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چکیده
تحقیق حاضر بهمنظور تدوین الگوی توسعه ورزش تربیتی در آموزش و پرورش در زمان بروز بحرانهای
بهداشتی همچون پاندمی کووید  19انجام گرفت .از نظر روششناسی ،از نوع مطالعات آمیخته (کمی و کیفی)
است .جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به موضوع ورزش تربیتی در آموزش و
پرورش با سابقه شغلی بیش از  10سال بودند .از روشهای نمونهگیری هدفمند و شاخص اشباع نظری نسبت
به نمونهگیری اقدام شد .با  18نفر از کارشناسان و خبرگان بهصورت آنالین و توسط نرمافزارهای ارتباطی
مصاحبه انجام گرفت .برای بررسی روایی در بخش کیفی ،تکنیک دلفی سه مرحلهای بهکار گرفته شد.
بدینصورت که یافتههای پژوهش برای مشارکتکنندگان اراﺋه و متن نظریه توسط آنها و طی سه مرحله
مطالعه و نظرات آنها اﻋمال شد .برای تأیید پایایی از روش باز آزمایی استفاده شد .نتایج نشان داد رابطه
درصد توافق درون موضوﻋی برابر است با  0/91که مناسب است .پس از شناسایی ﻋوامل مؤثر بر توسعه
ورزش تربیتی ﻋوامل در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم شد و در اختیار نمونه تحقیق قرار
گرفت .از آنان درخواست شد بر اساس روش آی.اس.ام پرسشنامهها را تکمیل نمایند .برای تعیین روابط
ﻋلی-معلولی شاخصها ،از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و از نرمافزار میکمک برای ترسیم مدل
استفاده شد .در نهایت  7مقوله ﻋمده شامل نیازسنجی مجدد ،تدوین راهبردها ،ارتباطات دوسویه ،اصالح
فرآیندهای آموزش مجازی ،برنامههای ﻋملیاتی ،استفاده از الگوهای جهانی و ﻋوامل مؤثر بر توسعه به
ﻋنوان شاخصهای الگوی توسعه ورزش تربیتی در آموزش و پرورش در زمان بروز بحرانهای بهداشتی
شناسایی شدند.
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مقدمه
نقش آموزش و پرورش در هر کشور و جامعهای از جنبههای مختلف حائز اهمیت فراوان بوده اســت
و در زمینه هایی از قبیل توسعه اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی این اهمیت بیش از سایر زمینهها
ملموس و مشهود است .در واقع نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرندۀ مجموعهای از نیازهای
ســازمانهای رسمی آن کشــور است و عملکرد نظام آموزش و پرورش که مدیران آموزشــی اداره
آن را بر عهده دارند ،نه تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است ،بلکه از نظر تأثیری که
بر تحرک شــغلی و انتظارات دارد ،از اهمیت تعیینکنندهای برخوردار است (حاجی پور و همکاران،
 .)28 ،2015امروزه بحرانها اعم از سیاسی ،اجتماعی ،اقتصاد ،سالمتی و طبیعی رکن اساسی عصر
نوین است که اجتناب از آن غیرممکن به نظر میرسد ولی میتوان آسیبها و تلفات آن را به حداقل
رساند .در این بین نقش آموزش و پرورش که رسالت اصلی جامعه و تربیت افراد یک جامعه را بر
عهده دارد بسیار حیاتی و اساسی به نظر میرسد .نقش نهاد آموزش و پرورش در کلیه شئون زندگی
بر کسی پوشیده نیست ،به ویژه در شرایط بحران این نقش بیشتر نمایان میشود (نصرالهی و
همکاران .)30 ،2017 ،بحران امروزی که تقریبا همه کشورهای جهان به آن دچار شدهاند ،بحران
ویروس کرونا ویروس  1است .کرونا ویروس (کووید  )19خانوادهای بزرگ از ویروسها هستند که
ممکن است باعث عفونتهای تنفسی از سرماخوردگی گرفته تا بیماریهای شدیدتر مانند مرس 2و
سارس 3شوند .اخیرا این ویروس به نام  COVID-19نامگذاری شده است؛ که شیوع این ویروس
جدید از دسامبر سال  2019در ووهان  4چین آغاز شد (سازمان بهداشت جهانی.)32 ،2020 ،
عالئم بیماری این ویروس از خفیف تا شدید متغیر است .نشانههای عفونت شامل تب ،سرفه و
مشکل در تنفس است (وو و مک گوگان .)1240 ،2020 ،5این شکل از همهگیری یک بیماری ،در
واقع یک رخداد بزرگ اجتماعی است که نه تنها در سطح یک منطقه که در سطح کشور و حتی
دنیا مطرح گشته و الزم است تا آثار اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گیرد .از دیدگاه جامعهشناسی،
شیوع بیماریهای واگیردار مانند زمانی است که حوادث و بالیای طبیعی رخ میدهند .حوادثی
مانند زلزله و یا طوفان که بشر در ایجاد آنها نقش نداشته است ،هر از چندگاهی رخ میدهند و
