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چالشهای مدیران مدارس ابتدایی
شهر اهواز در رهبری مدرسة مجازی:
مطالعة پدیدارشناختی
علی بیرمیپور

*

شیدا اچرش

**

چكيده:
هدف از این پژوهش بررســی و تبیین چالشهای مدیران مدارس دورة ابتدایی شهر اهواز
روش کیفی ،با رویکرد
در رهبری مدارس در دوران آموزش مجازی اســت .در ایــن تحقیق از
ِ
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 شیوهای هدفمند ،از نوع
موارد مطلوب ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند و با آنها مصاحبة نیمهسازمانیافته صورت گرفت.
دادههای پژوهش با استفاده از چرخة تجزیهوتحلیل کرسول شامل سازماندهی دادهها ،خواندن
و یادداشــتکردن ،توصیف ،طبقهبندی و رمزگذاری ،تفسیر روایی و پایایی دادهها و نمایش و
تجسم دادهها استخراج و تحلیل شدند .بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش ،مدیران مدارس
چالشهای مدرسة مجازی را به ترتیب در محورهایی چون منابع مالی ،زمان ،همکاری والدین/
خانواده ،توســعة حرفهای ،پاسخگویی به مســئولیتها و معلمان /کارکنان مدرسه شناسایی
کردند .عالوهبراین ،مدیران چالشهای دیگر مدارس مجازی را در قالب دو محور «برنامة شاد»
و مسائل مربوط به خانوادهها عنوان کردند .مهمترین چالشهای برنامة شاد شامل مواردی چون
تعریفنکردن ســهم کارکنان مدرسه بهجز معلمان ،پایینبودن سرعت شبکة اینترنت ،مشکل
احراز هویت دانشآموزان و خروج آنان از برنامة شاد ،نبود قابلیت مشاهدة گیرندگان پیام برای
کاربران و پایینبودن کیفیت فایلهای ارســالی در این برنامه بودند .بهعالوه ،مدیران مدارس
ن مالی نداشتن خانوادهها
چالشهای مربوط به خانوادهها را نیز در دو مضمون بیبضاعتی و تمک 
و بیکاری ،طالق ،اعتیاد و بزهکاری والدین عنوان کردند.

كليد واژهها:

آموزش مجازی ،مدیران مدارس ابتدایی ،دنیاگیری کووید ،19-تجارب زیسته ،مطالعة پدیدارشناسی
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مقدمه

