
چکیده
ورود ابزارهـای رسـانه ای و ارتباطـی مـدرن و شـرایط 
پیش آمـده در عصـر حاضـر، آموزش هـای غیرحضـوری 
دانش آمـوزان را تحت تأثیـر قـرار داده و روش های متنوعی 
از آموزش هـای مجازی در بسـتر اینترنـت را برای فراگیران 
مهیا کرده اسـت. در این میـان، آموزش غیرحضوری درس 
تربیت بدنـی که دارای شـرایط خاص و شـامل مهارت های 
عملـی و حرکتـی اسـت بـا چالش هایـی روبه روسـت کـه 
منطبـق کـردن اهداف تعیین شـدة دوره هـای تحصیلی بر 
مبنای سـند تحـول بنیادین با روش هـای منتخب آموزش 
برخـط،  آمـوزش  پیام رسـان ها،  همچـون  غیرحضـوری 
مدرسـة تلویزیونی و بسـته های آموزشی،  یکی از مهم ترین 
اهـداف مشـخص این آموزش هاسـت که البتـه نباید صرفًا 
تئوریـک و دانشـی باشـد، بلکـه باید شـرایطی را مهیا کند 
تـا فراگیـر مکلـف شـود به صـورت هم زمـان آموزش هـای 
مجـازی و تمرینات عملی را پیگیری کند تا سـبب تعمیق 
بیشـتر ارتباطـات عصبی مغز و بهبود عملکـرد و یادگیری 

شود. وی 

کلیدواژه ها: آمـوزش غیرحضـوری، درس تربیت بدنی، 
رسـانه ای نوین آموزشـی، یادگیری مجازی، آموزش برخط

مقدمه
آمـدن  به وجـود  امـروز،  جامعـة  ویژگی هـای  از  یکـی 
پدیده هـای نوظهـور و اتفاق هـای چالش برانگیـز در حیطـة 
ارتباطـی اسـت کـه گاهـی تصمیم گیری هـا و 
مدیریت اجرایی برنامه های آموزشـی و روش های 
یادگیری را با تغییراتی اساسـی مواجه سـاخته و 
به نوعـی فرهنگ جدید ارتباطـی را در قالب و فرم 
جدیـدی برای فراگیـران در زمینه هـای گوناگون 
متحول کرده اسـت و همین امر ضـرورت نگرش 
و شـناخت مسـیر مواجهـه بـا این نوع مسـائل را 
بـرای دانش آمـوزان، اولیـا و حتـی معلمان بیش 
از پیـش نمایـان سـاخته اسـت. در ایـن میـان، 
ویژگی هـای  بـا  تربیت بدنـی«  درس  »آمـوزش 
خـاص و نیازهـای ویـژه اش، کـه الزامـات عملـی 
و حرکتـی پیوسـتی جدایی ناپذیـر از ماهیت آن 
اسـت، متمایز از دروس دیگر، در بستر رسانه های 
نوین آموزشـی بـه دنبال طراحـی و تدوین قالبی 
جدیـد اسـت تـا در ارائـة محتـوای مـورد نیـاز 
درس تربیت بدنـی بـرای دانش آموزان، بیشـترین 
تأثیر را داشـته باشـد. بی شـک آموزش حضوری 
درس تربیت بدنی در بسـتر مدرسـه در سال های 
اخیـر بـا برنامه هایی مدون و تخصصی، شـرایطی 
مطلـوب را فراهـم آورده اسـت تـا دانش آمـوزان 
دوره هـای  در  تربیت بدنـی  درس  اهـداف  بـه 
مختلـف تحصیلـی دسـت یابنـد و زمینه هـای 
رشـد و بالندگـی تعلیم وتربیـت در کاس درس 
تربیت بدنـی تحقق یابد، اما برای رسـیدن به شـرایط مطلوب 
آمـوزش غیرحضـوری درس تربیت بدنـی، الزم اسـت پاسـخ 

چنـد سـؤال به تأمـل بیان شـود.

