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Abstract:
The  aim  of  this  study  was  to  identify  the  mental  patterns  of  experts  regarding  the  effective  factors 
to  increase  the  level  of  media  literacy  of  physical  education  teachers  in  virtual  education  .The 
present study was applied from the perspective of purpose and of mixed type with the framework of 
interpretive-positivist paradigm .In the first stage ,library resources ,writing ,articles and interviews 
with 21 sports management specialists ,physical education teachers ,experts ,assistants and education 
managers of Mashhad city were used to identify the terms Q .After this stage ,it was time to identify the 
mentalities with a quantitative method and with the help of Q factor analysis technique .In the present 
study  ,the  number  of  participants  was  26  who  arranged  the  Q  expressions  .Findings  identified  five 
mental  patterns  of  skill-seekers  ,feature-seekers  ,educators  ,specialists  and  individual  factors  that 
are effective in increasing the level of media literacy of physical education teachers .It was generally 
concluded that a prioritization or continuum could be given to the identified mental patterns .In order 
to develop media literacy ,first of all ,the mental model of educators should be considered .The mental 
model  of  the  possessors  can also  be  prioritized ,and both the  mental  model  of  the  specialist  and the 
individual factors can be put on the same level ,because the specialization will occur when the previous 
factors are observed .In a general conclusion ,it should be stated that teachers should be encouraged to 
use new methods of physical education teaching in order to increase media literacy.

Keywords: Mental Role Models, Experts, Media literacy, Physical Education Teachers, Virtual 
Education, Covid-19.
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Extended Abstract 
Background and purpose
Virtual education of physical education courses does not have the necessary infrastructure 
for education through cyberspace. It has faced challenges such as the lack of importance 
of virtual education in the physical education course compared to other courses, lack of 
attention to it as an essential part of students’ physical and mental health, case planning, 
and lack of a plan and model for virtual education, lack of appropriate policies to increase 
the individual motivation of physical education teachers, and restrictions on students’ 
sports activities in cyberspace (1). As a result, many countries have begun to reconsider 
technology-based education provided online (2). Today, the concept of literacy has 
become much broader than ever before, and literacy can be mentioned in many different 
forms, media literacy, scientific literacy, digital and internet literacy; in this regard, 
education should not be neglected (3). Therefore, this study aimed to identify the mental 
patterns of experts regarding the factors affecting the level of media literacy of physical 
education teachers in virtual education and at the time of the outbreak of Covid-19.

Methodology: 
This study is part of applied and descriptive-exploratory researches in terms of purpose 
and nature, respectively. Also, due to the application of Q methodology and data 
collection obtained by qualitative criteria and the stage of identifying mental patterns by 
quantitative criteria, it is considered a type of mixed research. Q methodology was used 
given that this study seeks to identify the mental patterns of experts regarding the factors 
affecting the level of media literacy of physical education teachers in virtual education; 
therefore, it is considered interpretive paradigm research. And due to the measurement 
of predetermined variables being done by quantitative criteria (such as exploratory 
factor analysis), it is presented as a positivist paradigm research. In the first stage, 
library, writing, articles resources, and interviews with a mix of purposive sampling and 
snowball methods with 21 sports management specialists, physical education teachers, 
experts, deputies, and education managers of Mashhad city were used to determine the Q 
phrases. After this stage, it was time to identify the mentalities with a quantitative method 
and with the help of the Q factor analysis technique. In the present study, the number of 
participants was 26 who arranged the Q phrases. Participants included the same range as 
the previous ones, who were selected nonprobability.
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Results
A total of 27 factors from the interviews and theoretical foundations were identified as 
media literacy and Q-phrases items. After Q factor analysis, using varimax rotation, 
according to the opinion of experts, a total of 5 factors higher than one were identified. 
These five different mentalities (mental model) regarding increasing the media literacy 
level of physical education teachers in virtual education cover about 81.239 percent of 
the total factors. Because of the common ideas and opinions shared, they were placed 
in different formats. These mental patterns included skill-oriented, possibility-oriented, 
education-oriented, expertise-oriented, and individual factors that effectively increase 
the level of media literacy of physical education teachers.

Discussion:
In general, the identified mental patterns can be prioritized or continuous. First, to 
develop media literacy, the mental model of education-oriented must be considered. 
Next, we should point to the mental model of skill-oriented and strengthen the skills 
that lead to the best use of available facilities. For this reason, this mental model can also 
be given priority to the mental model of the possibility-oriented. And both the mental 
patterns of the expertise-oriented and the individual factors can be put on the same 
level because the specialization will happen when the previous factors are observed. 
Changes in strategic learning methods are needed to address the identified problems 
and facilitate the effective functioning of online physical education classes. Also, it is 
necessary for teachers’ virtual teaching activities to be shared among colleagues. In 
addition, assessment processes should include encouraging active student participation. 
Therefore, the essential suggestion is to hold exams and training courses for teachers to 
increase information literacy. Scientific seminars are generally a place for exchanging 
information of prominent teachers and professors who could improve their scientific 
and practical experience by gathering in these scientific conferences. However, due to 
the spread of the Coronavirus and the virtualization of all scientific matters, these face-
to-face exchanges are eliminated and had a significant impact on the physical education 
course over the past and frontward year.