28

بدون شــک رشد و تعالی جامعه در گرو آموزشهایی است که کودکان در طالییترین دوران زندگی
خــود ،یعنی دوران ابتدایی ،دریافت میکننــد چراکه حافظة کودک در بهترین زمان یادگیری و آموزش
قرار دارد .کیفیت آموزش مدارس نیز در گرو شیوة مدیریتی مدیران مدارس ابتدایی است .رهبران واقعی
در حوزة آموزش مدیرانیاند که عناصر اساســی مؤثر در کیفیت و تعالی آموزش را میشناســند و بهکار
میگیرند .بهویژه که امروزه در عصری هستیم که مفاهیم و هنجارها روزبهروز متحول میشوند و تقاضا و
فعالیتهای مدارس را تحتالشــعاع قرار میدهند (همتیار و همکاران .)۱۳۹۸ ،هماکنون تجربة آموزش
در ســطح جهان نشان داده است که در شرایط حســاس کنونی و شیوع کووید ،19-بهمنزلة مسئلة روز
دنیای واقعی ،آموزش بهصورت مجازی میتواند جلوی تعطیلی رسمی آموزش را در مدارس بگیرد (پاتیل
و یان۲۰۰۳ ،1؛ ا ِسکاتمی.)۲۰۱۸ ،2
تعریف ارائهشدة متصدیان نظامهای سیسکو 3آموزش مجازی نوعی یادگیری اینترنتی است که شامل
رساندن مطالب در چندین شکل ،مدیریت آموزشی و یک مجموعة شبکه شده از دانشجویان یا دانشآموزان
و تعدادی توسعهدهندگان و کارشناسان خبره است .همچنین ،آموزش مجازی امکان یادگیری سریعتر و با
هزینة کمتر را فراهم و دستیابی به آموزش را برای همه میسر میسازد .آموزش مجازی مجموعة وسیعی از
نرمافزارهای کاربردی و روشهای آموزش مبتنی بر رایانه ،آموزش مبتنی بر وب ،کالسهای درس مجازی
4
و اســت (نعمتزاده آقبراز.)1393 ،به دلیل گســترش مداوم مهارتهای آموزشی در دنیایِ دادهورزی
گرایش جهان در چند دهة اخیر به استفاده از فناوری در افزایش کارایی آموزش چشمگیر بوده و بسیاری
ِ
از اندیشــمندان در پی خلق شی وهها و نوآوریهایی درزمینة تأمین نیاز روزافزون آموزشاند (علیآبادی و
شوپرورش برای به حداقل رساندن آسیبهای
همکاران .)2015 ،بدینترتیب ،در این دوران ،وزارت آموز 
ناشــی از تعطیلی مدارس و در قدم اول برای جبران مشکل ســاعات آموزشی به سراغ تلویزیون رفت و
تصمیم گرفت که آموزش تلویزیونی را آغاز کند .برایناساس ،آموزشهای تلویزیونی از 10اسفند  1398از
شبکة آموزش شروع شد و چندی بعد هم شبکة چهار سیما به این آموزشها اضافه شد .عالوهبراین ،وزارت
آموزشوپرورش تصمیم گرفت دامنة آموزش از راه دور مدارس را گســترش دهد ،ازهمینرو سامانهای با
عنوان شــاد را بهمنظور برگزاری کالسهای مجازی ایجاد کرد .سامانة شاد که در ابتدا شبکة اجتماعی
دانشآموزان بود و بعد به شبکة آموزش دانشآموزی تغییر نام دادـ سامانهای تخصصی برای دانشآموزان
و فعالیتهای مربوط به آنها بهشمار میآید.
مطالعات درزمینــة رهبری و مدیریت مدارس مجازی از تحقیقات الیــور 5و همکاران ( )2010آغاز
شــد .طبق یافتههای مطالعات ،مدیریت مدارس مجازی با مدیریت مدارس ســنتی تفاوتهای اساسی
دارد (قیلیکی و جوکی .)۲۰۱۱ ،6مطالعات مختلف نشــان دادهاند که فرایند ایجاد برنامة درسی مجازی
و زیرســاختهای مجازی هم هزینهبر و هم زمانبر اســت .همچنین ،معلمانی که کالسهای برخط را
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طراحی میکنند به مدیر و راهنمای توانمندی نیاز دارند .بنا بر آنچه گفته شــد ،مدیران در مسیر انتقال
از مدیریت مدارس حضوری به مجازی ،با چالشهای منحصر به خود روبهرو میشــوند .برای مثال ،مدیر
در مدرسة مجازی باید تعاملی از راه دور با دانشآموزان ،اولیا و حتی معلمان داشته باشد و این مسئلهای
منحصر به خود است که مدیر مدرسة حضوری هرگز با آن مواجه نبود .همچنین ،مدیریت و سازماندهی
فعالیتهای روزانة مختص به یک مدیر در مدرســة مجازی نســبت به مدرسة حضوری منحصر به خود
است (ریچاردسون 7و همکاران .)۲۰۱۵ ،بک 8و همکاران ( )2014چهار تفاوت مدیریت مدرسة مجازی از
مدارس سنتی شناسایی کردند و این تفاوتها شامل تعامل با دانشآموزان ،نظارت معلم ،توسعة حرفهای
و سازماندهی روزانة فعالیتها است .همچنین ،سانتوس و روزر ،)2021( 9رینفورد )2021( 10و رایس 11و
همکاران ( )2020میگویند که مدارس در انتقال از آموزش سنتی به آموزش مجازی باید عدالت آموزشی
و منافع تمام گروههای دانشآموزی را مدنظر قرار دهند.
جامعة بینالمللی فناوری در آموزش )2018( 12اســتانداردهایی برای مدیران آموزشــی منتشر کرد.
این اســتانداردها که بهعنوان چارچوبی برای یادگیری در عصر دیجیتال شــناخته شدهاند بر پنج حوزه
تمرکز دارند .1 :دفاع از عدالت و حقوق شــهروندی13؛  .2برنامهریز با بصیرت14؛  .3رهبری توانمند15؛ .4
طراح سامانه16؛ و  .5رهبر مرتبط .17هرکدام از این استانداردها نحوة بهکارگیری ،درگیری ،خلق ،ساخت و
الگوسازی در محیط یادگیری مجازی را بررسی میکند.
سالسبری )2010( 18در مطالعهای کاربردی مشکالتی را که ممکن است مدیران مدارس مجازی با آن
روبهرو شــوند مطرح کرد .اولین چالش ممکن است در ایجاد دیدگاهی مشترک بین کارکنان و معلمانی
باشــد که ازنظ ِر جغرافیایی ارتباط آنها با هم قطع باشــد؛ دومین چالش احتمالی ممکن است در شیوة
مدیریتی باشــد که باعث ارتقا عملکرد دانشآموزان و اثربخشی مدرسه میشود .بدینترتیب ،مهمترین
بخــش در مدیریت مدارس مجازی توانایی در برقراری ارتباط با دانشآموزان امروزی اســت (آلوتبی 19و
همکاران)2018 ،؛ ســومین چالشی که ممکن اســت مدیران مدارس مجازی با آن روبهرو شوند ،چالش
در ایجاد و طراحی برنامة درســی پژوهشمحور برای دانشآموزان و طراحی دورههای توســعة حرفهای
برای معلمان اســت (مکی 20و همکاران2018 ،؛ کا ِّرنیو2014 ،21؛ ملویانگ2020 ،22؛ اتستاد.)2013 ،23
عالوهبراین ،فلپس )2012( 24اشاره میکند که مدیران مدارس مجازی باید بر ارائة بهموقع منابع و خدمات
تمرکز کنند.
چالشهای دیگری که ممکن اســت مدیران مدارس مجازی با آن روبهرو شوند مربوط به کارکنان
مدرســه (معلمان) اســت .میلر و ریبل )2010( 25و کوان )2014( 26اشــاره میکنند که همة معلمان
دانش و مهارت تدریس برخط را ندارند .مدیران مدارس مجازی باید آگاه باشند که بسیاری از معلمان
از محیــط مدارس حضوری وارد محیط مدارس مجازی شــدهاند و ممکن اســت به دلیل تغییر حجم
