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 مقدمه
بوده اســت های مختلف حائز اهمیت فراوان ای از جنبهدر هر کشور و جامعه و پرورش آموزشنقش 

ها هایی از قبیل توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی این اهمیت بیش از سایر زمینهو در زمینه

ای از نیازهای مجموعه ۀنظام آموزشی هر کشوری دربرگیرند واقع در. ملموس و مشهود است

اداره  که مدیران آموزشــی و پرورش آموزشو عملکرد نظام است های رسمی آن کشــور ســازمان

تأثیری که  نظر ازپیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است، بلکه  نظر از تنها نهآن را بر عهده دارند، 

)حاجی پور و همکاران،  برخوردار است یاکنندهنییتعبر تحرک شــغلی و انتظارات دارد، از اهمیت 

و طبیعی رکن اساسی عصر  ، سالمتیعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصاداها امروزه بحران(. 28، 2015

ها و تلفات آن را به حداقل توان آسیبرسد ولی میکه اجتناب از آن غیرممکن به نظر می نوین است

بر که رسالت اصلی جامعه و تربیت افراد یک جامعه را  و پرورش آموزشنقش  نیب نیا دررساند. 

ون زندگی ئدر کلیه ش و پرورش آموزشرسد. نقش نهاد دارد بسیار حیاتی و اساسی به نظر می عهده

ی و ه)نصرال شودنمایان می در شرایط بحران این نقش بیشتر ژهیو بهپوشیده نیست،  بر کسی

، بحران اندشدههمه کشورهای جهان به آن دچار  تقریبا  که  . بحران امروزی(30، 2017همکاران، 

ها هستند که بزرگ از ویروس ایخانواده (19کووید ) کرونا ویروساست.  1 کرونا ویروس ویروس

و  2 مانند مرس های شدیدترهای تنفسی از سرماخوردگی گرفته تا بیماریممکن است باعث عفونت

ویروس  این شده است؛ که شیوع یگذارنام COVID-19 خیرا  این ویروس به نام. اشوند 3سارس

(. 32، 2020سازمان بهداشت جهانی، )چین آغاز شد  4 وهانودر  1920جدید از دسامبر سال 

های عفونت شامل تب، سرفه و نشانه متغیر است.بیماری این ویروس از خفیف تا شدید  عالئم

5وگانگ وو و مک)مشکل در تنفس است 
 دریک بیماری،  یریگاز همه لین شکا (.1240، 2020، 5

 یدر سطح کشور و حت که منطقه یکدر سطح  تنها نه که است ییک رخداد بزرگ اجتماع واقع

، یشناسجامعهرار گیرد. از دیدگاه ق همورد توج زآن نی یتا آثار اجتماعاست  الزمو  دنیا مطرح گشته

 یحوادثدهند. یمرخ  زمانی است که حوادث و بالیای طبیعی مانند دارهای واگیرشیوع بیماری

و دهند رخ می یهر از چندگاه ،نقش نداشته است آنهابشر در ایجاد  مانند زلزله و یا طوفان که

ه و بروز جامع سطحهای خطرناک در بیماری یریگهمههمچنین زنند. یرا رقم م یفجایع اجتماع

                                                           
1. Coronaviruses 
2. MERS 

3. SARS 

4. Wuhan 
5. Wu, McGoogan 
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گاه میزان دخالت انسان در  چه اگر) شوندیقلمداد م ییای طبیعالفراوان نیز جزو ب یتلفات انسان

شد، اثرات اب ترعیوسچه سطح گسترش و شیوع بیماری  هر(. بیشتر است آنها و کنترلد ایجا

 .(176، 2019)علیزاده و صفاری، تر خواهد بود آن نیز گسترده یعاجتما

از  ریناپذییجداخش ب عنوان به ملی دروس برنامه درسی سایر با همسو بدنییتترب درسی مهبرنا

 ارد ودهای مختلف در دستیابی به اهداف آن نقش است که به شیوه نظام تعلیم و تربیت رسمی

اری قتصادی ابزعاملی اساسی و مؤثر در توسعه فردی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و ا عنوانبه

ه ات طیبسالم و توانمند جهت دستیابی به ابعادی از حی ییهاانسانو پرورش  ضروری برای رشد

ساختار  نیتربزرگبه کارآمدترین و  یتیترب و ورزش تعلیم (.12، 2011درسی ملی، مه برنا)است 

ی و ب حرکتنیروهای متخصص و متعهد، بیشترین تجار قیاز طرنیاز دارد تا  یالتیتشکسازمانی و 

ختی، ، شناتربیت و پرورش متعادل جسمانی، مهارتی. ای را در جغرافیای وسیعی فراهم آوردپایه

این  ها است.ورزشی کشور در سطح مدارس و دانشگاههای عاطفی و اجتماعی، از اهداف مهم سازمان

ثبتی ، نگرش میریپذتیتربنیاز دارد تا بتواند در دوران  یاگستردهت السطح به امکانات و تسهی

 (.23، 2010قالیباف، )های حرکتی در کودکان و نوجوانان ایجاد کند نسبت به ورزش و فعالیت