فجایع اجتماعی را رقم میزنند .همچنین همهگیری بیماریهای خطرناک در سطح جامعه و بروز
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تلفات انسانی فراوان نیز جزو بالیای طبیعی قلمداد میشوند (اگر چه گاه میزان دخالت انسان در
ایجاد و کنترل آنها بیشتر است) .هر چه سطح گسترش و شیوع بیماری وسیعتر باشد ،اثرات
اجتماعی آن نیز گستردهتر خواهد بود (علیزاده و صفاری.)176 ،2019 ،
برنامه درسی تربیتبدنی همسو با سایر دروس برنامه درسی ملی به عنوان بخش جداییناپذیر از
نظام تعلیم و تربیت رسمی است که به شیوههای مختلف در دستیابی به اهداف آن نقش دارد و
بهعنوان عاملی اساسی و مؤثر در توسعه فردی ،اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و اقتصادی ابزاری
ضروری برای رشد و پرورش انسانهایی سالم و توانمند جهت دستیابی به ابعادی از حیات طیبه
است (برنامه درسی ملی .)12 ،2011 ،ورزش تعلیم و تربیتی به کارآمدترین و بزرگترین ساختار
سازمانی و تشکیالتی نیاز دارد تا از طریق نیروهای متخصص و متعهد ،بیشترین تجارب حرکتی و
پایهای را در جغرافیای وسیعی فراهم آورد .تربیت و پرورش متعادل جسمانی ،مهارتی ،شناختی،
عاطفی و اجتماعی ،از اهداف مهم سازمانهای ورزشی کشور در سطح مدارس و دانشگاهها است .این
سطح به امکانات و تسهیالت گستردهای نیاز دارد تا بتواند در دوران تربیتپذیری ،نگرش مثبتی
نسبت به ورزش و فعالیتهای حرکتی در کودکان و نوجوانان ایجاد کند (قالیباف.)23 ،2010 ،
راهکارهای مدیریتی در امر تربیتبدنی و ورزش ،با توجه به گستردگی رسالت آن در جامعه با تأکید
بر عمومی کردن ورزش ،توسعه ورزش قهرمانی در رشتههای دارای اولویت ،توسعه ورزش حرفهای،
توسعه پژوهش و توجه جدی به تربیتبدنی و ورزش در مدارس و دانشگاهها و نیز مدیریت و
برنامهریزی کالن و خرد توسط کارشناسان تربیتبدنی و ورزشی ،اهمیت زیادی دارد (قاسمی و
همکاران .)141 ،2012 ،اهداف استراتژیک دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و
پرورش شامل توسعه برنامه درس تربیتبدنی ،توسعه ورزش همگانی و فعالیتهای فوقبرنامه
ورزشی ،ارتقأ کیفی فضا و تجهیزات ورزشی ،تقویت و توانمندسازی منابع انسانی ،استقرار نظام
مدیریت عملکرد ،توسعه و گسترش ارتباطات درون و برونسازمانی ،ایجاد نهضت داوطلبی در ورزش
دانشآموزی و توسعه بهرهوری در فعالیتها در راستای توسعه سواد حرکتی و سبک زندگی سالم و
فعال در دانش آموزان است (وحدانی.)21 :2015،
با توجه به بحران جهانی ناشی از ویروس کرونا که کشور ما هم از آن استثنأ نبوده و تلفات و
آسیبهای زیادی به جامعه وارد نموده است ،آموزش و پرورش هم تحت تأثیر بحران ویروس
کرونایی قرارگرفته و ناچار به تغییر اجباری در برنامهها شده است ،بهطوریکه آموزش از کالس
درس به فضای مجازی سوق پیداکرده است .در نتیجه به علت فعالیت کمتر جسمی ،گذراندن زمان
بیشتری جلوی تلویزیون ،الگوی خواب بههمریخته و رژیم غذایی نامطلوب ،کودکان مستعد افزایش
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وزن و کاهش سالمت قلبی عروقی و تنفسی هستند (بروک و همکاران .)2020 ،1شواهد نشان
میدهد وقتی کودکان از مدرسه فاصله میگیرند (مثال تعطیالت آخر هفته و تعطیالت تابستانی)،
ازنظر جسمی کمتر فعالیت میکنند ،مدتزمان طوالنیتر درگیر صفحههای الکترونیکی هستند،
الگوهای خواب نامنظم و رژیمهای غذایی کمتری دارند که منجر به افزایش وزن و از بین رفتن
آمادگی قلبی تنفسی میشود (وانگ و همکاران .)4 ،2020 ،همچنین به علت دوره طوالنی قرنطینه،
ترس از ابتأل به عفونت کرونا ،خستگی و ناامیدی ،اطالعات ناکافی در مورد این بیماری ،فقدان
ارتباط با همکالسیها ،دوستان و معلمها ،نداشتن فضای شخصی در خانه و کاهش توان مالی
خانواده اثرات روانشناختی مثل اضطراب ،افسردگی و حمالت هول (پانیک )1ایجاد میشوند (وانگ
و همکاران .)2020 ،برای مثال سیلمن و سپرانگ ،)2013( 2نشان دادند میانگین نمرات استرس
افرادی که به هر دلیلی در کودکی قرنطینه شده بودند بیشتر از کسانی بود که قرنطینه نشده بودند.
عالوه بر این ،تعامل بین تغییرات سبک زندگی و استرس روانی اجتماعی ناشی از حصر در خانه