کار یا فقدان حمایتهای فنی و پداگوژی مقاومت نشــان دهنــد .منابع مالی از دیگر چالش بالقوه در
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مدارس مجازی است .بیثون و بیکر )2013( 27و سوارز 28و همکاران ( )2018در مطالعة خود
مدیریت
ِ
نشان دادند که الگو منابع مالی که برای مدارس حضوری بهکار میرفت برای مدارس مجازی اثربخش
نخواهد بود.
معموالً تصور میشــود چالشهایی که مدیران مدارس مجازی ممکن است با آن مواجه شوند مشابه
چالشهای تجربهشده در مدیریت مدارس دیگر است .بر اساس مطالعة ریچاردسون و همکاران ()2015
این چالشها میتوانند در سه حوزه طبقهبندی شوند .1 :چالش مربوط به دانشآموز (مانند جمعیت باالی
مدرسه و مسائل مربوط به آموزش در کالسهای پرجمعیت) .2 .چالش مربوط به مدرسه (مانند فرهنگ
و اقلیم هر مدرســه) .3 .چالش مربوط به مدیر (مانند مســئلة ارزیابی معلمان و برنامهها) .با توجه به این
طبقهبندی ،مدیران مدارس مجازی با چالشهای خاص محیط آموزشی خود روبهرو خواهند بود .در سال
 ،2015ریچاردسون و همکاران در مطالعهای موردی شش چالش را در مدیریت مدارس مجازی شناسایی
کردند .این چالشها عبارت بودند از .1 :منابع مالی .2 ،29نیروی انسانی .3 ،30پاسخگویی به مسئولیتها،31
 .4زمان .5 ،32مشارکت والدین /خانواده ،33و  .6توسعة حرفهای.34
بنا بر مطالعة ریچاردســون و همــکاران ( ٪94 ،)2015از مدیران مدارس مجازی شــرکتکننده در
مصاحبه بودجه را بهعنوان چالش مطرح کردند .مدیران مدارس مجازی خاطرنشان کردند که الگوی منابع
مالی کنونی مورداستفاده برای مدارس مجازی اثربخش نخواهد بود .مدیران باور داشتند که مدارس مجازی
آنها به الگویی از منابع مالی نیاز دارد که بتواند نیازهای خاص مدرسة مجازی آنان را تأمین کند .دومین
چالش مطرحشــده توسط مدیران ،کارکنان مدرسه بودند .بنا بر مطالعه ریچاردسون و همکاران (،)2015
 %83/3از مدیران مدارس مجازی کارکنان خود را بهعنوان چالش مطرح کردند .این چالشها شامل به کار
گرفتن و درگیر کردن معلمان ،همکاری و مشارکت معنیدار آنان و شیوة استخدام نیروهای جدید است.
بر اساس نظر مدیران ،بزرگترین چالش در استخدام نیروهای جدید اطمینان حاصل کردن از این مسئله
بود که معلمان جدید بهخوبی آموزش دیده و ازلحاظ جغرافیایی قابلدســترس باشــند .چالش بعدی که
ت است .بنا بر مطالعة ریچاردسون و همکاران
مدیران مدارس مجازی با آن روبهرو بودند ،پاسخ به مسئولی 
( )2015بیش از نیمی از شرکتکنندگان در مطالعه ( )%55/6حس مسئولیتپذیری را مسئلة قابلتوجهی
در مدیریت مدارس مجازی شناســایی کردند .نیمی از مدیران مجازی شرکتکننده در مصاحبه ،زمان را
چالش معنیداری دانســتند .مسئلة بعدی مشــارکت والدین /خانوادهها شناسایی شد .در مدارس مجازی
تعامل مدیران با والدین و خانوادهها بسیار محدود به نظر میرسد .بر اساس این مطالعه ،مدیران بیان کردند
که خانوادهها و والدین از ثبتنام دانشآموزان خود در مدارس مجازی خرســند هســتند؛ اما از انتظارات
منحصربهفرد مدارس مجازی از دانشآموزان و خانوادهها آگاهی ندارند .این ناآگاهی منبع اساسی بسیاری از
ناامیدیها و جنجالهای مداوم اغلب مدیران مدارس مجازی است .آخرین چالش مدیریت مدارس مجازی
که ریچاردســون و همکاران ( )2015شناسایی کردند ،تدارک و تهیة امکان توسعة حرفهای برای معلمان
30
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و کارکنان مدرسه است .بر اساس نظر مدیران ،بسیاری از معلمان باید دورههایی را برای آشنایی با نیازها
مدارس مجازی ببینند و این امر نیاز به توجه ویژة مدیــران دارد .البته مدیران بیان کردند که
و شــرایط
ِ
35
برگزاری دورههای آموزشی بهصورت مجازی برای معلمان آسانتر خواهد بود .گوستافسون ( )2019نیز
بر مبنای مطالعة بنیادی ریچاردسون و همکاران ( ،)2015به بررسی چالشهای مدیران در مدارس مجازی
پرداخت و نتایج مطالعة او این شش چالش را تأیید کرد.
امروزه مسئلة مهم و قابلتوجه این است که بحران کووید ،19-بهصورت غافلگیرکنند ه و در مدتزمان
کوتاهی آموزش را متحول ساخته و آموزش مجازی و مبتنی بر فناوری را بر مدارس تحمیل کرده است.
از زمان شــیوع این ویروس ،پژوهشگران حوزههای مختلف سعی داشتهاند تا تأثیر این چالش را بر حوزة
فعالیت خود بسنجند .اما با توجه به زمان کوتاهی که از شیوع این ویروس میگذرد ،پیشینه و مبانی غنی
در مورد ارتباط کووید 19-و آموزش در دسترس نیست و بیشتر ادبیات موجود در این زمینه به مطالعات
پزشکی مربوط میشود (هاپمن 36و همکاران۲۰۲۰ ،؛ زو 37و همکاران .)۲۰۲۰ ،همچنین منابع قابلتوجهی
درزمینة یادگیری بهصورت مجازی وجود دارد؛ اما مسئلة مهم این است که تحقیقات کمی در مورد شیوة
رهبری مدرسة مجازی در دسترس است (مکلود و ریچاردسون۲۰۱۱ ،؛ ریچاردسون و همکاران.)۲۰۱۵ ،
تحول ایجادشــده مفهوم آموزش حضوری را بهطور
هماکنون مدیران مدارس با این مســئله درگیرند که
ِ
شوپرورش باید خود را بیشتر با این پدیده سازگار کند .در ایران،
غافلگیرکنندهای تغییر داده و نظام آموز 
هوشمند شــدن مدارس و ورود فناوری در آموزشوپرورش ،مســئلهای بود که مسئوالن در پیادهسازی
آن تــاش و پژوهشهای فراوانی انجام داده بودند؛ اما با همهگیری کرونا تمام مدارس مجبور به آموزش
از راه دور در بســتر برنامة شاد شــدند و در مدتزمان کوتاهی به اســتقبال پدیدة مجازی شدن کامل
رفتند .اســتقبال همگانی که ممکن بود در حالت عادی دههها طول بکشــد .باید گفت که در این فرایند
مجازیشدن چالشهای بسیاری پیش روی تمامی عوامل نظام آموزشوپرورش بهخصوص مدیران مدارس
ابتدایی بوده است که ضرورت دارد موردبررسی بیشتری قرار گیرد.برهمیناساس ،این مطالعه قصد دارد به
بررسی و تبیین چالشهای مدیران مدارس دورة ابتدایی شهر اهواز ،در رهبری مدارس در دوران آموزش
مجازی ،بپردازد .در این پژوهش ،برای تهیة ســؤاالت مصاحبه و واکاوی تجربیات زیستة مدیران مدارس
ابتدایی شهر اهواز ،از مطالعة ریچاردسون و همکاران ( )2015بهعنوان چارچوب نظری استفاده شده است.