Keywords: Keywords: Mental Patterns, Experts, Media Literacy, Physical Education 
Teachers, Virtual Education, Covid-19.

References
1. Rezapour, F., Moharramzadeh, M. (2021). Developing an Efficiency Model for Virtual Educational 



68

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

Plan of Physical Education in Schools (Case Study: Covid-19 Pandemic). Research on Educational 
Sport, 9(23), 99-128. (Persian)

2. Boumadan, M., Soto-Varela, R., Ortiz-Padilla, M., & Poyatos-Dorado, C. (2020). What factors 
determine the value of an online teacher education experience from a teacher’s perspective?. 
Sustainability, 12(19), 8064. 

3. Amiri, J., Zabolzida, A., Karimi, S. (2019). Solutions for Increasing Teachers’ Media and Information 
Literacy. Media Studies, 14(46), 7-22. (Persian)

Gholamian: Identifying the Mental Patterns of Experts Regarding ...



فصلنامۀ علمی پژوهش در ورزش تربيتی

مقاله پژوهشی

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش سطح سواد 
رسانه ای  معلمان تربیت بدنی در آموزش مجازی ناشی از همه گیری کرونا 

جواد غالمیان1،  احمد نظری ترشیزی2، سمیه سمیعی3، رامتین بهشتی4

1. استادیار مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد )نویسنده مسئول(
2. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3،4. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

تاریخ پذیرش: 1400/08/25تاریخ دریافت: 1400/06/28

چکیده:
هدف تحقیق حاضر شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش سطح سواد رسانه 
ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مجازی و در زمان شیوع همه گیری کووید 19 بود. پژوهش حاضر از منظر 
منابع  از  مرحله،  اولین  در  بود.  تفسیری ـ اثبات گرایی  پارادایم  چارچوب  با  و  آمیخته  نوع  از  و  کاربردی  هدف، 
بدنی،  تربیت  معلمان  ورزشی،  مدیریت  متخصصان  از  نفر   21 با  مصاحبه   و  مقاالت  نوشتاری،  کتابخانه ای، 
کارشناسان، معاونان و مدیران آموزش و پرورش شهرستان مشهد جهت مشخص نمودن عبارات کیو استفاده 
شد. بعد از این مرحله نوبت به شناسایی ذهنیت ها با روش کمی و به کمک تکنیک تحلیل عاملی کیو رسید. در 
پژوهش حاضر تعداد مشارکت کنندگان 26 نفر بود که عبارات کیو را مرتب نمودند. یافته ها پنج الگوی ذهنی 
مهارت گرایان، امکانات گرایان، آموزش گرایان، تخصص گرایان و عوامل فردی را شناسایی کرد که در افزایش 
الگوهای ذهنی شناسایی شده می  در  به طور کلی  بدنی مؤثر هستند.  تربیت  سطح سواد رسانه ای معلمان 
توان یک اولویت بندی یا پیوستار قائل شد. ابتدا برای توسعه سواد رسانه ای باید الگوی ذهنی آموزش گرایان 
مد نظر قرار گیرد، در ادامه باید به الگوی ذهنی مهارت گرایان اشاره کرد و سعی کرد مهارت هایی که منجر به 
بهترین استفاده از امکانات موجود می شود را تقویت کرد. به همین دلیل این الگوی ذهنی را نیز می توان به 
الگوی ذهنی امکانات گرایان اولویت داد و هر دو الگوی ذهنی تخصص گرایان و عوامل فردی را در یک سطح 
قرار داد، زیرا تخصص زمانی اتفاق خواهد افتاد که عوامل قبلی رعایت شده باشند. در یک نتیجه گیری کلی 
باید بیان کرد که معلمان را بایستی به استفاده از روش های نوین تدریس تربیت بدنی در راستای افزایش سواد 