میتواند اثرات مضر را بر سالمت جسمی و روحی کودک بیشتر کند که میتواند باعث ایجاد یک
دوره شرارت و تبهکاری در دورههای بعد شود .برای کاهش پیامدهای حصر در منزل ،دولت،
سازمانهای غیردولتی (سازمانهای مردمنهاد) ،جامعه ،مدرسه و والدین باید از روند نزولی اوضاع
آگاه باشند و اقدامات بیشتری انجام دهند تا بالفاصله این موارد برطرف شود (دکوسیمو و همکاران،3
 .)3 ،2019در این میان آموزش و پرورش و مدارس نقش کلیدی دارند ،نهتنها با ارائه بستههای
آموزشی مناسب بلکه با ایجاد ارتباط آنالین بین دانش آموزان و معلمها و استفاده از مشاورههای آنها
باعث بهبود شرایط شوند .همچنین مدارس نقش کلیدی در تشویق کودکان به انجام فعالیت بدنی
در خانواده ،رعایت بهداشت خواب و رژیم غذایی متعادل دارند (وانگ و همکاران .)4 ،2020 ،با توجه
به شدت شیوع این بیماری و اثرات جانبی آن ،آموزش و پروش میبایست برنامۀ قابل قبولی برای
مدیریت بحران و همچنین سالمت دانش آموزان داشته باشد .چرا که در صورت نبود برنامه و یا
سیاستگذاری درست در حوزه تربیتبدنی ،بخش ورزش تربیتی کشور با مشکالتی روبرو خواهد شد
که شاید نتوان ابعاد آن را در جنبههای مختلف جبران کرد .جنبههایی که در برگیرنده مشکالت
سالمتی ،اضطراب اجتماعی ،افسردگی و ...است .بنابراین پژوهش حاضر با توجه به ضرورت و بحرانی
بودن مسئله ویروس کرونا و عواقب ناشی از آن به دنبال تدوین الگوی ورزش تربیتی آموزش و
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پرورش در زمان بروز بحرانهای بهداشتی همچون ویروس کرونا است .سؤال اصلی این است که
الگوی آموزش و پرورش در زمینه ورزش تربیتی در مواجه با این بحران به چه صورت بایستی باشد؟
روش تحقیق
تحقیق حاضر ازن ظر روششناسی ،از نوع مطالعات آمیخته (کمی و کیفی) است .مرحله کیفی این
پژوهش بر مبنای طرح نظاممند نظریه داده بنیاد 1انجام گرفته است .رویکرد نظریه داده بنیاد یک
نوع روش پژوهش کیفی است که بهطور استقرایی یک سلسله رویههای سیستماتیک را به کار می-
گیرد تا نظریهای درباره پدیده مورد مطالعه ایجاد کند .بر اساس این روش ،پژوهشگر برای تحلیل
دادههای کیفی گردآوری شده ،جهت تدوین نظریه باید سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی یا
گزینشی را پشت سر بگذارد و به عرصه پارادایمی منطقی یا تصوری از یک نظریه در حال تکوین
بپردازد .در بخش کمی نیز با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM)2سطوح مدل و نحوه
ارتباطات میان شاخصهای شناساییشده ترسیم شد .جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و
متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به موضوع ورزش تربیتی در آموزش و پرورش با سابقه شغلی بیش
از  10سال بودند .روش نمونهگیری از نوع نمونهگیری پژوهشهای کیفی بود و با استفاده از
روشهای نمونهگیری هدفمند و شاخص اشباع نظری نسبت به نمونهگیری اقدام شد .مصاحبهها به
صورت آنالین و توسط نرمافزارهای ارتباطی انجام گرفت .به این منظور چندین نفر از خبرگان
شناسایی و مورد مصاحبه قرار گرفتند .با توجه به مراحل و فرآیندهای گفتهشده ،تعداد  18نفر از
کارشناسان و خبرگان مورد مصاحبههای باز قرار گرفتند .اگر چه از مصاحبه چهاردهم دادههای
گردآوریشده به اشباع نظری رسیدند اما جهت اطمینان بیشتر مصاحبهها تا نفر هجدهم ادامه پیدا
کردند .برای بررسی روایی در بخش کیفی ،تکنیک دلفی سه مرحلهای بهکار گرفته شد .بدینصورت
که یافتههای پژوهش برای مشارکتکنندگان ارائه و متن نظریه توسط آنها و طی سه مرحله مطالعه
و نقطه نظرات آنها اعمال شده است .برای تأیید پایایی دادهها از روش بازآزمایی استفاده شد .نتایج
نشان داد رابطه درصد توافق درون موضوعی برابر است با  0/91که مناسب است .پس از شناسایی
عوامل مؤثر بر توسعه ورزش تربیتی عوامل شناساییشده در جدولی ماتریسی بهصورت پرسشنامه
تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت .از آنان درخواست شد بر اساس روش ISM
پرسشنامهها را تکمیل نمایند .در ادامه برای تعیین روابط علی-معلولی شاخصها ،از روش
مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شد .از نرمافزار  MicMacبرای ترسیم مدل استفاده شد.
1