آیا اهـداف درس تربیت بدنـی در آموزش حضوری 
با آموزش غیرحضوری متفاوت اسـت؟

سـند تحول بنیادین به عنوان رهنامه ای الزامی، سایه ساری 
اسـت بـرای تمام سـاحت های تعلیم وتربیت1 و بـدون تردید 
تمـام برنامه هـای درسـی بـر مبنـای اصـول حاکم بر سـند 
تحـول بنیادیـن طرح ریزی شـده و ضرورت عملیاتـی کردن 
برنامه هـا برای رسـیدن بـه اهداف تعیین شـده، بدون سـند 
چشـم انداز میسر نیسـت. در همین راسـتا می توان گفت که 
در اهداف، تفاوتی بین آموزش مجازی و غیرمجازی نیسـت، 
امـا در روش رسـیدن به اهـداف، تفاوت هایی معنـادار وجود 
دارد، چـرا کـه بـا تغییـر و تنـوع رسـانه های نوین آموزشـی 
در عصـر فنـاوری، بی شـک بـرای عملیاتـی کـردن اهـداف 
مشـخص درس تربیت بدنـی، بایـد از پلت فرم هـای متنـوع 
و قالب هایـی متفـاوت در ارائـة محتـوای درس تربیت بدنـی 
اسـتفاده کـرد به طوری کـه نیاز مخاطـب امـروز، هم زمان با 

مصلحت  هـای آموزش وپـرورش برآورده شـود.

تربیت بدنـی  درس  غیرحضـوری  آمـوزش  آیـا 

رساني اطالع 

احمد دهنوی، دانشجوی دکتری رشد و تکامل حرکتی
کارشناس برنامه ریزی درسی )معاونت تربیت بدنی و 

        سامت وزارت آموزش و پرورش(
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می توانـد به اندازة آمـوزش حضوری مؤثر باشـد؟
در مباحـث یادگیـری غیرحضوری، مجـازی و آموزش از 
راه دور درس تربیت بدنـی، مقـاالت زیـادی نگاشـته شـده 
و نتایـج آن حاکـی از ایـن اسـت کـه درس تربیت بدنی به 
دلیـل ماهیـت حرکتـی و عملـی، نیاز بـه تمریـن و تکرار 
حرکـت در جهـت سـازگاری و عمیـق شـدن مسـیرهای 
عصبـی دارد و به نوعی یادگیری رویه ای اسـت نه یادگیری 
بیانـی )حفظی(، به طوری که روش غیرحضوری بیشـترین 
اثـر را بـر بهبود مرحلـة اول یادگیری )آگاهی و شـناخت( 
دارد و بـرای تحقـق اهـداف در مراحـل بعـدی یادگیـری 
)تثبیـت، تحکیم، خـودکاری( مطلوب ترین روش، ترکیبی 
از دو بخـش مجـازی و عملـی اسـت که معادل سـاعت ها 
تمریـن عملی اسـت. لـذا اگر آمـوزش غیرحضـوری درس 
تربیت بدنـی به منزلة تئـوری و صرفًا در قالب های دانشـی 
و آگاهی بخشـی ارائـه شـود نمی توانـد تمام اهـداف درس 
تربیت بدنـی را پوشـش دهـد امـا اگـر در همیـن مسـیر، 
برنامه هـای آموزشـی طـوری طراحـی شـود کـه فراگیـر 
ترغیـب یـا مکلـف بـه انجـام حـرکات عملی شـود شـاید 
تحقـق  بخشـی از اهـداف تعیین شـدة درس تربیت بدنـی 

میسـر شود.