تأکید  ر جامعه بادورزش، با توجه به گستردگی رسالت آن و  یبدنتیتربراهکارهای مدیریتی در امر 

ای، رفهورزش ح توسعههای دارای اولویت، ورزش قهرمانی در رشته توسعهکردن ورزش،  بر عمومی

ت و ها و نیز مدیریبدنی و ورزش در مدارس و دانشگاهپژوهش و توجه جدی به تربیت توسعه

 سمی وقا)بدنی و ورزشی، اهمیت زیادی دارد تربیتن و خرد توسط کارشناسان الریزی کبرنامه

و  آموزشهای ورزشی وزارت و فعالیت یبدنتیترباهداف استراتژیک دفتر (. 141، 2012همکاران، 

 برنامهفوقهای ورزش همگانی و فعالیت توسعه، بدنیتربیتدرس  برنامه توسعهشامل  پرورش

ر نظام تقراکیفی فضا و تجهیزات ورزشی، تقویت و توانمندسازی منابع انسانی، اس أورزشی، ارتق

رزش وداوطلبی در  ، ایجاد نهضتیسازمانبرونمدیریت عملکرد، توسعه و گسترش ارتباطات درون و 

و  ک زندگی سالمسواد حرکتی و سب توسعهها در راستای وری در فعالیتبهره توسعهو  آموزیدانش

 (.21: 2015وحدانی،) آموزان است انشفعال در د

 و فاتتل و نبوده أاستثن آن از هم ما کشور که کرونا ویروس  با توجه به بحران جهانی ناشی از

بحران ویروس  ریتأثهم تحت  و پرورش آموزش ،جامعه وارد نموده است به زیادی هایآسیب

آموزش از کالس  کهیطوربه ،شده استها به تغییر اجباری در برنامه ناچارو  قرارگرفتهکرونایی 

ه علت فعالیت کمتر جسمی، گذراندن زمان ب جهینت در .است داکردهیپدرس به فضای مجازی سوق 

و رژیم غذایی نامطلوب، کودکان مستعد افزایش  ختهیرهمبهالگوی خواب  بیشتری جلوی تلویزیون،
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1)بروک و همکاران ت قلبی عروقی و تنفسی هستندالموزن و کاهش س
شواهد نشان . (2020، 1

 ،(یتابستان التیآخر هفته و تعط التیتعط مثال ) گیرندفاصله میکودکان از مدرسه  یدهد وقتیم

، های الکترونیکی هستندصفحه درگیرتر یطوالن زمانمدتکنند، یم تیکمتر فعال یجسم ازنظر

رفتن  نیوزن و از ب شیدارند که منجر به افزا یکمتر ییغذا یهامیخواب نامنظم و رژ یالگوها

، طینهی قرنالنبه علت دوره طوهمچنین (. 4، 2020)وانگ و همکاران،  شودیم یتنفس یقلب یآمادگ

فقدان  عات ناکافی در مورد این بیماری،الاط خستگی و ناامیدی، به عفونت کرونا، ألترس از ابت

ها، نداشتن فضای شخصی در خانه و کاهش توان مالی دوستان و معلم ،هاالسیارتباط با همک

1پانیک) ت هولالافسردگی و حم مثل اضطراب، یشناختروانخانواده اثرات 
)وانگ  شوندایجاد می (2

2(. برای مثال سیلمن و سپرانگ2020ن، و همکارا
نشان دادند میانگین نمرات استرس (، 2013) 3

شده بودند بیشتر از کسانی بود که قرنطینه نشده بودند.  قرنطینهدر کودکی  یلیهر دلافرادی که به 

از حصر در خانه  یناش یاجتماع یو استرس روان یسبک زندگ راتییتغ نی، تعامل بنیعالوه بر ا

 کی جادیباعث ا تواندیمکه  کند شتریکودک ب یو روح یمضر را بر سالمت جسم اتتواند اثریم

دولت،  ،حصر در منزل یامدهایکاهش پ یشود. برا بعدهای ارت و تبهکاری در دورهشر هدور

اوضاع  یاز روند نزول دیبا نیمدرسه و والد ،جامعه، (نهادمردم یهاسازمان) یردولتیغ یهاسازمان

3)دکوسیمو و همکاران موارد برطرف شود نیانجام دهند تا بالفاصله ا یشتریآگاه باشند و اقدامات ب
4 ،

های با ارائه بسته تنهانه، مدارس نقش کلیدی دارند و و پرورش آموزش در این میان(. 3، 2019

 آنهاهای ها و استفاده از مشاورهین بین دانش آموزان و معلمالی مناسب بلکه با ایجاد ارتباط آنآموزش

همچنین مدارس نقش کلیدی در تشویق کودکان به انجام فعالیت بدنی  باعث بهبود شرایط شوند.