2

1. Grounded Theory Approach
)2. Interpretive Structural Modeling (ISM
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نتایج
به منظور ترسیم مدل ساختاری -تفسیری ابتدا شاخصهای مؤثر بر ورزش تربیتی در زمان
بحرانهای بهداشتی شناسایی شدند .بدین منظور ،بر اساس مراحل جدول  ،1ابتدا شاخصها
شناسایی و سپس اقدام به ترسیم مدل شد.
جدول  -1روش شناسایی شاخصهای توسعه ورزش تربیتی
مراحل
مرحله اول

مرحله دوم






تحلیل دادههای حاصل
از مصاحبه با استفاده از
نظریه داده بنیاد به
شرح این مراحل

اقدامات
مصاحبه عمیق با نمونه تحقیق
کدگذاری باز مصاحبهها و شناسایی  89کد اولیه
کدگذاری محوری و شناسایی  12مفهوم
کدگذاری انتخابی و شناسایی  7مقوله عمده شامل:
نیازسنجی مجدد ،تدوین راهبردها ،ارتباطات دوسویه ،اصالح فرآیندهای
آموزش مجازی ،برنامههای عملیاتی ،استفاده از الگوهای جهانی ،عوامل مؤثر بر
توسعه

پس از شناسایی شاخصهای مرتبط با توسعه ورزش تربیتی ،جهت ترسیم مدل ساختاری-تفسیری
عوامل توسعه ورزش تربیتی مراحل به شرح زیر انجام شد:
ابتدا جهت تشکیل ماتریس تعامل ساختاری یک ماتریس هفت در هفت شامل شاخصها تشکیل و
در اختیار نمونه قرار داده شد .اعضای نمونه بر اساس اصول زیر ماتریسها را تکمیل نمودند و به
ازای هر « jو  »iدر ارتباط میان این دو متغیر در چهارچوب زیر بررسی میشود:
 :Vشاخص سطر  iبرای رسیدن به شاخص ستون  jکمک میکند.
 :Aشاخص ستون  jبرای رسیدن به شاخص سطر  iکمک میکند.
 :xبین عامل سطر ( )iو ستون ( )jارتباط دو طرفه وجود دارد.
 :Oشاخصهای ستون  jو سطر  iبدون ارتباط هستند.
نتیجه ماتریس خودتعاملی 1در شکل  1مشخص است.
1

1. Structural Self-Interaction Matrix
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شکل  -1ماتریس خودتعاملی شاخصهای شناساییشده )(SSIM

شکل  -2نتیجه تحلیل میکمک

شکل  ،2نتیجه میزان وابستگی و قدرت نفوذ را برای هر یک از شاخصها نشان میدهد .بر این
اساس شاخصهای نیازسنجی مجدد ،تدوین راهبردها در منطقه نفوذی ،شاخص ارتباطات دو سویه
مجازی در منطقه خودمختار (مستقل) و شاخص عوامل مؤثر بر توسعه در منطقه وابسته و
شاخصهای اصالح فرآیندهای آموزش مجازی ،برنامههای عملیاتی و استفاده از الگوهای جهانی در
منطقه پیوندی هستند .عوامل خودمختار شامل عواملی هستند که دارای قدرت نفوذ و وابستگی
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ضعیف و متوسط هستند .عوامل وابسته دارای قدرت نفوذ کم ولی وابستگی نسبتا باال هستند .این
عوامل معموال متغیرهای نتیجه یا هدف هستند .عوامل پیوندی دارای قدرت هدایت زیاد و وابستگی
زیاد هستند و عوامل نفوذی نیز عواملی هستند که دارای قدرت نفوذ زیاد ولی وابستگی کم هستند
(مالون.)2014 ،1
در مرحله بعد برای تعیین سطح شاخصها و اولویت آنها ،مجموعه دستیابی و مجموعه پیشنیاز
برای هر عامل تعیین میشود .مجموعه دستیابی هر شاخص شامل شاخصهایی میشود که از این
شاخص تأثیر میپذیرند و مجموعه پیشنیاز شامل شاخصهایی میشود که بر این شاخص
تأثیرگذارند .این تأثیر و تأثرها با استفاده از ماتریس دستیابی به دست میآید .هر چه یک هدف
دارای اثرگذاری باالتری بر سایر اهداف باشد ،در مدل  ISMدر سطح پایینتری قرار میگیرد؛ چرا
که در مدل  ISMاثرگذاری از پایین به باالست .سطح اشاره به الیههای طراحیشده مدل نهایی دارد.
برای به دست آوردن سایر سطوح ،باید سطوح قبلی از ماتریس جدا شده و فرآیند تکرار شود .با
توجه به خروجی نرم افزا میکمک ،مدل نهایی به صورت شکل  3به دست میآید.
1

