
نظام تعليم وتربيت و دوران ويروس کوويد 19
جهان گيری کوويــد 19 همة جنبه های فعاليت های 
انسانی را تحت تأثير قرار داد، اما هيچ جنبه ای به اندازة 
موضوع آموزش از اين ويروس متأثر نشده است، به طوری 
که 90٪ جمعيت دانش آموزی جهان را تحت تأثير قرار 
داد و موجب شــد اکثر کشورها به موضوع فراهم آوری 
روش های آموزشی جايگزين فکر کنند تا اطمينان يابند 
که آموزش هرگز متوقف نخواهد شــد. با ذهنيت تداوم 
آموزش، بسياری از کشورها به سمت آموزش از راه دور 
با استفاده از پلت فرم های آنالين و سيستم های يادگيری 

الکترونيکی مختلف هجوم بردند. در ادبيات آموزشــی 
جهان، اصطالح و عبارت »شرايط عادی شدة جديد يا 
شرايط موجود جديد« از ديگر حوزه های مطالعاتی وام 
گرفته شــده و به حالتی اطالق می شود که قباًل عادی 
و »به رسميت شناخته شده« نبوده است، ولی هم اکنون 
در جريان اســت و جايگزين شرايطی می شود که قباًل 
پذيرفته شــده بود و به آن عادت کرده بوديم. بنابراين 
به نظر می رســد نظام آموزشی نيز بايد بتواند با شرايط 
موجود جديد، خود را شناسايی و تعريف کند. به دليل 
چنين تغيير ناگهانی به وجود آمده، بسياری از معلمان 
در اقصي نقاط جهان مجبور به ارائة برنامه های يادگيری 
آنالين بدون تمرين قبلی، آموزش مناســب، حمايت 
و زمان کافی آماده شــدند و در شــرايطی که خود در 
اثر تحميل ابزارهای متنــوع و جديد، دچار درجاتی از 
ســردرگمی شــده بودند، مجبور به ديجيتالی کردن 
محتواهای آموزشــی خود و توليد محتوای متناســب 

جديد شدند.
اگر دانش آموزان در اثر شــرايط فراهم شده مجبور به 
کاهش ميــزان فعاليت بدنی خود شــوند، نگرانی های 
عديــده ای وجود خواهد داشــت: اول اينکه براســاس 
اطالعات و دانش قبــل از کرونا، دانش آموزان اندکی در 
اقصا نقاط جهان به ميزان متناسب با نيازهايشان فعاليت 
بدنی داشتند و کاهش همين ميزان هم می تواند عواقب 
بعدی را در پی داشته باشد و با توجه به ارتباط قوی بين 
رفتارهای حرکتی و سالمت، فعاليت بدنی دانش آموزان 
در دوران کرونا ضروری تر نيز می شــود. دوم اينکه با 
محدود شدن در زندگی خانگی و دوری از فعاليت 
بدنی منظم و مســتمر، خطرات جنبی متعددی از 
جمله کاهش ويتامين D و افزايش پوکی استخوان، چاقی 
و ... شايع می شود. سوم اينکه هر چند برخی از منابع ادعا 
می کنند کودکان آلودگی کمتری به کرونا دارند، اما در 
همين شرايط هم توسعة فعاليت بدنی می تواند به تقويت 
و ايمنی سيستم تنفسی دانش آموزان بينجامد. چهارم 
اينکه با درگيری در فعاليت های متناسب بدنی در اين 
دوران، کودکان مهارت های انطباق پذيری و جامعه پذيری 
در شــرايط خاص را نيز می آموزند. همــة اين موارد و 
بســياری از موارد ناگفتة ديگر نشان می دهد که درس 

تربيت بدنی مدارس چقدر می تواند اهميت داشته باشد.

فرايند تغيير سازمانی
تمايز بين تغيير به شيوة برنامه ريزی شده و بحرانی، روش 
غالب افتراق بين روش های مختلف تغيير سازمانی است. 
فرايندهای عامدانة تغيير، تغييرات برنامه ريزی شده ای 
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هستند که در اســلوب باال به پايين اجرا می شوند. اين 
تغييرات برنامه ريزی شده و مديريت شده هستند و توسط 
اهــداف دقيق تر تغيير که پيــش از فرايند اجرا فرموله 
می شوند، مشخص خواهند شد. تغيير همچنين می تواند 
از طريق يک فرايند بحرانی تر پياده شود. تغييرات بحرانی 
بيشــتر بر مشارکت کارکنان بستگی دارد و از پايين به 
باال هستند. اهداف جزئی تر تغيير در ابتدای فرايند تغيير 
فرموله نمی شــوند، اما در طــول فرايند تغيير به وجود 

می آيند و تکامل می يابند.