با توجه . (4، 2020، همکاران)وانگ و  رعایت بهداشت خواب و رژیم غذایی متعادل دارند در خانواده،

قابل قبولی برای  ۀبایست برناممی آموزش و پروش ،و اثرات جانبی آن شیوع این بیماری شدت به

در صورت نبود برنامه و یا  که چراداشته باشد.  سالمت دانش آموزان مدیریت بحران و همچنین

روبرو خواهد شد ی کشور با مشکالتش تربیتی زبخش ور، یبدنتیتربگذاری درست در حوزه سیاست

مشکالت  رندهیبرگ درکه  ییهاجنبههای مختلف جبران کرد. که شاید نتوان ابعاد آن را در جنبه

بنابراین پژوهش حاضر با توجه به ضرورت و بحرانی  .استو... ، افسردگی ، اضطراب اجتماعیسالمتی

و  آموزش یتیورزش ترب یالگوویروس کرونا و عواقب ناشی از آن به دنبال تدوین  مسئلهدن بو

                                                           
1. Brooks et al 

1. Panic 

2. Sprang   & Silman 

3. Decosimo 
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اصلی این است که  سؤال .استی همچون ویروس کرونا بهداشت یهادر زمان بروز بحران پرورش

 مواجه با این بحران به چه صورت بایستی باشد؟در  یتیورزش ترب نهیزم در و پرورش آموزشالگوی 

 قیتحق روش

است. مرحله کیفی این  مطالعات آمیخته )کمی و کیفی(شناسی، از نوع روش ظر ازنتحقیق حاضر 

1بنیاد داده مند نظریهمبنای طرح نظام پژوهش بر
 یک بنیاد داده نظریه انجام گرفته است. رویکرد 1

-می به کار را سیستماتیک هایرویه سلسله یک استقرایی طوربه که است پژوهش کیفی روش نوع

، پژوهشگر برای تحلیل روشاین  بر اساسکند.  ایجاد مطالعه مورد پدیده درباره اینظریه تا گیرد

شده، جهت تدوین نظریه باید سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی یا های کیفی گردآوریداده

یه در حال تکوین گزینشی را پشت سر بگذارد و به عرصه پارادایمی منطقی یا تصوری از یک نظر

2یریتفس-یساختار سازیمدلاز  ادهبا استفدر بخش کمی نیز بپردازد. 
2)ISM(  سطوح مدل و نحوه

 وخبرگان  شاملجامعه آماری تحقیق . شد یمترس شدهییشناسا یهاشاخص یانارتباطات م

با سابقه شغلی بیش  و پرورش آموزشورزش تربیتی در متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به موضوع 

و با استفاده از  بودهای کیفی پژوهش یریگنمونهاز نوع  یریگنمونهبودند. روش  سال 10از 

 به هامصاحبه اقدام شد. یریگنمونههدفمند و شاخص اشباع نظری نسبت به  یریگنمونههای روش

چندین نفر از خبرگان  ه این منظورب ارتباطی انجام گرفت. یافزارهانرمآنالین و توسط  صورت

نفر از  18تعداد  ،شدهگفتهبا توجه به مراحل و فرآیندهای . شناسایی و مورد مصاحبه قرار گرفتند

های داده چهاردهمچه از مصاحبه  های باز قرار گرفتند. اگرکارشناسان و خبرگان مورد مصاحبه

ادامه پیدا  هجدهمها تا نفر به اشباع نظری رسیدند اما جهت اطمینان بیشتر مصاحبه شدهیگردآور

 صورتنیبد .کار گرفته شدهب یامرحلهتکنیک دلفی سه ، در بخش کیفی ییرواسی ربرای برکردند. 

مطالعه  مرحله سه طیو  آنهامتن نظریه توسط و ئه ارا کنندگانمشارکتای هش بروپژهای یافتهکه 

نتایج  .استفاده شد ییبازآزماروش ها از دادهپایایی  تأییدبرای ست. ه اشدل عماا آنهاات نقطه نظرو 

پس از شناسایی  .استکه مناسب  91/0نشان داد رابطه درصد توافق درون موضوعی برابر است با 

 نامهپرسش صورتبه یسیماتر یدر جدول شدهییشناسابر توسعه ورزش تربیتی عوامل  مؤثرعوامل 

 ISMبر اساس روش از آنان درخواست شد  .قرار گرفت یقنمونه تحق یارو در اخت یمتنظ

، از روش هاشاخص معلولی-یروابط عل یینتع یادامه برا در. را تکمیل نمایند هانامهپرسش

 برای ترسیم مدل استفاده شد. MicMac افزارنرماز  استفاده شد. تفسیری-یساختار سازیمدل

                                                           
1. Grounded Theory Approach 

2. Interpretive Structural Modeling (ISM) 
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 جینتا
بر ورزش تربیتی در زمان  مؤثر یهاشاخصفسیری ابتدا ت -ترسیم مدل ساختاری منظور به

 هاخصشا، ابتدا 1مراحل جدول  بر اساسبهداشتی شناسایی شدند. بدین منظور،  یهابحران

 شناسایی و سپس اقدام به ترسیم مدل شد.
 