شکل  -3مدل ساختاری-تفسیری شاخصهای توسعه ورزش تربیتی

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

1. Malone
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شکل  -4مدل ساختاری-تفسیری شاخصهای توسعه ورزش تربیتی

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر به منظور الگوی توسعه ورزش تربیتی در آموزش و پرورش در زمان بروز بحرانهای
بهداشتی :مطالعه موردی پاندمی کووید  19انجام گرفت .پس از کدگذاری انتخابی و شناسایی 7
مقوله عمده شامل نیازسنجی مجدد ،تدوین راهبردها ،ارتباطات دو سویه ،اصالح فرآیندهای آموزش
مجازی ،برنامههای عملیاتی ،استفاده از الگوهای جهانی و عوامل مؤثر بر توسعه به عنوان
شاخصهای الگوی توسعه ورزش تربیتی در آموزش و پرورش در زمان بروز بحرانهای بهداشتی در
نظر گرفته شدند .مهمترین هدف مطالعات نیازسنجی ،فراهم آوردن اطالعات برای برنامهریزان است.
گام اول و مقدماتی در برنامه ریزی آموزشی ،تعیین نیازهای آموزشی است که بخشی از برنامهریزی و
یا بخشی از ارزشیابی یک برنامه است .آنچه عمال در برنامه ورزش و تربیتبدنی باید اجرا شود ،با
سایر برنامههای درسی مدارس متفاوت است .دانش آموزان بیشتر متمایل به انجام فعالیت بر اساس
نیازها و عالئق خود هستند تا آنچه را که در کتاب یا دستورالعملها تدوین شده است .زمینههای
تحقق پاسخگویی به نیازها ،از طریق برنامه درسی و پیشبینیهای آموزشی فراهم میآید .بنابراین
برنامهریزان و متولیان این حوزه قبل از هر گونه اقدام در زمان بروز تغییرات آموزشی در بروز
بحران های بهداشتی همچون اپیدمی کرونا و ضرورت آموزش آنالین بایستی اقدامات و زمینههای
نیازسنجی مجدد را فراهم آورند .بحث اساسی در تفسیر این شاخص این است که کارشناسان
برنامهریزی درسی و یا معلمان تربیتبدنی باید با استفاده از الگوها ،فعالیتهای متناسب با نیازها را
تدوین کنند و آنها را در دوره بحران به اجرا بگذارند .در این راستا میتوان الگوهای مختلفی را برای
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برنامهریزی درس تربیتبدنی پیشنهاد کرد .این نتایج نه فقط برای تدوین الگوی خاص برنامهریزی
درس تربیتبدنی ،بلکه به مثابه یک راهنمای آموزشی با توجه به شرایط در خانه ماندن و همچنین
در استراتژی توسعه فضاهای منازل ،تدارک ابزارهای ورزشی ،استانداردسازی اهداف ،برنامه و
فعالیتهای دورههای تحصیلی و روشهای اندازهگیری و همچنین ارزشیابی درس تربیتبدنی مفید
است .در دنیا نیز کارهای خوبی در زمان کرونا انجام شده است .مثال پس از تعطیلی مدارس در
شرایط شیوع بیماری کرونا معلمان تربیتبدنی پکن فیلمهای آموزشی ورزشی را در ویچت 1به
اشتراک گذاشتند .جذابیت این فیلمها به ویژه تمریناتی که خود معلمها انجام میدادند ،کالسهای
تربیتبدنی را به یکی از کلیدیترین واژههای جستجو در ویبو( 2توییتر چینی) تبدیل نموده است.
دانشآموزان شهر جیان موظف شدند از فعالیتهای حرکتی و ورزشی خود فیلمهای کوتاه تهیه و
ارسال نمایند .معلمان تربیتبدنی موظف شدند بر همه دانشآموزان نظارت داشته باشند و مشارکت
و حمایت والدین را در کمک به فرزندشان افزایش دهند .مشارکت فعال والدین یک عامل اصلی در
اثربخشی تدریس تربیتبدنی در شرایط شیوع کروناست .همچنین با گسترش سریع بیماری کرونا
مدارس کشور فرانسه از  26اسفند تعطیل شدند و دستور سرتاسری قرنطینگی خانگی را صادر
نمودند و آموزش دروس از راه دور آغاز شد .مرکز ملی آموزش از راه دور فرانسه یک سیستم کالس
مجازی را که از طریق تلفنهای هوشمند و رایانهها قابل دسترس بود تحت عنوان "کالس درس من
در خانه" فراهم نمود (رمضانینژاد و همکاران.)2009 ،
جامعه بینالمللی تکنولوژی در آموزش 3توصیههای مختلفی را در خصوص آموزش آنالین دروس
مدارس در شرایط شیوع بیماری کرونا ارائه دادهاند که برخی از آنها عبارتند از (جامعه بین المللی
تکنولوژی در آموزش:)2020،
از عدالت دسترسی به وسایل دیجیتالی اطمینان حاصل نمایند ،انتظارات روشنی را برای والدین
فراهم آورید تا مشارکت فعال آنها را در کمک و حمایت از فرزندانشان داشته باشید ،برنامه هفتگی
در موازنه برای آموزش الکترونیکی را تنظیم نمایند ،با نظم و انضباط این برنامه را پیادهسازی و اجرا
نمایند ،اصول کلیدی راهنمای یادگیری الکترونیکی را به دانشآموزان منعکس نمایند ،از ابزارهای
محدود و مناسب فناوری بهرهمند شوید .سازمان بهداشت جهانی ی دستورالعملی را به عنوان راهنما
برای داشتن زندگی فعال در طول دوران قرنطینه کووید  19ارائه نموده است .در طول زمان قرنطینه
فعال باشید 150 .دقیقه فعالیت با شدت متوسط و یا  75دقیقه فعالیت بدنی با شدت باال یا ترکیبی
از هر دو را در هفته توصیه مینماییم .بیتحرکی و سطح پایین فعالیت بدنی در دوران قرنطینه
1

