مالی و خانوادگی قادر به استفاده از اين نوع آموزش نیستند و نوعی شکاف 
ديجیتال5۰ در جامعه به وجود آمده است. درواقع، شکاف ديجیتالی به شکاف بین 
کســانی که به اينترنت و ساير فناوری های اطالعاتی دسترسی دارند و کسانی که 
دسترســی ندارند اشاره دارد. افرادی که توانايی دسترســی به اينترنت از خانه را 
ندارند از آموزش های الزم در اين زمینه به دور مانده اند و درک محتوای يادگیری 
مجازی برای آنان مشــکل است. هرچند در نواحی مختلف شهر اهواز سعی بر آن 
بوده اســت که با اعمال اقداماتی پیشگیرانه از شکاف ديجیتالی بین دانش آموزان 
جلوگیری شود، اما ازنظر مديران مدارس، اين مسئله همچنان يکی از چالش های 

جدی است.
با توجه به نتايج پژوهش حاضر می توان گفت که با استقبال ناگهانی از آموزش 
مجازی بســیاری از مديران مدارس مجبور خواهند بــود ديد خود را برای پذيرش 
اين پديده بازنگری کننــد. بنابراين، همچنان که مدارس با در پیش گرفتن برنامة 
درسی مجازی مســیری رو به جلو طی می کنند، موانعی نیز بر سر راه آن ها ظهور 
خواهند کرد. بسیاری از اين موانع پیش بینی نشده اند يا ممکن است زيرساخت های 
ســخت افزاری و نرم افزاری الزم مهیا نشده و چارچوب نظری برای تحقق بخشیدن 
به اين تحول را نداشته باشــند )جانسون5۱، ۲۰۱5(. اهمیت يافته های اين مطالعه 
اين اســت که نتايج اين پژوهش می تواند چشــم اندازی نو و بینشی جديد و عمیق 
نســبت به پديدة آموزش مجازی، در دورة آموزش ابتدايی، پیش روی مديران قرار 
دهد. مديران مدارس ابتدايی بر اســاس اين دانش و چشم انداز قادر خواهند بود در 
طراحی برنامة درســی خود بازنگری کنند و برنامه های خود را با اين رويکرد جديد 
در آمــوزش تطبیق دهند. آگاهی از چالش های مديريت مدرســة مجازی، بینش و 
درک جامعی در اختیار مديران، سیاست گذاران، برنامه ريزان، معلمان، دانش آموزان، 
والدين و ســاير مجريان نظام آموزش وپرورش می گــذارد. همچنین، متخصصان و 
کارشناســان آموزشی با آگاهی از اين چالش ها می توانند برنامه ريزی های راهبردی 
و هــدف داری را اتخاذ کنند و موجب پیشــرفت روزافزون آموزش مجازی در دورة 

ابتدايی شوند.
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در پايان با توجه به يافته های اين پژوهش پیشــنهاد می شــود: ۱( سازوکارها 
و سیاســت گذاری های اثربخشــی برای کاهش چالش های مالی مــدارس ابتدايی 
شــهر اهواز انديشیده شــود؛ ۲( برای آن تعداد از دانش آموزان شهری و روستايی 
شــهر اهواز که به دلیل مشــکالت مالی خانواده ها، نبود زيرســاخت های داده5۲ و 
ناتوانايی در تهیة ابزارهای ديجیتال هوشــمند از آموزش مجازی محروم مانده اند، 
چاره ای انديشــیده شود؛ ۳( برای رفع کاستی ها و مشکالت زيرساختی سامانة شاد 
تــالش مضاعفی صورت بگیــرد؛ 4( پژوهش هايی برای بررســی راهکارها و عوامل 
مؤثر در مديريت زمان مديــران، معلمان، دانش آموزان و والدين در فرايند ياددهی 
و يادگیری در بســتر فضای مجازی انجام شــود؛ 5( راهکارهايی برای جابه جا يی و 
روشن  ســازی هرچه بیشتر والدين و خانواده ها در ارتباط با اصول، شرايط و قوانین 
تشــکیل کالس های درســی دانش آموزان به صورت مجــازی و تبیین دقیق نقش، 
 وظايف و مسئولیت های والدين و دانش آموزان در اين فرايند پیش بینی و اجرا شود؛