 تربیتیتوسعه ورزش  یهاشاخصروش شناسایی  -1جدول 

 اقدامات مراحل
 نمونه تحقیقمصاحبه عمیق با  مرحله اول

 مرحله دوم

حاصل  یهادادهتحلیل 
از از مصاحبه با استفاده 

داده بنیاد به  هینظر
 شرح این مراحل

 کد اولیه 89و شناسایی  هامصاحبهکدگذاری باز 
 مفهوم 12کدگذاری محوری و شناسایی 
 :مقوله عمده شامل 7کدگذاری انتخابی و شناسایی 

ای نیازسنجی مجدد، تدوین راهبردها، ارتباطات دوسویه، اصالح فرآینده
بر  ؤثرمهای عملیاتی، استفاده از الگوهای جهانی، عوامل آموزش مجازی، برنامه

 توسعه
 

فسیری ت-ساختاریمدل  ترسیم جهتتربیتی،  های مرتبط با توسعه ورزشپس از شناسایی شاخص

 :شد انجام زیر شرح به مراحل عوامل توسعه ورزش تربیتی

 و تشکیل هاشاخص شامل هفت در هفت ماتریس یک ساختاری تعامل ماتریس تشکیل جهت ابتدا

 نمودند و به تکمیل را هاماتریس زیر اصول اساس بر اعضای نمونه. شد داده قرار نمونه اختیار در

 :شودزیر بررسی میارتباط میان این دو متغیر در چهارچوب در  «iو  j» هر ازای

 V :سطر شاخص i  ستون شاخصبرای رسیدن به j کند.کمک می 

 A :ستون شاخص j سطر شاخصرسیدن به  برای i کندمی کمک. 

 x :( بین عامل سطرi( و ستون )jارتباط دو ) طرفه وجود دارد. 

 O :ستون هایشاخصj  و سطر i  هستند.بدون ارتباط 

1خودتعاملی ماتریس نتیجه
 مشخص است. 1 شکلدر  1

 

                                                           
1. Structural Self-Interaction Matrix 
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 (SSIM) شدهییشناسا یهاشاخص یخودتعامل یسماتر -1 شکل

 

 
 مکنتیجه تحلیل میک -2شکل 

 

 این بر. دهدمینشان  هاشاخص از یکهر  یرا برا نفوذ قدرتو  یوابستگ میزان یجهنت ،2 شکل

سویه  دو ارتباطاتشاخص  نفوذی، منطقه درراهبردها  تدوین مجدد، نیازسنجیهای شاخص اساس

و  وابسته منطقه درتوسعه  بر مؤثر عواملشاخص  و در منطقه خودمختار )مستقل(مجازی 

جهانی در  الگوهای از استفاده عملیاتی و هایبرنامه مجازی، آموزش فرآیندهای اصالح هایشاخص

 یو وابستگ نفوذقدرت  یهستند که دارا یخودمختار شامل عوامل واملهستند. ع منطقه پیوندی
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 ین. اندهستباال  نسبتا   یوابستگ یکم ول نفوذقدرت  یو متوسط هستند. عوامل وابسته دارا یفضع

 یو وابستگ یادز یتقدرت هدا یدارا یوندیهدف هستند. عوامل پ یا یجهنت یرهایمتغ معموال عوامل 

ند هستکم  یوابستگ یول یادز نفوذقدرت  یهستند که دارا یعوامل یزن یو عوامل نفوذ ندهست یادز

1)مالون
1 ،2014). 

 نیازپیش و مجموعه یابیمجموعه دست ،آنها یتو اولو هاشاخصسطح  یینتع برایمرحله بعد  در

 ینکه از ا شودمی ییهاشاخص شامل شاخص هر یابی. مجموعه دستشودمی یینهر عامل تع یبرا

 شاخص ینکه بر ا شودمی ییهاشاخص شامل نیازپیشو مجموعه  پذیرندمی تأثیر شاخص

هدف  کیچه  . هرآیدمیبه دست  یابیدست یسو تأثرها با استفاده از ماتر تأثیر ین. ارگذارندیتأث

 چرا ؛گیردمیقرار  تریپاییندر سطح  ISMاهداف باشد، در مدل  یربر سا یباالتر یاثرگذار یدارا

دارد.  ییمدل نها شدهیطراح هایالیه بهبه باالست. سطح اشاره  ییناز پا یاثرگذار ISMدر مدل  که

با  .شود تکرار فرآیند و شده جدا تریساز ما یسطوح قبل یدبا ،سطوح یربه دست آوردن سا یبرا

 .دیآیمبه دست  3شکل  صورت به مک، مدل نهاییتوجه به خروجی نرم افزا میک
 

 
 ربیتیتتوسعه ورزش  یهاشاخصتفسیری -مدل ساختاری -3شکل 

 

ارایه  تربیتی به صورت ساده شده ورزش توسعه هایشاخص تفسیری-مدل ساختاری ،4در شکل 

 شود. می
 

                                                           
1. Malone 
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 ی توسعه ورزش تربیتیهاشاخصتفسیری -مدل ساختاری -4شکل 

 

 یریگجهینتبحث و 
 یهادر زمان بروز بحران پرورش و در آموزش یتیتوسعه ورزش ترب یالگو منظور بهتحقیق حاضر 

 7انجام گرفت. پس از کدگذاری انتخابی و شناسایی  19 دیکوو یپاندم ی: مطالعه موردیبهداشت

سویه، اصالح فرآیندهای آموزش  مقوله عمده شامل نیازسنجی مجدد، تدوین راهبردها، ارتباطات دو

 عنوان بهبر توسعه  مؤثرعوامل  و های عملیاتی، استفاده از الگوهای جهانیمجازی، برنامه

ی در بهداشت یهادر زمان بروز بحران و پرورش آموزشدر  یتیتوسعه ورزش ترب یالگوهای شاخص

ریزان است. هدف مطالعات نیازسنجی، فراهم آوردن اطالعات برای برنامه نیترمهم نظر گرفته شدند.