 سؤال پژوهش
مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز در رهبری مدرسة مجازی با چه چالشهایی مواجه بودهاند؟

روششناسی پژوهش

این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است .روش این پژوهش کیفی و رویکرد آن پدیدارشناسی توصیفی
است که هدف آن توصیف صریح و شناسایی پدیدهها ،آنگونه که افراد در موقعیتی خاص ادراک میکنند،
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اســت (ایدیه1987 ،38؛ کلین و وســکات۱۹۹۴ ،39؛ موستاکس .)۱۹۹۴ ،40پریست 41باور دارد کسانی که
بهصورت واقعی با پدیدة موردمطالعه و همجوار با پدیدة موردمطالعه زندگی میکنند تنها منبع مشــروع
دادههاییاند که پژوهشگر میتواند با اتکا به آن به حقیقت پدیده دست یابد (پریست .)۲۰۰۲ ،کیفیتهای
عمومی تعیینشده برای اجرای این پژوهش به شیوة کیفی به شرح زیر است:
قلمرو این پژوهش شامل مدیران مدارس دورة ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی  1400-1399است.
روش نمونهگیری در مطالعة تجارب زیســته عموماً هدفمند است .بنابراین ،نمونهگیری هدفمند مطلوب
از مدیران مدارس ابتدایی شــهر اهواز انجام شد تا دید عمیقتری به چالشهای رهبری مدرسة مجازی
بهدست آید .کرسول پیشنهاد میکند که تعداد  3تا  10شرکتکننده میتواند طیف مناسبی برای هدفِ
مطالعة پدیدارشناختی باشــد (کرسول ،2013 ،42ص .)157 .برهمیناســاس 8 ،نفر از مدیران مدارس
ابتدایی شهر اهواز بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
در این پژوهش از فرایند مصاحبة نیمهســاختارمند استفاده شد زیرا شیوة مصاحبة غیراستاندارد،
که اغلب در تجزیهوتحلیل دادههای کیفی اســتفاده میشــود ،به محقق اجازه میدهد تا از سؤاالت از
پیش برنامهریزیشــده اســتفاده کند (النگ .)۲۰۰۴ ،43درنهایت ،برای بررســیهای بیشتر ،با پرسش
ســؤاالت بازپاسخ ،بینش عمیقتری از نظرهای مصاحبهشــوندگان بهدست آمد .برای تحلیل دادهها از
چرخة تجزیهوتحلیل اطالعات کرســول ( )2013شامل سازماندهی دادهها ،خواندن و یادداشت کردن،
توصیف ،طبقهبندی و رمزگذاری ،تفســیر روایی و پایایی دادهها و نمایش و تجسم دادهها ( ص)182.
استفاده شد.
44
قبیل درگیری طوالنیمدت ،مشــاهدة
برای اعتبار و روایی پژوهش حاضر از روشهای گوناگونی از ِ
مداوم ،سهسوسازی ،پرسش از همکاران 45و وارسی اعضا 46استفاده شد .بهاینترتیب در تحلیل و طبقهبندی
دادهها از پژوهشــگری باتجربه در پژوهش کیفی نظرخواهی شد .برای بررسی متن مصاحبهها ،تحلیل و
مقولهبندی حاصل از مصاحبهها نیز در اختیار تعدادی از مصاحبهشوندگان قرار گرفت که آنها را بر اساس
مصاحبه و همچنین تجارب خود تأیید کنند .برای انتقالپذیری 47در این مطالعه سعی شد تمام جزئیات
پژوهش از نمونهگیری گرفته تا فرایند جمعآوری و تحلیل داد هها بهطور کامل شــرح داده شود .بهعالوه،
بهمنظور افزایش تعمیمپذیری ،سعی شد که انتخاب نمونهها بهگونهای باشد که امکان بررسی موضوع از
ابعاد متفاوت فراهم شــود .برای تأمین اعتبار 48نیز از یک ناظر خارجی باتجربه در تحقیق کیفی استفاده
شــد که زیربنای تئوریک و فرایند جمعآوری و تحلیل دادهها را بررسی و تأیید کند .همچنین ،بهمنظور
دستیابی به قابلیت تأییدپذیری ،49از یک ناظر خارجی مسلط به تحقیق کیفی استفاده شد که به مواردی
ن پیادهشــده ،یادداشتها ،دادههای تحلیلشده ،یافتههای مطالعه ،معانی
از قبیل فایلهای مصاحبة متو 
استخراجشده ،طبقهبندیها ،جزئیات فرایند مطالعه ،قصد اولیة مطالعه ،پیشنهاد اولیه ،سؤالهای مصاحبه
و در کل به تمامی جزئیات مطالعه دسترسی داشت.
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یافتههای پژوهش