چه روش هایـی برای آمـوزش غیرحضوری درس 
تربیت بدنی وجـود دارد؟

آمـوزش درس تربیت بدنـی هـم بـه مثابـة دروس دیگـر 
در بسـتر مجـازی و از راه دور، بـا توجـه بـه شـرایط ویـژه 
می توانـد امکانـی فراهـم سـازد تـا در صـورت لـزوم )قرنطینه 
و ...(، آمـوزش غیرمسـتقیم نظام منـدی را ارائـه کنـد و فراگیر 
را به صـورت غیرحضـوری در هـر زمـان، مـکان و با هـر ابزاری 
کـه فراگیر امکانـش را دارد به یادگیری ترغیب کند. در همین 
 راسـتا و در بسـتر اینترنـت، سـایت های کاربـردی همچـون
 http://pel.medu.ir/ و یـا https://www.roshd.ir/salamat به عنوان 
نمونـه ای منحصر به فرد، مطالب و بسـته های چندرسـانه ای را 
بارگـذاری کـرده و سـیر آمـوزش درس تربیت بدنـی مبتنی بر 

وب را بـا منابـع اسـتاندارد و مشـخص و زیـر نظـر معاونت 
تربیت بدنـی و سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزی آموزشـی 
بـرای دانش آمـوزان، معلمـان و اولیـا تهیـه و تدوین کرده 

است.

آموزش درس تربیت بدنی از طریق 
پیام رسان ها

امـروزه تعـدد پیام رسـان های داخلی و خارجـی به عنوان 
یـک چالش مهـم در عصر فنـاوری خودنمایـی می کند و 
اصالتـاً هر ملت و دولتی بـا ماحظات فرهنگی، اجتماعی 
و امنیتـی خـود بـه قوانیـن اسـتفاده از ایـن پیام رسـان ها 
درس  آمـوزش  بـرای  توصیـه  بهتریـن  لـذا  می نگـرد، 
تربیت بدنی در بسـتر پیام رسـان ها، شـبکة »شاد« )شبکة 
آمـوزش دانش آموزان( اسـت که ضمن ماحظات امنیتی 
و فرهنگـی، اختصاصاً برای آموزش سـاخته شـده و وزارت 
آموزش وپـرورش خـود را مکلـف بـه فراگیـر کـردن آن 
در سراسـر کشـور سـاخته اسـت،  چرا که ایـده ای نوین از 
تفکرات متخصصان داخلی اسـت و ضمـن ارتقای فناوری 
جدیـد آن، پنجره ای نـو را در ارائة محتوای آموزشـی برای 
فراگیـران دانش  آمـوز گشـوده اسـت. این شـبکه هر چند 
بـا انتقادهایـی همـراه اسـت اما بـا توجه بـه مصلحت ها و 
شـرایط ویـژة ایـران، بهتریـن ابـزار ارتباطی مجـازی برای 
دانش آمـوزان، اولیـا و معلمـان اسـت. قابلیت هـای شـاد 
امکانـی فراهم سـاخته اسـت تـا حـوزة تربیت بدنی ضمن 
بارگذاری تمام دروس و آموزش های تخصصی تربیت بدنی 
داده هـای  منبـع  به عنـوان  تربیت بدنـی  کانال هـای  در 
تخصصـی، ارتبـاط دوسـویه و تبـادل فایل های مـورد نیاز 
معلـم تربیت بدنـی و شـاگرد را در کاس درس فراهم آورد 
و حتـی برنامه هـای مکمـل و فوق برنامه تربیت بدنـی را به 
بهتریـن نحـو مدیریـت کند. بـا تـاش در جهـت ارتقای 
ایـن پیام رسـان، آموزش هـای تخصصی معلمـان و ارتباط 
دوسـویة معلـم تربیت بدنی بـا والدیـن گرامی هـم دور از 

ذهـن نخواهـد بود.

برنامه های آموزشی تولیدی

آموزش غیرحضوری
 )آموزش مجازی، آموزش از راه دور(

مدرسة تلویزیونیبسته های آموزشیآموزش برخطپیام رسان ها

پیام رسان های داخلی

شاد )شبکه آموزش دانش آموزان(

آموزش آنالین/ آفالین

موک ها )آموزش تحصیلی اینترنتی(

DVD و CD

ابزارهای الکترونیکی

برنامه های آموزشی زنده

اگر آموزش 
غیرحضوری 

درس 
تربیت بدنی به 
منزلة تئوری 

و صرفًا در 
قالب های 
دانشی و 

آگاهی بخشی 
ارائه شود 

نمی تواند تمام 
اهداف درس 

تربیت بدنی را 
پوشش دهد
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ایـن برنامه هـا ضمـن بیـان نـکات کلیـدی ایمنی و 
بهداشـت، ترغیب مخاطبان بـه فعالیت های حرکتی 
و بدنـی، مشـارکت والدیـن در فعالیت هـای بانشـاط 
دانش آمـوزان در خانـه و ... درس مـورد نظر تدریس 

و راهکارهـای تمرینـی ارائـه می شـد.