ریزی و ریزی آموزشی، تعیین نیازهای آموزشی است که بخشی از برنامهگام اول و مقدماتی در برنامه

باید اجرا شود، با  یبدنتیتربدر برنامه ورزش و  عمال  آنچهیا بخشی از ارزشیابی یک برنامه است. 

 بر اساسدانش آموزان بیشتر متمایل به انجام فعالیت  .های درسی مدارس متفاوت استسایر برنامه

های زمینهها تدوین شده است. نیازها و عالئق خود هستند تا آنچه را که در کتاب یا دستورالعمل

بنابراین  .آیدآموزشی فراهم میهای بینیتحقق پاسخگویی به نیازها، از طریق برنامه درسی و پیش

گونه اقدام در زمان بروز تغییرات آموزشی در بروز  ریزان و متولیان این حوزه قبل از هربرنامه

های های بهداشتی همچون اپیدمی کرونا و ضرورت آموزش آنالین بایستی اقدامات و زمینهبحران

است که کارشناسان  شاخص این اساسی در تفسیر این بحث نیازسنجی مجدد را فراهم آورند.

های متناسب با نیازها را باید با استفاده از الگوها، فعالیت یبدنتیتربریزی درسی و یا معلمان برنامه

توان الگوهای مختلفی را برای میدر این راستا به اجرا بگذارند. در دوره بحران را  آنهاتدوین کنند و 
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ریزی برای تدوین الگوی خاص برنامه فقط نهکرد. این نتایج پیشنهاد  یبدنتیتربریزی درس برنامه

و همچنین  در خانه ماندنیک راهنمای آموزشی با توجه به شرایط  مثابه به، بلکه یبدنتیتربدرس 

، تدارک ابزارهای ورزشی، استانداردسازی اهداف، برنامه و منازلدر استراتژی توسعه فضاهای 

مفید  یبدنتیتربگیری و همچنین ارزشیابی درس های اندازههای تحصیلی و روشهای دورهفعالیت

پس از تعطیلی مدارس در  مثال  .در دنیا نیز کارهای خوبی در زمان کرونا انجام شده است .است

1چتوی های آموزشی ورزشی را درپکن فیلم بدنیتربیتشرایط شیوع بیماری کرونا معلمان 
به  1

های دادند، کالسها انجام میتمریناتی که خود معلم ژهیو بهها اشتراک گذاشتند. جذابیت این فیلم

2ویبو های جستجو درترین واژهرا به یکی از کلیدی بدنیتربیت
)توییتر چینی( تبدیل نموده است.  2

های کوتاه تهیه و های حرکتی و ورزشی خود فیلمآموزان شهر جیان موظف شدند از فعالیتدانش

آموزان نظارت داشته باشند و مشارکت موظف شدند بر همه دانش بدنیتربیتمعلمان  .ارسال نمایند

دهند. مشارکت فعال والدین یک عامل اصلی در و حمایت والدین را در کمک به فرزندشان افزایش 

در شرایط شیوع کروناست. همچنین با گسترش سریع بیماری کرونا  بدنیتربیتاثربخشی تدریس 

اسری قرنطینگی خانگی را صادر تاسفند تعطیل شدند و دستور سر 26مدارس کشور فرانسه از 

آموزش از راه دور فرانسه یک سیستم کالس آموزش دروس از راه دور آغاز شد. مرکز ملی  و نمودند

کالس درس من "بود تحت عنوان  ها قابل دسترسی هوشمند و رایانههامجازی را که از طریق تلفن

 .(2009نژاد و همکاران، )رمضانی فراهم نمود "در خانه

3المللی تکنولوژی در آموزشبین جامعه
آموزش آنالین دروس  در خصوصهای مختلفی را توصیه 3

 یالملل نیب جامعه) از عبارتند آنهاکه برخی از  اندمدارس در شرایط شیوع بیماری کرونا ارائه داده

 :(2020،در آموزش تکنولوژی

ی را برای والدین نروش انتظارات از عدالت دسترسی به وسایل دیجیتالی اطمینان حاصل نمایند،

را در کمک و حمایت از فرزندانشان داشته باشید، برنامه هفتگی  آنهافراهم آورید تا مشارکت فعال 

 و اجراسازی نظم و انضباط این برنامه را پیاده با ،در موازنه برای آموزش الکترونیکی را تنظیم نمایند

آموزان منعکس نمایند، از ابزارهای کلیدی راهنمای یادگیری الکترونیکی را به دانشاصول  نمایند،

راهنما ی را به عنوان مند شوید. سازمان بهداشت جهانی ی دستورالعملاسب فناوری بهرهمحدود و من

ارائه نموده است. در طول زمان قرنطینه  19ید وبرای داشتن زندگی فعال در طول دوران قرنطینه کو

ی دقیقه فعالیت بدنی با شدت باال یا ترکیب 75دقیقه فعالیت با شدت متوسط و یا  150فعال باشید. 