برای اجرای این پژوهش ،هشــت مدیر(شــش نفر از مدارس دخترانه و دو نفر از مدارس پسرانه) از
مدارس ابتدایی شــهر اهواز انتخاب شدند .همچنین ،شش نفر از مصاحبهشوندگان ،مدیر مدرسة دولتی،
یک نفر مدیر مدرســة شاهد و یک نفر مدیر مدرســة هیئتامنایی بودند .دو شرکتکننده مدیر مدرسة
دورة دوم و شش شرکتکنندة دیگر مدیر مدرسة دورة اول و دوم بودند .مدرک تحصیلی تمامی مدیران
شرکتکننده در مصاحبه مرتبط با رشتههای علوم تربیتی بود و یک مدیر دارای مدرک دکتری ،سه مدیر
دارای مدرک کارشناســی ارشد و چهار مدیر هم دارای مدرک کارشناسی بودند .تعداد دانشآموزان این
مدارس  410 ،131 ،400 ،330 ،470 ،345و  157نفر بودند.
تجزی هوتحلیل دادهها نشــان داد که از بین هشت مدیر شرکتکننده در مطالعه ،هفت مدیر ()87/5
بودجه و منابع مالی و عامل زمان را مســئلة اساسی در مدیریت مدرسة مجازی میدانند .در مرتبة بعد،
پنج نفر از مدیران ( )62/5همکاری والدین و خانواده را بهعنوان مهمترین مسئله شناسایی کردند .سه نفر
از مدیران ( ،)37/5نیاز به توسعة حرفهای را مهمترین مسئله در مدیریت مدرسة مجازی تشخیص دادند.
همچنین ،دو مدیر پاسخگویی به مسئولیت را چالشی در مدیریت مدرسة مجازی خود دانستند .درنهایت،
تنها یک مدیر ،از کارکنان مدرسه و معلمان خود بهعنوان چالش یاد کرد..
 .1مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز ،در رهبری مدرسة مجازی با چه چالشهایی ،در ارتباط
با منابع مالی ،مواجه بودهاند؟
در منابع مالی توســط هفت مدیر ( )%87/5بهعنوان چالش رهبری مدرسة مجازی شناسایی شد.
تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که درزمینة بودجه و منابع مالی ،مدارس عالوهبر چالشهایی که قبل
از دنیاگیری کووید 19-داشــتهاند با چالشهای جدیدی در این خصوص روبهرو شدهاند .برای مثال،
مدارسی که ســرانهای از طرف اداره دریافت نمیکنند و بهصورت مشــارکتی اداره میشوند (شاهد،
هیئتامنایی) با چالشهای جدی روبهرو شدهاند .در این شرایط ،به دلیل اینکه دانشآموزان بهصورت
مجازی تحصیل میکنند ،خانوادهها و اولیا در پرداخت شهریهها همکاری الزم را ندارند .درصورتیکه
در مدرســة مجازی تنها دانشآموزان حضور ندارند و تمام عوامل مدرســه پای کار هستند .همچنین،
مدارس دولتی که از طرف اداره ســرانه دریافت میکنند ،قبل از شــیوع دنیاگیری کووید 19-دارای
چالشهایی بودند که ازطریق والدین و خیرین میتوانســتند بر ایــن چالشها غلبه کنند و نیازهای
مدرســه را برطرف کنند؛ اما با شــیوع ویروس کرونا ،به علت همکارینکردن اولیا و خیرین ،نیازهای
مالی مدارس چندبرابر شــده است .درنهایت ،مدیران مدارس بر این باورند که باید برنامههایی تدارک
داده شود تا اولیا و سایر افراد ذیربط دراینارتباط توجیه شوند .در ادامه نمونههایی از دیدگاه مدیران
در این زمینه آمده است.
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مدیر شــمارة « :8مدرسة ما ازطریق مشارکتی اداره میشــه و سرانهای از طرف آموزشوپرورش به
آن تعلق نمیگیره و ازطریق شــهریههای اولیا اداره میشــود .اآلن ،با توجه به این شرایط ،خیلی از
دانشآموزان و خانوادهها اعتقاد دارن که غیرحضوریه و به مدرســه نمیآن ،نیاز به پرداخت شــهریه
نیســت .درصورتیکه عم ً
ال فقط دانشآموزه که تو مدرسه نیست و بقیة کارکنان در مدرسه هستن.
بنابراین ما مصرف اینترنت و برق رو داریم .هزینههای دیگهای هم هســت که باید ازطریق شــهریه
پرداخت کنیم و این خودش چالش بزرگیه و باید راهکار مناســبی برای اون پیدا کنیم تا اولیا به ما
اعتماد کنن».
مدیر شمارة « :2سرانه واقعاً چالشبرانگیزه ،چون مدارس دولتی که زیر نظر اداره هستن سرانة خیلی
پایینی دارن .زمانی که مدارس دایر بودن میتونســتیم بخشــی از این بودجه رو از خیرین و والدین
بگیریم ،ولی اآلن که مدارس دایر نیست واقعاً مشکالت عمدهای داریم .ما حتی نمیتونیم کوچکترین
نیازهای مدرســه رو برطرف کنیم .برای مدرسة خودمون که نوسازه بخشی از نیازهای مدرسه رو از
جیبمون پرداخت میکنیم و یا سعی کردیم خ ّیر پیدا کنیم ،ولی در زمانی که نتونستیم خو ِد همکاران
بخشی از نیازها رو برطرف کردن».
 .2مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز در رهبری مدرسة مجازی ،در ارتباط با کارکنان مدرسة
خود ،با چه چالشهایی مواجه بودهاند؟
تمام مدیران شرکتکننده در این مطالعه ،بهجز یک مورد ،از عملکرد ،تالش و پیگیریهای مداوم
معلمان خود راضی بودهاند و در بیشــتر موارد مدیران قدردان کارکنان مدرســه خود هستند .به گفتة
مدیران شــرکتکننده در مصاحبه ،معلمان بهخوبی توانستهاند از عهدة تدریس مجازی برآیند و خود
را بــا این تحول در مدتزمان کوتاه تطابق دهنــد .در ادامه ،نمونههایی از دیدگاه مدیران دراینارتباط
آمده است.