جايگاه ورزش و تربيت بدنی در جامعه و مدارس
جامعة ايرانی در مرحلة گذار از ســبک زندگی سنتی 
به جديد است. از اين جهت برخی پديده ها و نهادها که 
از اســتلزامات زندگی جديد هستند هنوز به طور کامل 
شناخته شده نيست و يکی از پديده های مغفول فعاليت 
 بدنی و ورزش است. در زندگی سنتی، بدن به عنوان ابزار 
کار مورد استفاده قرار می گرفت و زندگی روزانه به صورت 
ناخواســته با فعاليــت بدنی عجين بود. امــا با فرايند 
ماشينی شدن و کاهش نقش بدن در زندگی روزمره، نياز 
به فعاليت بدنی مستمر و برنامه ريزی شده افزايش يافت، 
اما چون هنوز انباشت جدی فرهنگی در اين زمينه در 
جامعه بسيار ناچيز است، شاهد هستيم که جامعه از نظر 
مشارکت ورزشی از وضعيت مطلوب فاصلة بسيار دارد. 
با شيوع ويروس کرونا و به ويژه در ايام قرنطينه با تعطيل 
يا تعليق شدن بســياری از فعاليت ها جامعه ناخودآگاه 
متوجه شد که بدن مهم ترين دارايی فردی و اجتماعی 
است و کارکردهای آن غيرقابل تعطيلي است. اين نگرش 
جديد، اهميت ورزش و فعاليت بدنی را از نهان به پردة 
ظهور انداخت. در اين بين از نظر تئوريک، اهميت درس 

تربيت بدنی نيز بيش از پيش آشکار شد.

رويکرد سالمت محور در تربيت بدنی
اگر چه يکــی از محصوالت و اهــداف مهم ورزش و 
فعاليت بدنی »ســالمت و تندرستی« است، اما در ايام 
کرونا تأکيد بيشتری بر اين جنبه شد، در حالی که برخی 
از جنبه های ديگر ورزش کم رنگ تر شــد. اين مسئله و 
احســاس نياز به حفظ و حتی توسعة سالمت بدن در 
شرايط جديد و به ويژه در محيط خانه، مشارکت والدين 
و ديگــر اعضا خانواده را نيز بيــش از پيش برانگيخت. 
همراهی اعضای خانواده با دانش آموزان در انجام تکاليف 
حرکتی و فعاليت های بدنــی می تواند در طوالنی مدت 
بستر فکری و فرهنگی مناسبی را برای توسعة امر فعاليت 

بدنی فراهم سازد.

تمرکززدايی از آموزش و انجام فعاليت های 
ورزشی

شيوة مرسوم انجام فعاليت های بدنی از ديرباز بر مدل 
»مربی ـ ورزشکار« يا »معلم ـ دانش آموز« استوار بود. با 
استقرار شرايط جديد، اين شيوه مورد چالش جدی قرار 
گرفت و با توجه به آموزش غيرحضوری اين مدل خطی 
شکل جديدی به خود گرفت و امکان استفاده از منابع 
آموزشــی عمدتًا مجازی برای يادگيرنده ها فراهم شد. 
همچنين ميزان انتشــار و اشتراک گذاری منابع توسط 
آموزش دهنده ها هم افزايش يافت و عماًل از شرايط »يک 
معلم چند شاگرد« به مدل چندين »مرجع آموزشی و 
دانش آموزان متعدد« تغيير مسير داده شد. اين تغيير به 
نوبة خود نقاط ضعف و قوت متعددی دارد. تنوع منابع 
آموزشی می تواند باعث غنای آموزش و يادگيری شود،  
اما کمبود نظارت نسبت به شــيوة آموزش حضوری و 
همچنين احتمال تعدد در منابع و محتواها بايد به دقت 

مورد نظر قرار گيرد.

ارزشيابی خطی به ارزشيابی مشارکتی
در روش های سنتی ارزشيابی درس تربيت بدنی، معلم 
تربيت بدنی يگانه بازيگر بود، اما در شيوة جديد ارزشيابی، 
معلم از ارزشــياب مســتقيم به ناظر تغيير نقش داد و 
خوداظهاری توسط دانش آموز و نقش های مشارکتی والدين 
به عنوان معلم ياران افزايش يافت. مدل جديد ارزشيابی هر 
چند ناشناخته و حتی عجيب و غريب به نظر می رسد، 
اما يک آرمان جدی بشری را با خود يدک می کشد. اين 
شرايط احتماالً در طوالنی مدت بتواند در ساخت و توسعة 
»اعتماد اجتماعی« و »وجدان فردی و اجتماعی« نقش 
ايفــا کند. همچنين با توجه به افزايش آگاهی خانواده ها 
از روند آموزش و ارزشيابی درس تربيت بدنی، بسترهای 

همه  گيری و توسعة اين درس نيز تقويت می شود.

نتيجه گيری کلی
راه پيشروی نظام آموزشــی اين است که اينترنت و 
فناوری های موجود را بيشــتر مهار کند و از اين به بعد، 
آموزش آنالين بايد با آموزش مدارس يکپارچه شــود. 
شــرايط ويژة درس تربيت بدنی نيز ايجاب می کند که 
اســتراتژی ها و راهکارهای جديد نظری و عملی مورد 
پايش و آزمايش قرار گيــرد تا نه تنها از رکود احتمالی 
در اين حوزه جلوگيری شود، بلکه با توجه به ضرورت و 
اهميت بدن در زندگی روزمرة فردی و اجتماعی، آموزش 
و يادگيری اين درس بيش از پيش شــکوفاتر و توسط 

افراد و نهادهای مختلف درونی سازی  شود.
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با شيوع ويروس 
کرونا و به ويژه در ايام 

قرنطينه با تعطيل يا 
تعليق شدن بسياری 

از فعاليت ها جامعه 
ناخودآگاه متوجه 

شد که بدن مهم ترين 
دارايی فردی و 

اجتماعی است و 
کارکردهای آن غيرقابل 

تعطيلي است
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