تحرکی و سطح پایین فعالیت بدنی در دوران قرنطینه . بیمیینمایماز هر دو را در هفته توصیه 

                                                           
1. WeChat 

2. Weibo 

3.  International Society for Technology in Education (ISTE) 
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توان باعث بروز استرس شود. فعالیت گذارد، ماندن در خانه نیز میاثرات منفی بر سالمت شما می

کوتاه های برای کاهش و از بین بردن استرس است. در طول روز دوره یباارزشابزار  بدنی منظم

آب کافی  .غذای سالم بخورید .فعالیت بدنی در نظر بگیرید. یک کالس ورزشی آنالین را دنبال کنید

سبزیجات زیادی بخورید. میزان نمک، شکر و چربی را کاهش دهید. از غالت کامل استفاده  .بنوشید

 .(2013نظرلو، زارعی زاوارکی و سیدی ) کنید

مرحله ایجاد هر نوع برنامه آموزشی است. انتقال محتویات  نیترمهم، راهبردی ریزیبرنامه

پیامد  نیتربزرگکامپیوتر،  موبایل یا های سنتی بر روی صفحات نمایشگردر آموزش شدهاستفاده

بایست با میمجازی های آموزش خواهد داشت. محتویات دوره به دنبالمنفی و نتایج اشتباه را 

. ماهیت و نوع ارائه موضوع و دباشن شدهیطراحانتخاب و  یستدر بهاستفاده از عناصر مربوطه 

بایست دقت و می استمتفاوت  کامال  های سنتی با یکدیگر با آموزشمجازی های محتوی در آموزش

بنابراین معلمان و  .استفاده نگردد سیستم آموزش الکترونیکی های سنتی به نامگردد همان آموزش

و همچنین فعالیت و یادگیری دانش آموزان از فضای  هیسو دومدیران بایستی از شرایط ارتباط 

1جونزمجازی اطمینان حاصل نمایند. در این زمینه 
موضوعات "با عنوان  که در پژوهشی( 2010) 1

هیجانی برای تکنولوژی آموزش -عاطفی یهاپاسخمؤثر در تکنولوژی آموزش الکترونیکی، 

اجتماعی دانش آموزان مدارس دولتی -عاطفی یهامهارتالکترونیکی و نقش آن در پشتیبانی از 

اضطراب و ترس از یادگیری به گیری کرد عواملی مانند انجام داد وی نتیجه "امریکا یمتحدهایالت 

تواند های یادگیری الکترونیکی میفناوری نهیزم درو فقدان مهارت و تخصص  مجازیهای شیوه

آموزان باید نسبت به صالحیت و مهارت خود باشد. دانش آنهاموانع قدرتمندی در پیشرفت تحصیلی 

آموزان در حین این نوع یادگیری در این زمینه اطمینان حاصل کنند. ضمنا  اضافه نمود دانش

 .(2010)جونز،  کننداحساس نیاز به مهارت و صالحیت در این زمینه را دریافت می

(، 2013نظرلو )زوارکی و سیدی عی از سوی پژوهشگرانی چون زار سویه در آموزش ارتباطات دو

2همکارانگرکورت و 
3و الکساندر و ون ویک (2012) 2

 جهت آن از .شده استنیز مهم تلقی ( 2012) 3

دگیری است و یادگیری، حاصل یاـکه برقراری ارتباط یا تعامل، نوع اصلی فعالیت در فرآیند یاددهی

نیز اگر انتظار این باشد که  آموزش مجازیهای در محیط. ارتباط مستمر بین عناصر آموزشی است

فراگیران به سطحی فراتر از دریافت دانش دست یابند، باید تجربیات یادگیرندگان را درگیر نمود و 

های برقراری ارتباط با اطالعات و دیگر عناصر یادگیری همچون یادگیرندگان دیگر فرصت آنهابرای 

و  آموزشدر راستای تدوین الگوی توسعه ورزش تربیتی در سیستم  جهینت در .و معلم فراهم گردد
                                                           
1. Jones 

2. Gokkurt 

3. Alexander & Van Wyk 

https://pafcoerp.com/-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-/articleid/292/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-lms
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 نیمهمترکی از بنابراین ی .های اصلی و راهبردی قرار گیردبرنامه وسویه جز این ارتباطات دو پرورش

توجه به نقش ارتباطات و  های آموزش مجازیمحیطدر  یبدنتیتربمعلمان  ژهیو به وظایف معلمان

اذعان داشتند ( 2013) یادگیری است. زارعی زوارکی و سیدی نظرلو_هیتعامل در جریان یادد

 آموزش در اثربخش و موفق یادگیری_برقراری رابطه و ایجاد تعامل میان عناصر آموزش رمز یاددهی

دهند تعامل ارتباطات است. همچنین مطالعات زیادی نیز نشان می و اطالعات فناوری بر مبتنی

 ،الکساندر و ون ویک؛ 2012و همکاران،  گوکرتشود )یادگیری می موجود در مدارس باعث افزایش

2012.) 