مدیر شمارة « :2اوایل معلمان دچار سردرگمی بودن ،اما اآلن اوضاع خوب شده».
مدیر شمارة « :8شاید بشه گفت که همة همکاران در بحث نرمافزارها ،اینترنت و غیره خبره نبودن،
اما چون شرایط رو درک میکردن و ازآنجاییکه همة همکاران توانمند و پرتالش هستن ،مجبور بودن
خودشون رو با شرایط همسو کنند و جبههگیری نکردن و هرکدام با هر روشی که میتونست ،همان
اوایل ،تا پایان اردیبهشتماه کالسش رو جمع کرد و نگذاشت بچهها از درس عقب بمونن و یا اینکه
والدین ناراضی باشن .حاال یا ازطریق عکس و یا فایل صوتی و یا راههای دیگر .کمکم که متوجه شدن
که سال دیگه هم غیرحضوریه سعی کردن خودشون رو بهروز کنن .حتی برای اونها کارگاه تشکیل
دادیم و همه شرکت کردند و خدا رو شکر ما در این زمینه مشکلی نداریم».
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 .3مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز ،در رهبری مدرسة مجازی ،با چه چالشهایی ،در ارتباط
با پاسخگویی به مسئولیتها ،مواجه بودهاند؟
پاســخگویی دو مدیر ( ،)%25بهعنوان چالش رهبری مدرسة مجازی ،به مسئولیتها شناسایی شد.
مدیران در این مطالعه باور دارند که در این زمینه باید شرایطی برای توجیه خانوادهها ایجاد کرد .هرچند
بیشتر مدیران اظهار داشتند که در این زمینه چالشی ندارند و توانستهاند اعتماد والدین و دانشآموزان را
به خود جلب کنند .در ادامه ،نمونههایی از دیدگاههای مدیران دراینارتباط آمده است.

مدیر شمارة « :3بله چالشه ،چون زیرساختهای مدرسة مجازی آماده نیست».
مدیر شمارة « :6در مدرسة ما خوشبختانه تمام کارکنان آموزشی و اداری مسئوالنه و با اخالص در
حال خدمت هستن».
 .4مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز ،در رهبری مدرسه مجازی ،با چه چالشهایی ،در ارتباط
با زمان ،مواجه بودهاند؟
عامل زمان نیز توســط هفت مدیر ( )%87/5بهعنوان چالش رهبری مدرســة مجازی شناسایی شد.
مدیران مدارس این چالش را بیشــتر متوجه معلمان خود میدانند .این مدیران باور دارند که رویارویی با
آموزش مجازی ،در بســتر برنامة شاد ،مســئلهای نوظهور است و اوایل ،خانوادهها و دانشآموزان با اصول
آموزش مبتنی بر این برنامه آشــنایی نداشتند .سهماهة تابستان فرصتی بود برای مدیران تا با معلمان و
دیگر کارکنان مدرســه همفکری و برنامهریزی کنند و چالشهای مربوط به زمان را نســبت به سه ماه
اول شــروع آموزش مجازی کاهش دهند؛ اما همچنان بحث زمان چالش مهمی برای معلمان ایجاد کرده
اســت .درمجموع چالشهای مهم در این زمینه را میتوان به پایینبودن سرعت اینترنت در زمان ارسال
درســی معلمان ،تولید محتوا ،تصحیح تکالیف دانشآموزان ،ارسال گا هوبیگاه پیام و تکالیف
محتواهای
ِ
توسط دانشآموزان و رعایتنکردن بازههای زمانی کالس خالصه کرد.
این مدیران ،چالش دیگر دربارة زمان را به دانشآموزان و والدین نسبت دادهاند .دانشآموزان ابتدایی
با توجه به شرایط سنیشان ،برای حضور در کالسهای مجازی نیاز به همراهی والدین دارند .مدیران باور
دارند که در برخی مواقع زمان کالس آنالین با زمان کاری والدین تداخل پیدا میکند .عالوهبراین ،بعضی
از خانوادهها از گوشــیها و تبلتهای اشتراکی جهت آموزش مجازی استفاده میکنند و این مسئله نیز
باعث میشود که کالس خواهر یا برادر دانشآموزان با هم تداخل زمانی پیدا کند .در ادامه نمونههایی از
دیدگاه مدیران دراینارتباط آمده است.

مدیر شــمارة « :5بله زمان خیلی مهمه و همه درگیر اون هســتن ،چون گا هوبــیگاه خانوادهها و
شاگردان فکر میکنن در هر زمانی که دوست دارن میتونن مطالب و تکالیف درسی را بفرستن و تا
پاسی از شب همکاران باید پاسخگو باشن که با این شرایط واقعاً زندگی همه مختل شده و همکاران
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درگیری خانوادگی پیدا کردن و اص ً
ال به بچههای خودشــون نمیرســن .شاد هم همیشه یا قطعه یا
فایلها رو دانلود نمیکنه».
مدیر شمارة « :1زمان خیلی مهمه .اآلن تمام وقت همکاران در برنامة شاد گرفته شده و تماموقت باید
بنشینن محتوا تولید و ارسال کنن .نت شاد خیلی ضعیفه .کلیپها ارسال نمیشن .شاید همکاری از
صبح تا شب درگیر همین برنامه شاد باشه و ک ً
ال از خانه و زندگیشون میافتن .اآلن خدا رو شکر به
خاطر اینکه دانشآموزان از برنامة تلویزیونی استفاده میکنن تایم را ظهرها تنظیم کردیم و اینطور
باشد که دانشآموزان هم استراحت خود را داشته باشن و هم از آموزشهای تلویزیون استفاده کنن
و بازدهی کار بهتر شود و بعضی که والدین شاغل دارند از گوشیهای والدین استفاده کنن».
 .5مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز ،در رهبری مدرسه مجازی با چه چالشهایی درزمینة
همکاری والدین /خانواده مواجه بودهاند؟
همکاری والدین /خانواده توسط پنج مدیر ( )%87/5بهعنوان چالش رهبری مدرسة مجازی شناسایی
شد .تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که نداشتن تعامل و ارتباط مستقیم با والدین ،مهمترین چالش مدیران
در ارتباط با این امر است ،چراکه ازنظر آنان همین تعامالت مهمترین مزیت مدرسة حضوری در مقایسه
با مجازی است .در ادامه ،نمونههایی از دیدگاه مدیران دراینارتباط آمده است.

ِ
تکالیف اونها سهلانگار
مدیر شمارة « :7بله ،بعضی از اولیا دربارة حضور منظم فرزندان خود و انجام
هستن».
مدیر شــمارة « :2ممکنه دانشآموز در هر زمینهای مشکل داشته باشه و الزمه تا با والدین صحبت
کنیم .خوب با اونها تماس میگیریم و اونها رو در جریان کار قرار میدیم ،اما متأسفانه پشت گوش
میاندازن و مثل مالقاتهای حضوری نیســت که والدین رو ببینیم و دقیقتر دربارة مشکالت درسی
دانشآموزان رو با اونها حرف بزنیم یا اونها با ما در ارتباط باشــن و مسائل و مشکالتی که معلم با
دانشآمــوزان دارد را بیان کند و اینها از ضعف تدریس مجازیه .اآلن دانشآموز من تو کالس آنالین
حضور نداره ،تماس میگیریم مشغوله .والدین هم پاسخگو نیستن .از کجا باید بدونیم مشکل چیه؟ آیا
مشکل اینه که تبلت و گوشی نداره؟ یا بستة اینترنت نداره؟ و همة اینها چالش هستن و ما نمیدونیم
چطوری ارتباط برقرار کنیم».
 .6مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز ،در رهبری مدرسة مجازی ،با چه چالشهایی ،در توسعة
حرفهای کارکنان خود ،مواجه بودهاند؟
ســه نفر ( )%37/5از مدیران شرکتکننده در این مطالعه ،بیان کردند که کارکنان و معلمان مدرسه
برای بهروز کردن اطالعات متناسب با آموزش مجازی ،نیاز به تشکیل کارگاهها و کالسهای ضمن خدمت
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دارند .مدیران شــرکتکننده در مطالعه اظهار داشتند که برای توانمندسازی معلمان خود ،در تابستان،
کارگاههایی تشکیل دادند و معلمان را برای آموزش در بستر فضای مجازی آماده کردند .نکتة مهمی که
مدیران دراینارتباط بیان کردند این بود که ازطریق شــرکت در گروههای کالسی معلمان ،امکان رصد و
ارزیابی عملکرد معلمان و همچنین روشهای تدریس و مهارتهای ارتباطی آنان فراهم میشــود و این
مســئله را مزیت آموزش مجازی در قیاس با آموزش سنتی دانســتهاند .مدیران بیان کردند که ازطریق
این رصدها ،نقاط قوت و ضعف معلمان را درزمینة تدریس شناســایی میکنند و از اداره یا سرگروههای
آموزشی تقاضای تشکیل کارگاههای آموزشی داشتهاند .در ادامه نمونههایی از دیدگاه مدیران دراینارتباط
آمده است.