توصیه هایی برای تهیه و ساخت محتوای 
آموزش درس تربیت بدنی 

ـ در نظـر گرفتـن نـوع ابزار آموزشـی مورد اسـتفادة 
فراگیـر )موبایـل، رایانـه، تلویزیـون و ...( برای سـاخت 
محتـوا، ضـروری اسـت به طـوری کـه فونـت، رنـگ، 
قالـب، و اشـکال مـورد اسـتفاده در هر مـورد متفاوت 

از دیگـری اسـت.
ـ حجـم اطاعـات ارائه شـده بایـد بـا خواسـته های 
کـه  به طـوری  باشـد  همخـوان  عملـی  و  تمرینـی 

ماحظـات زمـان و مـکان رعایـت شـود.
ـ محتـوا طـوری تهیـه شـود که پاسـخ به سـؤاالت 

احتمالـی فراگیـر در آن شـفاف بیان شـده باشـد.
ـ حجـم فایـل ارسـالی باید بـا بهترین کیفیـت و در 

کمتریـن حجـم ممکن تهیه شـود.
ـ اجـرای تمرینـات عملی و حرکتـی و در ضمن آن، 
بیـان نکات ایمنی و اساسـی حرکت بـا جزئیات دقیق 
و در قالب هـای مـورد نظـر )عکـس، پوسـتر، نماهـای 

مختلـف ویدیویی( ارائه شـود.
ـ محتـوا بایـد طوری تهیه شـود که بـه فراگیر اجازة 
تأمـل و درنگ دهد و بتواند بارها بررسـی مجدد انجام 

دهد.
ـ محتـوا بایـد طـوری تهیه شـود کـه در آن، مسـیر 
ارتبـاط تعاملـی بـرای بازخـورد و پاسـخ گویی تعیین 

شود.
پیشـنهاد: از آنجـا کـه تهیـة محتـوای آموزشـی 
بـرای درس تربیت بدنـی کاماًً تخصصی اسـت و برای 
طراحـی و تدویـن آن بایـد زوایای متعـددی را در نظر 
گرفـت، بنابرایـن هـر معلـم تربیت بدنـی باید خـود را 
موظـف بـه فراگیـری فنـاوری و علوم جدیـد ارتباطی 
کنـد تـا در صـورت لـزوم بتوانـد بـا پیش بینی هـای 
الزم، محتوایـی را تهیـه و به فراگیران خـود ارائه دهد، 
چـرا که شـرایط بومـی، فرهنگی و منحصـراً فراگیران 
خـاص هر منطقـه، نیازهای ویـژه ای دارند که اشـراف 
معلـم بـه آن هـا بیـش از دیگـران اسـت و تعمیم یک 
قالب و محتوای مشـترک کشـوری، شـاید نتواند تمام 
فراگیـران را در هـر سـطح اغنـا کنـد. لـذا تخصـص 
یافتن در زمینه های سـاخت محتوای آموزشـی درس 
تربیت بدنـی در آینـده بـه یکـی از توانایی هـای الزامی 

معلـم تربیت بدنـی تبدیـل خواهد شـد.