6( اداره های نواحی مختلف شــهر اهواز برای توسعة حرفه ای هرچه بیشتر معلمان 
درزمینة تدريس در بســتر فضای مجازی تالش همه جانبه ای داشته باشند و برای 
آشنايی معلمان با استاندارها و الگوهای طراحی محتوای الکترونیکی، بررسی عوامل 
موفقیت در تولید محتوای الکترونیکی، تقويت دانش معلمان درزمینة نرم افزارهای 
تولید محتوای الکترونیکی، افزايش سطح سواد رسانه ای معلمان اقداماتی انديشیده 
شود؛ 7( در زمینة فرايند تولید برنامة درسی مجازی، با تأکید بر ويژگی های سنی و 
رشــدی دانش آموزان دورة ابتدايی و بررسی راهکارهای اثربخشی اين برنامة درسی 
برای آن ها، و برای آگاهی و شناســايی ويژگی های مؤثر مديران در رهبری مدرسة 
مجــازی و رويارويی موفقیت آمیز با چالش هــای ويژة اين نوع مدارس پژوهش ها و 

مطالعات کاربردی صورت گیرد.
بــا توجه به دنیاگیری کوويد - ۱۹، هدف از اين پژوهش، بررســی و تبیین چالش های 
مديران مدارس دورة ابتدايی شــهر اهواز در رهبری مدارس در دوران آموزش مجازی بود. 
پژوهشگران در اين مطالعه چالش های آموزش مجازی را با توجه به بافت فرهنگی و تاريخی 
ايران بررسی کردند. يکی از محدوديت های اين پژوهش، بررسی چالش های آموزش مجازی 
 بر اساس تجارب زيستة مديران دورة ابتدايی است که با توجه به اهمیت مضاعف اين دوره

 انتخاب شدند  بنابراين، با توسعة دورة تحصیلی ممکن است يافته های اين پژوهش به نتايج 
گسترده تری منجر شود. توصیه می شود در پژوهش های آتی تجارب زيستة مديران مدارس 

ساير دوره ها، در آموزش مجازی، نیز مطالعه شوند.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

REFERENCESمنابع

44
ë شمارة 81

ë سال بیست ویکم 
ë بهار 1401

پوررجب، معصومه.، پناهی درچه، اکبر و افالکی، امیر ارسالن. )۱۳۹7(. نقش مشارکت والدين در دستیابی به اهداف آموزشی. مجلة 
پیشرفت های نوين در روا ن شناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش، ۱)7(، ۳۹-۳۲.

 https://sccr.ir/Files/6609.pdf .دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش. )۱۳۹۰(. سند تحول بنیادين آموزش وپرورش
نعمت زاده آق براز، سمیه. )۱۳۹۳(. بررسی مسائل اخالقی در آموزش مجازی ]پايان نامة کارشناسی ارشد[. دانشگاه الهیات و معارف 

اسالمی.
همت يار، زهرا.، عبدالهی، بیژن.، نوه ابراهیم، عبدالرحیم و زين آبادی، حسن رضا. )۱۳۹۸(. شناسايی ابعاد و مؤلفه های رفتاری رهبران 

آموزشی بینشمند در مدارس ابتدايی؛ پژوهشی کیفی و پديدارشناسانه. مديريت مدرسه، 7)۳(، ۱6۰-۱4۳.

Ali Abadi, Kh., MoradiDoliskani, M., Moradi, R., & MohammadiGaledar. A. (2015). Perceptual Characteristics 
of Students in e-Content of the Curriculum Mashhad University of Medical Sciences. Education Strategies in 
Medical Sciences, 8(3), 179-185. http://edcbmj.ir/article-1-823-en.html

Alotebi, H., Alharbi, O., & Masmali, A. (2018). Effective leadership in virtual learning environments. 
International Journal of Information and Education Technology, 8(2), 156-160.https://doi.org/10.18178/
ijiet.2018.8.2.1026

Bathon, J., & Baker, B. D. (2013). School finance 2.0: Flexible financing for a virtual world. National Education 
Policy Center. https://nepc.colorado.edu/sites/default/files/lb-pb-onlineedfinancing-legis_0.pdf

Beck, D., LaFrance, J., & Richardson, J. W. (2014). Voices of virtual school leaders: Challenges and advice 
[Paper presentation]. the annual meeting of the Educational Research Association, San Diego, CA, United 
States.