مدیر شــمارة « :3با توجه به شرایط هرکدام از معلمان و کارکنان مدرسه نیاز به تشکیل کارگاههای
تخصصی بهصورت حضوری و رفع ابهامات حرفهای وجود داره».
مدیر شــمارة « :6خوشــبختانه اکثریت همکاران در گروههای آموزشــی از محتوای آموزشی بهره
گرفتهاند و بهروز هستن .موارد اندک هستن که راهنمایی میشوند».
مدیر شــمارة « :8چند نفر از معلمان در تدریس آنالین مشــکل داشتن ،ما اومدیم از طرف معلمی
که در مدرســة من تدریس میکنه و کارش هم بسیار عالیه ،در تابستان ،یک کارگاه برای همکاران
برگــزار کردیم و روشهای مختلف تدریس آنالین رو به اونها آمــوزش دادیم و کارگروهی مجازی
تشکیل دادیم و هروقت برای همکاران مشکلی در این زمینه پیش بیاد داخل گروه عنوان میکنن و
خوشــبختانه معلم من که تبحر کافی در این امر داره اونها رو راهنمایی کرده و خیلی خوب جواب
گرفتیم».
 .7مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز ،عالوهبر چالشهای یادشده با چه چالشهای دیگری
در رهبری مدرسة مجازی مواجه بودهاند؟
عالوهبر شش چالش رهبری مدرسة مجازی که از مطالعة ریچاردسون و همکاران ( )2015برگرفته
شــده است ،مدیران مدارس مجازی شــهر اهواز ،دیگر چالشهای رهبری مدرسة مجازی را در دو محور
برنامة شاد و مسائل مربوط به خانوادهها شناسایی کردند .هر هشت مدیر ،برنامة شاد را چالش دانستند و
هفت مدیر نیز مسائل مربوط به خانواده را چالش مدرسة مجازی دانستند.
برنامة شاد :برنامة شاد توسط هشت مدیر شرکتکننده در مصاحبه بهعنوان چالش شناسایی شد.
طبق نظر مدیران ،مهمترین چالش برنامة شــاد ،نداشتن تعریف درستی از نقش کارکنان مدرسه اعم از
مدیر ،معاونان ،مربی بهداشــت و غیره است که در بهروزرسانیهای این برنامه الزم است به این امر دقت
شــود .همچنین چالشهای عمدهای چون پایین بودن سرعت شــبکة اینترنت ،مشکل در احراز هویت
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دانشآموزان ،خروج خودکار دانشآموزان از کالس درس ،نداشــتن قابلیت مشــاهدة گیرندگان پیامها و
فایلها ،موجب ضعف در کیفیت برنامه و حتی تدریس معلمان شده است .در ادامه نمونههایی از دیدگاه
مدیران در این زمینه آمده است.

مدیر شــمارة « :1در اوایل ،کار معلم را آنگونه که باید پوشــش نداد و باعــث آزار و اذیت معلم و
دانشآموز بود ،یعنی برنامة کالســی که معلم چه بهصورت فایل صوتی ،کلیپ و غیره تهیه کرده بود
خیلی اذیت میکرد و یا با فاصلة زمانی به دســت دانشآموزان میرســید .امسال مقداری بهتر شده
اما ضعیفی نت همچنان هست ،ولی خوب یک سری مزیتها و امکاناتی به آن اضافه شده که جنبة
مثبت این برنامه هستند».
مدیر شــمارة  3و « :6بر اســاس برنامة شاد نقش معاون آموزشــی ،معاون یا مربی پرورشی ،مربی
بهداشت و مربی تربیتبدنی تعریف نشده که دارای نقص و چالش میباشد».
درکل میتوان چالشهای برنامة شــاد را که توسط مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز شناسایی شده
است در موارد زیر توصیف کرد:
 نبود تعریفی درست از نقش کارکنان مدرسه بهجز معلمان؛ پایین بودن سرعت شبکة اینترنت؛ مشکل احراز هویت دانشآموزان و خروج خودکار آنان از برنامة شاد؛ نداشتن قابلیت مشاهدة گیرندگان پیام توسط کاربران؛ پایین بودن کیفیت فایلهای ارسالی توسط کاربران در این برنامه.مسائل مربوط به خانوادهها :چالش بعدی که توســط مدیران ( )%87/5شرکتکننده در مطالعه
بیان شــد ،بیبضاعتی و تمکن مالی نداشــتن خانوادهها بود .نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که در
هر مدرســهای ،تعدادی دانشآموز به دلیل مسائلی چون بیکاری والدین ،اعتیاد ،بزهکاری ،طالق والدین
و نداشتن تمکن مالی ،از آموزش مجازی بیبهره ماندهاند .هرچند در این مطالعه مدیران اشاره کردند که
با همکاری کارکنان مدرســه ،خیرین و اداره توانستهاند مشکالت برخی از این دانشآموزان را حل کنند
و برای بعضی از دانشآموزان راهکارهایی چون اســتفاده از مدرســة تلویزیونی و تهیة بستة آموزشی در
نظر گرفته شده است؛ اما این مسئله همچنان برای تعدادی از دانشآموزان مدارس دولتی و حاشیة شهر
حلنشده باقی مانده که همین امر مهمترین چالش مدیران این مدارس ،خصوصاً مدیران مدارس دولتی و
مدارس حاشیة شهر ،است .در ادامه نمونههایی از دیدگاه مدیران دراینارتباط آمده است.

مدیر شــمارة « :5مدرســة ما تو حاشیة شــهره و اکثر خانوادهها بیبضاعت هستن یا با پدربزرگ و
مادربزرگ زندگی میکنن یا پدر در زندانه .اکثر پدرها بیکارن و همین معضل بسیار بزرگیه و تا زمانی
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که این مسائل حل نشه ذهن کودک نمیتونه فعال باشه و به درس توجه کنه .خصوصاً با این شرایط
مجازیشدن کالسها و این باعث شده تعدادی از دانشآموزان ترک تحصیل کنن».
مدیر شــمارة « :1مهمترین مشــکل و دغدغة ما اینه که خانوادهها نمیتونن گوشی مستقلی برای
فرزندشــون تهیه کنن و با آن وارد برنامة شاد بشن .یا گوشیشان ساده بود یا یک گوشی برای چند
نفر از اعضای خانواده یا خواهر و برادره یا منتظر پدر و مادر میمونن تا از سر کار برگردن و از گوشی
اونها استفاده کنن .ما سعی کردیم این مشکالت رو به حداقل برسونیم و راهکاری براش پیدا کنیم،
چه خودم ،چه همکاران ،چه اداره .باز هم هنوز که هنوزه تعدادی از دانشآموزان نتونستن وارد برنامة
شاد بشن».
درکل میتوان چالشهای مربوط به خانوادهها را که توسط مدیران مدارس ابتدایی شهر اهواز شناسایی
شده است در موارد ذیل توصیف کرد:
 بیبضاعتی و نداشتن تمکن مالی والدین و خانوادهها؛ -بیکاری ،طالق ،اعتیاد و بزهکاری والدین.