بخشی سازی و اثرتوان به پیادههای آموزش مجازی و اهداف آن، نمیبدون در نظر گرفتن زیرساخت

پس یی و سرا شناسا ساختارها ریزگیری، این گونه تصمیم الزم است قبل از هرآن امیدوار بود. 

اف است اهد ذکرانیشاسـازی آن در راسـتای اهـداف آموزش مجازی اقدام نمود. نسبت به پیاده

در حال . (2009)کیا،  سنخیت دارد، ولی متفاوت است چه اگرآموزش مجازی با آموزش از راه دور 

جزء  ونابلکه در اکثر کشورهای درگیر اپیدمی کر در ایران تنها نهبحث آموزش مجازی حاضر 

ی رد آموزش مجازاما در مو .کننداظهارنظر می باره نیا در نظرانصاحبهای روز است و اکثر بحث

های ساخت، باید به یک سری نکات که زیرکنیم اصالح ی راآموزش مجاز یندهایفرآاگر بخواهیم 

در ایران  چند هرکه است  «مخابراتی» یهارساختیز ردامو. یکی از این هستند، توجه کنیمآن 

نون ف»سئله مدومین ه اندیشید. زمینولی بایستی تدابیری در این مخابراتی مطلوب نیست،  امکانات

و  تواند از طریق ارتباطات تصویریو این می استها ترین زیرساختیکی از مهم است که «همکاری

فاد ماست. « مفاد آموزشی»بعدی  ۀکتحس همکاری و ارتباطات اجتماعی تقویت گردد. ن أالق

 واهیممتفاوت است و با همین مفاد اگر بخ کامال  آموزشی در آموزش مجازی با آموزش سنتی 

ون یل متآموزش مجازی، تنها تبد ، اشتباه محض خواهد بود. مفهوممیندازیبآموزش مجازی راه 

 ز طریقدرصد متن آموزشی ا 50یا  40مجازی در آموزش  .درسی سنتی به متون کامپیوتری نیست

 شودیمدوین تعیین و ت یادگیرندگاندرس از طریق همکاری و ارتباط ۀ شود و بقیارائه می آموزنده

بیشتر نمود  یبدنتیترب(. این بخش در حوزه ورزش و 2009قرار گیرد )کیا،  توجه موردکه بایستی 

مفهومی  یبدنتیتربآموزان خود به فعالیت نپردازند، آموزش تا زمانی دانش که چراپیدا خواهد کرد 

 نخواهد داشت.

1هولز
یادگیری مجازی در هر سازمانی پیشنهاد کرده  یهاطیمحاجرای یک مدل سیستمی را جهت  1

است. مدل او از استعاره مثلث آتش گرفته شده است. مثلث آتش از سه عنصر یا ضلع تشکیل شده 

شود. مثلث او است: سوخت، اکسیژن و منبع گرما. بدون هر یک از این سه عنصر آتش روشن نمی

                                                           
1. Hols 
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های یادگیری مجازی یا هر فناوری یادگیری جدید شامل زیرساخت، برای اجرای محیط

های یادگیری مجازی، زیرساخت است. در محیط یسازمانفرهنگو توسعه و  یآموزمهارت

نیز برای اطمینان از سواد  یآموزمهارتفناوری اطالعات است. توسعه و  ،افزارو نرم افزارسخت

-می قرارعنصری که همیشه مورد غفلت  نیمهمترآخرین و  گیرد.آموزان صورت میاطالعاتی دانش

 )نصیری، شودها و الگوهای شخصی یادگیری را شامل میها، نگرشمشیگیرد، فرهنگ است که خط

جزء  نیمهمترای یا معلم الکترونیک نیروی انسانی کارآزموده و حرفه که ییجاازآنبنابراین  .(2003

ستای عملیاتی کردن ادر ر ای شود.و وظایف آن توجه ویژه، باید به نقش است آموزش مجازی

باید برای پذیرش نقش  ان ورزشمعلم در دوره بحران کرونا یبدنتیتربراهبردهای آموزش مجازی 

 .دنکار با تجهیزات الکترونیکی کسب کن نهیزم درهای الزم را جدید خود آموزش ببیند و قابلیت

های درگیر در الگوی توسعه ورزش تربیتی در دوران استفاده از الگوهای جهانی یکی دیگر از شاخص

این بوده  دوره شیوع شدید ویروس کروناسیاست دولت چین در  نهیزمدر این . استاپیدمی کرونا 

بر همین  .«تعطیل است؛ لکن آموزش و یادگیری تعطیل نیست هادانشگاهمدارس و »است که 

ای برای پیشبرد امور آموزشی و تحقیقاتی با تمرکز بر بستر فضای اساس سازوکارهای بسیار گسترده