Carreño, I. D. V. G.  (2014). Emergent leadership: E-leadership implications for virtual education. Revista de 
Estudios Para El Desarrollo Social de La Comunicación, 10, 308–324.

Cowan, L. D. (2014). E-Leadership: Leading in a virtual environment- Guiding principles for nurse leaders. 
Nursing Economics, 32(6), 312–322.

Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design (Third Edition). SAGE Publications.

Edie J. M. (1987). Edmund Husserl's phenemenology: A critical commentary. Indiana University Press.

Gustafson, D. C. (2019). iPrincipal: A Multiple Case Study on the Challenges and Leadership Practices 
of Virtual School Principals (No.13814029) [Doctoral dissertation, University of La Verne]. ProQuest 
Dissertations and Theses Global

Hopman, J., Allegranzi, B., & Mehtar, S. (2020). Managing COVID-19 in low-and middle-income countries. 
Jama, 323(16), 1549-1550. https://doi.org/10.1001/jama.2020.4169

International Society for Technology in Education. (2018). The ISTE standards for education leaders. https://
www.iste.org/standards/for-educationleaders

Johnson, H. (2015). Will Technology Kill Universities? https://time.com/3747816/education-chalkboard-
chatroom/

Klein, P., & Westcott, M. R. (1994). The changing character of phenomenological psychology. Canadian 
Psychology/Psychologie canadienne, 35(2), 133-157.

Lang, I. (2004). Forum Qualitative Sozialforschung / Forum [ Review of the book Readme First for a User’s 
Guide to Qualitative Methods, by M. Janice  &  L. Richards]. Qualitative Social Research, 5(1). https://www.
qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/632



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

45
 ë 81 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 بهار 

Mackey, J., O’Reilly, N., Jansen, C., & Fletcher, J. (2018). Leading change to co-teaching in primary schools: 
A “Down Under” experience. Educational Review, 70(4), 465-485. https://doi.org/10.1080/00131911.2017.1
345859

McLeod, S. , & Richardson, J. W. (2011). The dearth of technology leadership coverage. Journal of School 
Leadership, 21(2), 216-240. https://www.learntechlib.org/p/51371/

Miller, T. & Ribble, M.  (2010). Moving Beyond Bricks and Mortar: Changing the Conversation on Online 
Education. Educational Considerations, 37(2), 3-6. https://doi.org/10.4148/0146-9282.1149

Moluayonge, G. E. (2020). The Use of Modern Educational Technologies in Remote Learning in Higher 
Education during a Pandemic: The Case of COVID-19 in Cameroon. Journal of Learning for Development, 
7(3), 479-484. https://eric.ed.gov/?q=challenges virtual education higher education covid 19&pr=on&ft=on&
pg=3&id=EJ1280645

Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. SAGE

Oliver, K., Kellogg, S., Townsend, L., & Brady, K. (2010). Needs of elementary and middle school 
teachers developing online courses for a virtual school. Distance Education, 31(1), 55-75. https://doi.
org/10.1080/01587911003725022

Ottestad, G. (2013). School leadership for ICT and teachers’ use of digital tools. Nordic Journal of Digital 
Literacy, 8(1-02), 107-125. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-943X-2013-01-02-07

Patil, N. G., & Yan, Y. C. H. (2003). SARS and its effect on medical education in Hong Kong. Medical 
education, 37(12), 1127. https://doi.org/10.1046/j.1365-2923.2003.01723.x

Phelps, K. (2012). Leadership online: Expanding the horizon. New Directions for Student Services, 2012(140), 
65-75. https://doi.org/10.1002/ss.20032

Priest, H. (2002). An approach to the phenomenological analysis of data. Nurse Researcher, 10(2), 50-63.