بحثو نتیجهگیری
بر اســاس یافتههای این پژوهش ،مدیران مدارس ابتدایی شــهر اهواز «منابع
مالی»« ،زمان»« ،همکاری والدین /خانوادهها»« ،توسعة حرفهای»« ،پاسخگویی به
مسئولیتها» و «کارکنان مدرسه» را ،به ترتیب ،اولویت چالشهای رهبری مدرسة
مجازی دانســتند .عالوه بر این شــش چالش ،مدیران مدارس ابتدایی شــهر اهواز
چالشهای دیگر مدرســة مجازی را «برنامة شاد» و «مسائل مربوط به خانوادهها»
عنوان کردند .شش چالش مربوط به آموزش مجازی ،کموبیش توسط پژوهشگران
در سایر کشورهای دنیا نیز بهعنوان چالشهای آموزش مجازی ذکر شدهاند ،اما دو
چالش آخر مختص شــرایط و فضای اجرای آموزش مجازی در دورة ابتدایی ایران
است.
مدیــران مدارس ابتدایی شــهر اهواز ابعــاد «تأمین بودجــه و منابع مالی» و
«زمان» را مهمترین چالش رهبری مدرســة مجازی میدانند .این یافتهها با نتایج
پژوهشهای ریچاردسون و همکاران ( )2015و گوستافسون ( )2019در یک راستا
اســت .در پژوهش ریچاردســون و همکاران ( ،)2015مدیران بعــد منابع مالی را
بهعنوان اولیــن چالش و بعد زمان را چهارمین چالش شناســایی کرده بودند؛ در
پژوهش گوستافســون ( )2019نیز بعد زمان مهمترین چالــش و بعد منابع مالی
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بهعنوان ســومین چالش ذکر شــده بود .بهعالوه ،این نتایج بــا یافتههای پژوهش
ســوارز و همکاران ( ،)2018الیور ( )2010و باتون و بیک ( )2011نیز همراســتا
است .یافتههای این پژوهشها نشان دادند که منابع مالی ،چالشی در برنامة درسی
مجازی بوده و نیاز اســت که الگوهای مالی ویژه برای رهبری برنامة درسی مجازی
طراحی شوند.
چالش بعدی که توسط مدیران مقطع ابتدایی شهر اهواز شناسایی شد «همکاری
والدین و خانواده» اســت .این یافتهها با نتایج یافتههای پژوهش آلوتبی و همکاران
( )2018همســو اســت .همچنین ،در پژوهش ریچاردســون و همکاران ()2015
همــکاری والدین و خانوادههــا بهعنوان چالش پنجم و در پژوهش گوستافســون
( )2019بهعنوان چالش ســوم ذکر شــده بود .درکل میتوان گفت که مشــارکت
خانواده و مدرســه همواره موردتوجه متخصصان آموزشوپرورش بوده است و یکی
از چالشهای اساســی در نظام آموزشی ،نبود رابطة معنادار و ارتباطات کارآمد بین
خانه و مدرســه است (پوررجب و همکاران .)۱۳۹۷ ،با توجه به سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش ،یکی از اهداف کالن آن ،افزایش مشــارکت و اثربخشــی همگانی
بهویژه خانواده در تعالی نظام تعلیموتربیت رســمی و عمومی تعیین شــده اســت
(ســند تحول بنیادین آموزشوپرورش)۱۳۹۰ ،؛ بنابرایــن ،پیشبینی راهکارهایی
برای جابهجایی و روشنسازی هرچه بیشتر والدین و خانوادهها در ارتباط با اصول،
شــرایط و قوانین تشکیل کالسهای درسی دانشآموزان بهصورت مجازی و تبیین
دقیق نقش ،وظایف و مســئولیتهای والدین و دانشآمــوزان در این فرایند امری
ضروری است.
مدیران مقطع ابتدایی شهر اهواز نیاز به «توسعة حرفهای» کارکنان را چهارمین
چالش شناساییشده دانستند .در پژوهش ریچاردسون و همکاران ( )2015نیاز به
توسعة حرفهای کارکنان بهعنوان آخرین چالش و در پژوهش گوستافسون ()2019
پنجمین چالش رهبری مدرســة مجازیِ شناساییشدة مدیران مدارس عنوان شد.
همچنین ،ایــن نتایج با یافتههای پژوهشهای مکی و همــکاران ( ،)2018کا ِّرنیو
( ،)2014ملویانگ ( )۲۰۲۰و اتســتاد ( )2013همســو اســت .در این پژوهشها
نداشتن آمادگی حرفهای ،ناتوانی در هدایت و ادارة کالس مجازی ،کاهش مشارکت،
ارتباطات و تعامالت فکریِ معلمان با دانشآموزان ،مسائل روانشناختی ،ضعف در
ســواد دیجیتالی ،وابســتگی بیش از حد به روشهای سنتی و ناتوانی در تمرکز در
کالس مجازی به دلیل مســائل خانوادگی ،چالشهای معلمان در انتقال به آموزش
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مجازی ذکر شده بودند.
«پاســخگویی به مســئولیتها» چالش بعدی شناساییشدة مدیران شهر اهواز
اســت .در پژوهش ریچاردســون و همــکاران ( )2015مدیران مــدارس مجازی،
پاســخگویی به مسئولیتها را ســومین چالش و در پژوهش گوستافسون ()2019
چهارمین چالش در رهبری مدرسة مجازی عنوان کرده بودند.
«کارکنان مدرســه و معلمان» نیز آخرین موردی اســت که مدیران شهر اهواز
بهعنوان چالش رهبری مدرســة مجازی عنوان کردهاند .در پژوهش ریچاردسون و
همکاران ( )2015مدیران مدارس مجازی ،کارکنان مدرســه را دومین چالش و در
پژوهش گوستافســون ( )2019آخرین چالش در رهبری مدرســة مجازی عنوان
کردند .ازاینجهت ،مطالعة حاضر با پژوهش گوستافســون ( )2019کام ً
ال همســو
اســت .در همین رابطه ،در پژوهش کوان ( )2014نیز کارکنان مدرســه بهعنوان
بعدی مهم در رهبری مدرسة مجازی ذکر شده بود.
عالوه بر شــش مورد باال ،مدیران مدارس شــهر اهواز «برنامة شاد» را بهعنوان
چالش دیگری در رهبری مدرســة مجازی شناسایی کردند و چالشهای این برنامه
را در قالب مواردی چون نداشــتن تعریفی درســت از نقش کارکنان مدرسه بهجز
معلمان ،پایین بودن ســرعت شبکة اینترنت ،مشــکل احراز هویت دانشآموزان و
خروج خودکار آنان از برنامة شــاد ،نداشتن قابلیت مشاهدة گیرندگان پیام توسط
کاربران ،پایین بودن کیفیت فایلهای ارســالی توســط کاربران در این برنامه ،ذکر
کردنــد .این نتایج با یافتههای حاجی و همــکاران ( )1400و محمدی و همکاران
( )1399همراستا اســت .یافتههای این پژوهشها نیز مشکالت آموزش در فضای
مجازی با اســتفاده از برنامة شــاد را عواملی چون ســختیهای تولید محتوا ،نبود
اینترنت با سرعت مناسب و مشکالت زیرساختی شاد ،دسترسی نداشتن همگان به
شــاد ،نظارت شدید ،نبود بازخورد مناسب و چهرهبهچهره ،انگیزة کم دانشآموزان،
مناســب والدین و نداشتن تعامل و همفکری بین معلمان ذکر کرده
نبود همکاری
ِ
بودند.
مدیــران مقطع ابتدایی شــهر اهواز« ،مســائل مربوط به والدیــن و خانوادة
دانشآمــوزان» را نیز بهعنوان چالشــی مهم برای رهبری مــدارس ابتدایی این
شــهر ذکر کردند .این چالش مطرحشده توســط مدیران مدارس شامل دو عامل
«بیبضاعتی و نداشــتن تمکن مالی والدین و خانوادهها» و «بیکاری ،طالق ،اعتیاد
و بزهکاری والدین» ،بودند .این یافتهها با پژوهشهای ســانتوس و روزر (،)2021
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رینفــورد ( )2021و رایس و همکاران ( )2020همســو بودند و نشــان دادند که
نابرابری در دسترسی به فناوری و آموزش مجازی مانع مهمی در دستیابی عادالنه
به آموزش و خدمات آموزشــی است .ک ً
ال شواهد نشان میدهد که آموزش مجازی
بهطور مســاوی بین مخاطبان تقسیم نشده اســت .برخی از دانشآموزان به دلیل
مسائل مالی و خانوادگی قادر به استفاده از این نوع آموزش نیستند و نوعی شکاف
دیجیتال 50در جامعه به وجود آمده است .درواقع ،شکاف دیجیتالی به شکاف بین
کســانی که به اینترنت و سایر فناوریهای اطالعاتی دسترسی دارند و کسانی که
دسترســی ندارند اشاره دارد .افرادی که توانایی دسترســی به اینترنت از خانه را
ندارند از آموزشهای الزم در این زمینه به دور ماندهاند و درک محتوای یادگیری
مجازی برای آنان مشــکل است .هرچند در نواحی مختلف شهر اهواز سعی بر آن
بوده اســت که با اعمال اقداماتی پیشگیرانه از شکاف دیجیتالی بین دانشآموزان
جلوگیری شود ،اما ازنظر مدیران مدارس ،این مسئله همچنان یکی از چالشهای
جدی است.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت که با استقبال ناگهانی از آموزش
مجازی بســیاری از مدیران مدارس مجبور خواهند بــود دید خود را برای پذیرش
این پدیده بازنگری کننــد .بنابراین ،همچنان که مدارس با در پیش گرفتن برنامة
درسی مجازی مســیری رو به جلو طی میکنند ،موانعی نیز بر سر راه آنها ظهور
خواهند کرد .بسیاری از این موانع پیشبینی نشدهاند یا ممکن است زیرساختهای
ســختافزاری و نرمافزاری الزم مهیا نشده و چارچوب نظری برای تحقق بخشیدن
به این تحول را نداشته باشــند (جانسون .)۲۰۱۵ ،51اهمیت یافتههای این مطالعه
این اســت که نتایج این پژوهش میتواند چشــماندازی نو و بینشی جدید و عمیق
نســبت به پدیدة آموزش مجازی ،در دورة آموزش ابتدایی ،پیش روی مدیران قرار
دهد .مدیران مدارس ابتدایی بر اســاس این دانش و چشمانداز قادر خواهند بود در
طراحی برنامة درســی خود بازنگری کنند و برنامههای خود را با این رویکرد جدید
در آمــوزش تطبیق دهند .آگاهی از چالشهای مدیریت مدرســة مجازی ،بینش و
درک جامعی در اختیار مدیران ،سیاستگذاران ،برنامهریزان ،معلمان ،دانشآموزان،
والدین و ســایر مجریان نظام آموزشوپرورش میگــذارد .همچنین ،متخصصان و
کارشناســان آموزشی با آگاهی از این چالشها میتوانند برنامهریزیهای راهبردی
و هــدفداری را اتخاذ کنند و موجب پیشــرفت روزافزون آموزش مجازی در دورة
ابتدایی شوند.
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در پایان با توجه به یافتههای این پژوهش پیشــنهاد میشــود )1 :سازوکارها
و سیاســتگذاریهای اثربخشــی برای کاهش چالشهای مالی مــدارس ابتدایی
شــهر اهواز اندیشیده شــود؛  )2برای آن تعداد از دانشآموزان شهری و روستایی
شــهر اهواز که به دلیل مشــکالت مالی خانوادهها ،نبود زیرســاختهای داده 52و
ناتوانایی در تهیة ابزارهای دیجیتال هوشــمند از آموزش مجازی محروم ماندهاند،
چارهای اندیشــیده شود؛  )3برای رفع کاستیها و مشکالت زیرساختی سامانة شاد
تــاش مضاعفی صورت بگیــرد؛  )4پژوهشهایی برای بررســی راهکارها و عوامل
مؤثر در مدیریت زمان مدیــران ،معلمان ،دانشآموزان و والدین در فرایند یاددهی
و یادگیری در بســتر فضای مجازی انجام شــود؛  )5راهکارهایی برای جابهجایی و
روشنســازی هرچه بیشتر والدین و خانوادهها در ارتباط با اصول ،شرایط و قوانین
تشــکیل کالسهای درســی دانشآموزان بهصورت مجــازی و تبیین دقیق نقش،
وظایف و مسئولیتهای والدین و دانشآموزان در این فرایند پیشبینی و اجرا شود؛
 )6ادارههای نواحی مختلف شــهر اهواز برای توسعة حرفهای هرچه بیشتر معلمان
درزمینة تدریس در بســتر فضای مجازی تالش همهجانبهای داشته باشند و برای
آشنایی معلمان با استاندارها و الگوهای طراحی محتوای الکترونیکی ،بررسی عوامل
موفقیت در تولید محتوای الکترونیکی ،تقویت دانش معلمان درزمینة نرمافزارهای
تولید محتوای الکترونیکی ،افزایش سطح سواد رسانهای معلمان اقداماتی اندیشیده
شود؛  )7در زمینة فرایند تولید برنامة درسی مجازی ،با تأکید بر ویژگیهای سنی و
رشــدی دانشآموزان دورة ابتدایی و بررسی راهکارهای اثربخشی این برنامة درسی
برای آنها ،و برای آگاهی و شناســایی ویژگیهای مؤثر مدیران در رهبری مدرسة
مجــازی و رویارویی موفقیتآمیز با چالشهــای ویژة این نوع مدارس پژوهشها و
مطالعات کاربردی صورت گیرد.
بــا توجه به دنیاگیری کووی د ،19-هدف از این پژوهش ،بررســی و تبیین چالشهای
مدیران مدارس دورة ابتدایی شــهر اهواز در رهبری مدارس در دوران آموزش مجازی بود.
پژوهشگران در این مطالعه چالشهای آموزش مجازی را با توجه به بافت فرهنگی و تاریخی
ایران بررسی کردند .یکی از محدودیتهای این پژوهش ،بررسی چالشهای آموزش مجازی
بر اساس تجارب زیستة مدیران دورة ابتدایی است که با توجه به اهمیت مضاعف این دوره
انتخاب شدند بنابراین ،با توسعة دورة تحصیلی ممکن است یافتههای این پژوهش به نتایج
گستردهتری منجر شود .توصیه میشود در پژوهشهای آتی تجارب زیستة مدیران مدارس
سایر دورهها ،در آموزش مجازی ،نیز مطالعه شوند.
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Abstract
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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