2

3

1. WeChat
2. Weibo
)3. International Society for Technology in Education (ISTE
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اثرات منفی بر سالمت شما میگذارد ،ماندن در خانه نیز میتوان باعث بروز استرس شود .فعالیت
بدنی منظم ابزار باارزشی برای کاهش و از بین بردن استرس است .در طول روز دورههای کوتاه
فعالیت بدنی در نظر بگیرید .یک کالس ورزشی آنالین را دنبال کنید .غذای سالم بخورید .آب کافی
بنوشید .سبزیجات زیادی بخورید .میزان نمک ،شکر و چربی را کاهش دهید .از غالت کامل استفاده
کنید (زارعی زاوارکی و سیدی نظرلو.)2013 ،
برنامهریزی راهبردی ،مهمترین مرحله ایجاد هر نوع برنامه آموزشی است .انتقال محتویات
استفادهشده در آموزشهای سنتی بر روی صفحات نمایشگر موبایل یا کامپیوتر ،بزرگترین پیامد
منفی و نتایج اشتباه را به دنبال خواهد داشت .محتویات دورههای آموزش مجازی میبایست با
استفاده از عناصر مربوطه به درستی انتخاب و طراحیشده باشند .ماهیت و نوع ارائه موضوع و
محتوی در آموزشهای مجازی با آموزشهای سنتی با یکدیگر کامال متفاوت است و میبایست دقت
گردد همان آموزشهای سنتی به نام سیستم آموزش الکترونیکی استفاده نگردد .بنابراین معلمان و
مدیران بایستی از شرایط ارتباط دو سویه و همچنین فعالیت و یادگیری دانش آموزان از فضای
مجازی اطمینان حاصل نمایند .در این زمینه جونز )2010( 1در پژوهشی که با عنوان "موضوعات
مؤثر در تکنولوژی آموزش الکترونیکی ،پاسخهای عاطفی-هیجانی برای تکنولوژی آموزش
الکترونیکی و نقش آن در پشتیبانی از مهارتهای عاطفی-اجتماعی دانش آموزان مدارس دولتی
ایالت متحدهی امریکا" انجام داد وی نتیجهگیری کرد عواملی مانند اضطراب و ترس از یادگیری به
شیوههای مجازی و فقدان مهارت و تخصص در زمینه فناوریهای یادگیری الکترونیکی میتواند
موانع قدرتمندی در پیشرفت تحصیلی آنها باشد .دانشآموزان باید نسبت به صالحیت و مهارت خود
در این زمینه اطمینان حاصل کنند .ضمنا اضافه نمود دانشآموزان در حین این نوع یادگیری
احساس نیاز به مهارت و صالحیت در این زمینه را دریافت میکنند (جونز.)2010 ،
ارتباطات دو سویه در آموزش از سوی پژوهشگرانی چون زارعی زوارکی و سیدی نظرلو (،)2013
گرکورت و همکاران )2012( 2و الکساندر و ون ویک )2012( 3نیز مهم تلقی شده است .از آن جهت
که برقراری ارتباط یا تعامل ،نوع اصلی فعالیت در فرآیند یاددهیـیادگیری است و یادگیری ،حاصل
ارتباط مستمر بین عناصر آموزشی است .در محیطهای آموزش مجازی نیز اگر انتظار این باشد که
فراگیران به سطحی فراتر از دریافت دانش دست یابند ،باید تجربیات یادگیرندگان را درگیر نمود و
برای آنها فرصت های برقراری ارتباط با اطالعات و دیگر عناصر یادگیری همچون یادگیرندگان دیگر
1