Quilici, S. B., & Joki, R. (2011). Investigating roles of online school principals. Journal of Research on 
Technology in Education, 44(2), 141-160. https://doi.org/10.1080/15391523.2011.10782583

Rainford, J. (2021). Moving widening participation outreach online: challenge or opportunity? Perspectives: 
Policy and Practice in Higher Education, 25(1), 2-6. https://doi.org/10.1080/13603108.2020.1785968

Rice, M. F., Lowenthal, P. R., & Woodley, X. (2020). Distance education across critical theoretical landscapes: 
touchstones for quality research and teaching. Distance Education, 41(3), 319-325. https://doi.org/10.1080/01
587919.2020.1790091

Richardson, J. W., LaFrance, J., & Beck, D. (2015). Challenges of virtual school leadership. American Journal 
of Distance Education, 29(1), 18-29. https://doi.org/10.1080/08923647.2015.992647

Salsberry, T. A. (2010). K-12 virtual schools, accreditation, and leadership: What are the issues?. Educational 
Considerations, 37(2), 14-17. https://doi.org/10.4148/0146-9282.1151

de los Santos, G. E., & Rosser, W. (2020). COVID-19 shines a spotlight on the digital divide. Change: The 
Magazine of Higher Learning, 53(1), 22-25. https://doi.org/10.1080/00091383.2021.1850117

May, D. S. (2018). Meeting the challenges of massive open online courses in higher education ]Doctoral 
dissertation, Pepperdine University[. https://search.proquest.com/openview/ccc59127a0fddb26b307922589fc
625c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750 

Auslander, S. S., Meyers, B., Schafer, N., Kavanagh, K., & Haardoerfer, R. (2018). Becoming Critical Friends: 
Developmental Portraits of Three Professional Learning Communities. National Teacher Education Journal, 
11(2), 23-40.

Zu, Z. Y., Jiang, M. D., Xu, P. P., Chen, W., Ni, Q. Q., Lu, G. M., & Zhang, L. J. (2020). Coronavirus disease 2019 
(COVID-19): a perspective from China. Radiology, 296(2), E15-E25. https://doi.org/10.1148/radiol.2020200490



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

46
ë شمارة 81

ë سال بیست ویکم 
ë بهار 1401

1. Patil & Yan

2. Scott May

3. cisco Systems

4. informatics

5. Oliver

6. Quilici & Joki

7. Richardson

8. Beck

9. Santos & Rosser

10. Rainford

11. Rice

12. International Society for Technology 
in Education

13. equity and citizenship advocate

14. visionary planner

15. empowering leader

16. system designer

17. connected leader

پی نوشت ها .....................................................................................
18. Salsbery 

19. Alotebi

20. Mackey

21. Carreño

22. Moluayonge

23. Ottestad

24. Phelps

25. Miller & Ribble

26. Cowan

27. Bathon & Baker 

28. Swars

29. funding

30. staffing

31. accountability

32. time

33. parent/Family involvement

34. professional Development

35. Gustafson 

36. Hopman 

37. Zu 

38. Edie

39.  .Klein & Westcott

40. Moustakas

41. Priest

42. Cresswell

43. Lang

44. credibility

45. peer debriefing

46. member check

47. transferability

48. dependability

49. confirmability

50. digital Divide

51. Johnson

52. data



Abstract

Keywords

No.81 ë
Vol.21 ë

Spring 2022 ë 

Educational Innovations
Quarterly journal of

5

Challenges of primary school principals 
of Ahvāz in leading a virtual school: 

A phenomenological study

Virtual Education, Primary School Principals, Covid-19 
Pandemic, Lived Experiences, Phenomenological Study

The purpose of this study was to investigate and explain the challenges of primary 
school principals of Ahvāz in leading schools during the virtual education. 
To achieve this goal, a qualitative research method was used with Husserl's descriptive 
phenomenological approach. For this purpose, semi-structured interviews were 
conducted with eight primary school principals, who were purposefully selected. Data 
were extracted and analyzed using Creswell’s analysis cycle, including data organization, 
reading and writing, description, classification and coding, interpretation of  the data 
validity and reliability, and displaying and visualization of the data. The results showed 
that the school principals identified the challenges of the virtual school in the areas 
of financial resources, time, parent/family cooperation, professional development, 
responsiveness to the responsibility and teachers/school staff, respectively. In addition 
to these challenges, which were based on the theoretical framework of the study by 
Richardson et al (2015), principals described the other challenges of the virtual school 
as “shād application” and "family issues". The most important challenges of shād 
application are themes such as not defining the role of school staff except teachers, low 
internet speed, problem of students’ authenticating and leaving the shād application, 
inability of users to see the message recipients, and the low quality of the files sent 
by users in this application were detected. In addition, the principals described the 
challenges of families in terms of the two themes: "poverty and financial inability of 
families" and "unemployment, divorce, addiction and parental delinquency."
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