پی نوشت ها
1. شـش سـاحت تعلیم و تربیـت: 
سـاحت تربیتی اعتقادی، عبادی و 
اخاقی/ سـاحت تربیت اقتصادی 
و حرفـه  ای/ سـاحت تربیت علمی 
و فناوری/ ساحت تربیت اجتماعی 
تربیـت  سـاحت  سیاسـی/  و 
زیسـتی و بدنـی/ سـاحت تربیت 

زیبایی شـناختی و هنـری.  
2. MOOC

هر معلم تربیت بدنی 
باید خود را موظف 
به فراگیری فناوری 
و علوم جدید 
ارتباطی کند تا در 
صورت لزوم بتواند با 
پیش بینی های الزم، 
محتوایی را تهیه و 
به فراگیران خود 
ارائه دهد

آموزش برخط درس تربیت بدنی
یکـی از جذاب تریـن و پویاتریـن روش هـای ارتباطی 
درس تربیت بدنـی آموزش هـای آنایـن اسـت کـه در 
روز هـای اخیـر کاربـرد آن پررنگ تـر شـده، چـرا کـه 
ضـرورت تعامل دوسـویه و نیاز فراگیر برای دسترسـی 
بـه اطاعات ضـروری در حیطة تربیت بدنی و سـامت 
نمایان تـر شـده اسـت. هـر چند ایـن روش بیشـتر در 
آمـوزش عالـی و بـا عنـوان موک هـا2 )دورة تحصیلـی 
ارائه شـده در بسـتر اینترنت( ارائه می شـود، اما شـاهد 
مدل هـای متنـوع ارائة آن به اشـکال مختلف در بسـتر 
اینترنـت هسـتیم، ضمـن اینکـه همیـن روش گاهـی 

به صـورت آفایـن کار خـود را پیـش می بـرد.

بسته های آموزشی چندرسانه ای آموزش 
درس تربیت بدنی

تنـوع در مـدل ارائـة محتـوای درس تربیت بدنـی، 
ترتیـب  هـر  بـه  تـا  فراهـم می کنـد  را  امـکان  ایـن 
فراگیـران در معـرض آمـوزش درس تربیت بدنـی قـرار 
گیرنـد و یادگیـری همچنـان ادامـه یابـد. بـه همیـن 
منظـور ابزارهـای ویدیویـی در قالـب DVD، ابزارهـای 
گویـا  کتاب هـای تخصصـی  و  الکترونیکـی کوچـک 
آموزشـی  بسـته های  به عنـوان  شـنیداری  به صـورت 
بـه فراگیـران ارائـه می شـود تـا در برخـی نقاطـی که 
دسترسـی به اینترنت در آن مکان ها میسـر نیسـت یا 
شـرایط ویژه ای بر آن منطقه حاکم اسـت از آن ها بهره 

گیرنـد و آمـوزش خـود را تعطیـل نکننـد.

آموزش درس تربیت بدنی در مدرسة 
تلویزیونی

در  تربیت بدنـی  درس  آمـوزش  تجربـة  اولیـن 
تلویزیـون بـا پخـش تعـداد 15 برنامـة 10 دقیقـه ای 
در شـبکة آمـوزش آغـاز شـد و ضمـن حضـور موفق 
در  غیرحضـوری  آمـوزش  بـه  تربیت بدنـی  حـوزة 
تلویزیـون، بـا قالبـی متفـاوت و در سـطحی فراتـر از 
فرم هـای آموزشـی ارائـه شـدة دروس دیگـر، نشـان 
داد کـه ظرفیـت و توانایـی متخصصـان تربیت بدنـی 
فـارغ از مباحـث عملی، بـا ایده هایی نـو و قالب هایی 
سـورئال همـراه اسـت. طراحـی و تدویـن برنامه های 
آمـوزش درس تربیت بدنـی که محتـوای آن برگرفته 
بـا  بـود  تربیت بدنـی  درسـی  کتـاب  محتـوای  از 
مجـری  به عنـوان  تربیت بدنـی  معلـم  یـک  حضـور 
در قالبـی جـذاب بـرای دورة تحصیلـی مـورد نظـر و 
بـا بهره گیـری از فنـون تدویـن افترافکتیـو و تنـوع 
زوایـای تصویـری حرفـه ای همـراه بـود که تحسـین 
مخاطبـان و منتقـدان رسـانه ای را در پی داشـت. در 
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