2

3

و معلم فراهم گردد .در نتیجه در راستای تدوین الگوی توسعه ورزش تربیتی در سیستم آموزش و
1. Jones
2. Gokkurt
3. Alexander & Van Wyk
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پرورش این ارتباطات دو سویه جزو برنامههای اصلی و راهبردی قرار گیرد .بنابراین یکی از مهمترین
وظایف معلمان به ویژه معلمان تربیتبدنی در محیطهای آموزش مجازی توجه به نقش ارتباطات و
تعامل در جریان یاددهی_ یادگیری است .زارعی زوارکی و سیدی نظرلو ( )2013اذعان داشتند
برقراری رابطه و ایجاد تعامل میان عناصر آموزش رمز یاددهی_یادگیری موفق و اثربخش در آموزش
مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات است .همچنین مطالعات زیادی نیز نشان میدهند تعامل
موجود در مدارس باعث افزایش یادگیری میشود (گوکرت و همکاران2012 ،؛ الکساندر و ون ویک،
.)2012
بدون در نظر گرفتن زیرساختهای آموزش مجازی و اهداف آن ،نمیتوان به پیادهسازی و اثربخشی
آن امیدوار بود .الزم است قبل از هر گونه تصمیمگیری ،این زیر ساختارها را شناسایی و سپس
نسبت به پیادهسـازی آن در راسـتای اهـداف آموزش مجازی اقدام نمود .شایانذکر است اهداف
آموزش مجازی با آموزش از راه دور اگر چه سنخیت دارد ،ولی متفاوت است (کیا .)2009 ،در حال
حاضر بحث آموزش مجازی نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای درگیر اپیدمی کرونا جزء
بحثهای روز است و اکثر صاحبنظران در این باره اظهارنظر میکنند .اما در مورد آموزش مجازی
اگر بخواهیم فرآیندهای آموزش مجازی را اصالح کنیم ،باید به یک سری نکات که زیرساختهای
آن هستند ،توجه کنیم .یکی از این موارد زیرساختهای «مخابراتی» است که هر چند در ایران
امکانات مخابراتی مطلوب نیست ،ولی بایستی تدابیری در این زمینه اندیشید .دومین مسئله «فنون
همکاری» است که یکی از مهمترین زیرساختها است و این میتواند از طریق ارتباطات تصویری و
القأ حس همکاری و ارتباطات اجتماعی تقویت گردد .نکتۀ بعدی «مفاد آموزشی» است .مفاد
آموزشی در آموزش مجازی با آموزش سنتی کامال متفاوت است و با همین مفاد اگر بخواهیم
آموزش مجازی راه بیندازیم ،اشتباه محض خواهد بود .مفهوم آموزش مجازی ،تنها تبدیل متون
درسی سنتی به متون کامپیوتری نیست .در آموزش مجازی  40یا  50درصد متن آموزشی از طریق
آموزنده ارائه میشود و بقیۀ درس از طریق همکاری و ارتباط یادگیرندگان تعیین و تدوین میشود
که بایستی مورد توجه قرار گیرد (کیا .)2009 ،این بخش در حوزه ورزش و تربیتبدنی بیشتر نمود
پیدا خواهد کرد چرا که تا زمانی دانشآموزان خود به فعالیت نپردازند ،آموزش تربیتبدنی مفهومی
نخواهد داشت.
هولز 1یک مدل سیستمی را جهت اجرای محیطهای یادگیری مجازی در هر سازمانی پیشنهاد کرده
است .مدل او از استعاره مثلث آتش گرفته شده است .مثلث آتش از سه عنصر یا ضلع تشکیل شده
است :سوخت ،اکسیژن و منبع گرما .بدون هر یک از این سه عنصر آتش روشن نمیشود .مثلث او
1
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برای اجرای محیطهای یادگیری مجازی یا هر فناوری یادگیری جدید شامل زیرساخت،
مهارتآموزی و توسعه و فرهنگسازمانی است .در محیطهای یادگیری مجازی ،زیرساخت
سختافزار و نرمافزار ،فناوری اطالعات است .توسعه و مهارتآموزی نیز برای اطمینان از سواد
اطالعاتی دانشآموزان صورت میگیرد .آخرین و مهمترین عنصری که همیشه مورد غفلت قرار می-
گیرد ،فرهنگ است که خطمشیها ،نگرشها و الگوهای شخصی یادگیری را شامل میشود (نصیری،
 .)2003بنابراین ازآنجایی که نیروی انسانی کارآزموده و حرفهای یا معلم الکترونیک مهمترین جزء
آموزش مجازی است ،باید به نقش و وظایف آن توجه ویژهای شود .در راستای عملیاتی کردن
راهبردهای آموزش مجازی تربیتبدنی در دوره بحران کرونا معلمان ورزش باید برای پذیرش نقش