توان از تجربیات و الگوهای . در این مورد میاندمجازی و آموزش از راه دور طراحی و تدوین نموده

وزارت گردد ا پیشنهاد میبهره برد. با توجه به الگوها و اقدامات این کشوره افتهیتوسعهکشورهای 

مختلف  یهاهیدانش آموزان در پا یبدنتیتربآموزش  یاچندرسانه یمحتوا و پرورش آموزش

همچنین پیشنهاد  در پورتال خود قرار دهد. گانیرا صورت بهاستفاده دانش آموزان  یرا برا یلیتحص

شبکه آموزش را متوقف  جیرا یهابرنامه مایس و سازمان صدابا همکاری  و پرورش آموزشگردد می

و  هیبه ته ،ینظام آموزش یلیکرونا و تعط روسیو در خصوصکشور  یکنون طیکند و متناسب با شرا

 کند. ماقدا دانش آموزان ژهیو ورزش تربیتی یهاپخش برنامه

 موردو های مهم یکی از شاخص دتوانمیهمچنین توجه به الگوی توسعه ورزش تربیتی در مدارس 

در حکم  و پرورش آموزشهای ورزشی وزارت فعالیت که چراباشد.  19 دیکوو یپاندمدر زمان  توجه

دارد تا ضمن توسعه و  تیمأموریکی از متولیان اصلی ورزش تربیتی و پرورشی در دانش آموزان، 

را در چارچوب سند  برنامهفوقهای ورزشی در میان دانش آموزان، فعالیت یبدنتیتربتقویت درس 

گسترش را در آنان  و پرورش آموزشهای وزارت تحول بنیادین، برنامه درس ملی و اهداف و سیاست

در نظر  ریزی خود،ضمن ارائه تصویری روشن از افق حرکت و برنامه هابرنامهاین   دهد. همچنین

ها و بسیج ظرفیت جهت، خود هایو فعالیت هاتیمأمور اندازچشمدارد تا با ترسیم چارچوب و 

 تحقق مؤثر و مهم هایساحت از یکی منزله بهتحقق بخشیدن به ساحت تربیت زیستی و بدنی، 
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بنابراین توجه به این راهکارها و الگوهای  .فراهم نمایدرا  ییافزاهای همزمینه ،تحول بنیادین سند

 از مشکالت شود. یبسیار یراهگشاتواند توسعه در کنار مدیریت بحران در شرایط امروزی می

ز وع و حتی مدتی پس ای که قبل از وقمهمترین اقدامگیری کلی یک نتیجه عنوان بهو  تینها در

ک ی یامان . اجزای متشکله توانمندی یک سازاستاست، توانمندسازی  انجام قابلوقوع هر بحران 

دهند. دانش مشترک تشکیل میها، تسهیالت، تجهیزات، منابع و ها، تکنولوژیحکومت را مهارت

های ولویتاو بر اساس  باشد با امکانات و مقدورات موجود مطابقت داشته ستیبایمتوانمندسازی 

 و پرورش آموزشدر  مدیریت بحران که باید توجه داشت تینها درصورت پذیرد.  شده فیتعر

تم سیسدوام  بقا و که چرا؛ بر میایدمقابله با بحران ، مداخله، پیشگیری درصدداست که  یمدیریت

 که ضمن هماهنگی و ؛مدیریت بحران بستگی دارد به تا حدودی زیادی آموزشی هر کشوری

 ءات سواثرن رفع بحران و نجات دانش آموزان و از بین برد درصدد ،در صورت بروز ،کردن کپارچهی

و  ه آمادگینیاز ب و پرورش آموزشاپیدمی کرونا  . با توجه به ابعاد مختلف بحرانباشد زابحران عوامل

 صدا، هاوزارت خانه و همکاری سایر نهادها و دارد که این امر مشارکت نفعانیذ جانبههمهمشارکت 

 طلبد.و خصوصی را می نهادمردمهای و سازمان مایس و
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Abstract 
The present study was conducted to develop a Pattern of educational sports development 

in education during health crises situation such as COVID-19 pandemic. The 

methodology of present study is of mixed (quantitative and qualitative) type. The 

statistical population was sports management experts and specialists familiar with the 

subject of educational sports in education with more than 10 years’ work experience. 

Sampling methods were targeted and theoretical saturation index and communication 

software were used for online interviewed with 18 experts and experts. The Delphi 

technique was used in three stages for Validity of qualitative section, so that the findings 

were presented in three stages for participant and their point of view were applied. To 

confirm Reliability, the retest method was used and the results showed that the 

relationship between the percentages of agreement within the subject is equal to 0.91, 

which is appropriate. After identifying the factors affecting the development of 

educational sports, the factors in the matrix table were compiled as a questionnaire and 

provided to the research sample and they were asked to complete the questionnaires 

based on the ISM method. To determine the causal relationships of the indicators, the 

structural-interpretive modeling method was used and Micmac software was used to 

draw the model. Finally, 7 major categories including re-needs assessment, strategy 

formulation, two-way communication, correction of virtual education processes, 

operational plans, use of global models and factors affecting development were 

identified as indicators of educational sports development model in education during 

health crises. 
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