جدید خود آموزش ببیند و قابلیتهای الزم را در زمینه کار با تجهیزات الکترونیکی کسب کنند.
استفاده از الگوهای جهانی یکی دیگر از شاخصهای درگیر در الگوی توسعه ورزش تربیتی در دوران
اپیدمی کرونا است .در این زمینه سیاست دولت چین در دوره شیوع شدید ویروس کرونا این بوده
است که «مدارس و دانشگاهها تعطیل است؛ لکن آموزش و یادگیری تعطیل نیست» .بر همین
اساس سازوکارهای بسیار گسترده ای برای پیشبرد امور آموزشی و تحقیقاتی با تمرکز بر بستر فضای
مجازی و آموزش از راه دور طراحی و تدوین نمودهاند .در این مورد میتوان از تجربیات و الگوهای
کشورهای توسعهیافته بهره برد .با توجه به الگوها و اقدامات این کشورها پیشنهاد میگردد وزارت
آموزش و پرورش محتوای چندرسانهای آموزش تربیتبدنی دانش آموزان در پایههای مختلف
تحصیلی را برای استفاده دانش آموزان به صورت رایگان در پورتال خود قرار دهد .همچنین پیشنهاد
میگردد آموزش و پرورش با همکاری سازمان صدا و سیما برنامههای رایج شبکه آموزش را متوقف
کند و متناسب با شرایط کنونی کشور در خصوص ویروس کرونا و تعطیلی نظام آموزشی ،به تهیه و
پخش برنامههای ورزش تربیتی ویژه دانش آموزان اقدام کند.
همچنین توجه به الگوی توسعه ورزش تربیتی در مدارس میتواند یکی از شاخصهای مهم و مورد
توجه در زمان پاندمی کووید  19باشد .چرا که فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش در حکم
یکی از متولیان اصلی ورزش تربیتی و پرورشی در دانش آموزان ،مأموریت دارد تا ضمن توسعه و
تقویت درس تربیتبدنی در میان دانش آموزان ،فعالیتهای ورزشی فوقبرنامه را در چارچوب سند
تحول بنیادین ،برنامه درس ملی و اهداف و سیاستهای وزارت آموزش و پرورش در آنان را گسترش
دهد .همچنین این برنامهها ضمن ارائه تصویری روشن از افق حرکت و برنامهریزی خود ،در نظر
دارد تا با ترسیم چارچوب و چشمانداز مأموریتها و فعالیتهای خود ،جهت بسیج ظرفیتها و
تحقق بخشیدن به ساحت تربیت زیستی و بدنی ،به منزله یکی از ساحتهای مهم و مؤثر تحقق
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 بنابراین توجه به این راهکارها و الگوهای. زمینههای همافزایی را فراهم نماید،سند تحول بنیادین
.توسعه در کنار مدیریت بحران در شرایط امروزی میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت شود
در نهایت و به عنوان یک نتیجهگیری کلی مهمترین اقدامی که قبل از وقوع و حتی مدتی پس از
 اجزای متشکله توانمندی یک سازمان یا یک. توانمندسازی است،وقوع هر بحران قابل انجام است
. منابع و دانش مشترک تشکیل میدهند، تجهیزات، تسهیالت، تکنولوژیها،حکومت را مهارتها
توانمندسازی میبایست با امکانات و مقدورات موجود مطابقت داشته باشد و بر اساس اولویتهای
 در نهایت باید توجه داشت که مدیریت بحران در آموزش و پرورش.تعریف شده صورت پذیرد
 مقابله با بحران بر میاید؛ چرا که بقا و دوام سیستم، مداخله،مدیریتی است که درصدد پیشگیری
آموزشی هر کشوری تا حدودی زیادی به مدیریت بحران بستگی دارد؛ که ضمن هماهنگی و
 درصدد رفع بحران و نجات دانش آموزان و از بین بردن اثرات سوء، در صورت بروز،یکپارچه کردن
 با توجه به ابعاد مختلف بحران اپیدمی کرونا آموزش و پرورش نیاز به آمادگی و.عوامل بحرانزا باشد
 صدا،مشارکت همهجانبه ذینفعان دارد که این امر مشارکت و همکاری سایر نهادها و وزارت خانهها
.و سیما و سازمانهای مردمنهاد و خصوصی را میطلبد
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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.

Keywords: Communication, Virtual Education, Development Model, Strategy,
Covid-19
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