رسانه ای سوق داد.
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مقدمه 
با نگاهی به گذشته، درمی یابیم که انسان از ابتدای خلقت تاکنون، به نوعی در حال استفاده از فناوری اطالعات1 
بوده است )عامری و همکاران، 2012( و یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری اطالعات در حوزۀ آموزش  و 
پرورش است )رضوی و همکاران، 2014( که از روش های آموزشی که طی چند سال اخیر هم زمان با پیشرفت 
فناوری اطالعات مطرح شده است، آموزش مجازی است. البته در دو سال اخیر به دلیل همه گیری و شیوع 
ویروس کرونا در سطح جهان و به تبع آن تعطیلی گستردۀ مدارس در مقاطع مختلف، معلمان اجبارًا به سمت 
آموزش های مجازی گرایش پیدا کردند و از همین جهت درس تربیت بدنی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است 
و به ناچار معلمان تربیت بدنی و ورزش نیز به تدریس مجازی این درس عملی روی آوردند. این سیستم آموزشی 
مزایای زیادی دارد که از میان این مزایا می توان به انجام کار گروهی در تکالیف و پروژه ها، شرکت در مباحث 
گروهی و اعالم نظر در آن همانند یک کالس آموزشی به شیوه سنتی و قدیمی بدون آن که الزامی باشد استاد و 
فراگیر در کنار یکدیگر قرار بگیرند، اشاره کرد )فرخی و همکاران، 2020(. روش های آموزشی مجازی در سال 
2005، از سوی یونسکو به عنوان مؤثرترین روش یاددهی-یادگیری معرفی شده است و با توجه به تجربه های 
کسب شده در این زمینه، آموزش  و پرورش دیگر نمی تواند با مدل قبلی به نحو مطلوبی به آموزش بپردازد و باید 
تغییرات ساختاری و دیجیتالی را در سرلوحه و اولویت کار خود قرار دهد و در سراسر کشور آن را فراگیر کند؛ 
و از سویی در شرایط ایجاد بحران، مانند شیوع بیماری کرونا و تعطیلی طوالنی  مدت مدارس، ضرورت توجه 
به آموزش های مجازی و الکترونیکی بیش  از پیش احساس می شود )سلیمی و فردین، 2020(. از اواخر سال 
2019 بیماری همه گیر کووید 192 که به ویروس کرونا شناخته می شود، بر میلیاردها نفر در سراسر جهان تأثیر 
منفی گذاشته است )خان و همکاران2021،3( و در حال حاضر همه گیری این ویروس منجر به هرج و مرج در 
زمینه های مختلفی از جمله اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی سبک زندگی انسان ها شده است. این 
بیماری باعث شده است که مردم و جامعه به سمت سبک زندگی جدیدی سوق یابند که نه تنها جامعه را به یک 
سیستم کاماًل الکترونیکی و دیجیتالی تبدیل می کند، بلکه بخش های مختلفی را از جمله مدل آموزشی را نیز 
تحت تأثیر قرار می دهد )ساواگ پون4، 2020(. از بدترین آسیب های این بیماری آسیب به بخش آموزش بود 
که به دنبال آن تعطیلی مدارس،کالج ها و کلیه مؤسسات آموزش عالی صورت گرفت که هم دانش آموزان و هم 
معلمان را با یک مشکل اساسی مواجه کرد که اقدامات بعدی چه باید باشد )تجی دور5، 2020(. علی6 (2020) 
سیستم های  به  کرونا  ویروس  زیاد  آسیب های  به  توجه  با  می کند  بیان  پژوهشی  در  موضوع  همین  تأیید  در 
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آموزشی در سراسر جهان و تعطیلی کالس های حضوری در سراسر دنیا، افراد و جامعه با وضعیت غیر قابل 
پیش بینی روبه رو شده اند. از این رو در این شرایط نیاز به سیستم های آموزشی انعطاف پذیر و مقاوم بیشتر از پیش 
احساس می شود. از سویی چالش های در حال حاضر آموزش مجازی درس تربیت بدنی، از زیر ساخت های الزم 
برای آموزش مجازی درس تربیت بدنی از طریق فضای مجازی برخوردار نیست و با مشکالتی مانند کم اهمیت 
جلوه داده شدن آموزش مجازی درس تربیت بدنی به نسبت سایر دروس، کم توجهی به آن به عنوان یک بخش 
مهم برای سالمت جسمی و روانی دانش آموزان، برنامه ریزی موردی و نبود برنامه و الگوی مدون و مناسب 
برای آموزش مجازی درس تربیت بدنی، فقدان سیاست های مناسب جهت باال بردن انگیزه های فردی معلمان 
برخوردار است.  آموزان در فضای مجازی  بر فعالیت های ورزشی دانش  بدنی و محدودیت های حاکم  تربیت 
از همین رو بسیاری از کشورها، شروع به تجدید نظر در آموزش مبتنی بر فناوری کردند که در بستری آنالین 
فراهم می شود )ساواگ پون، 2020(. در حال حاضر با توجه به شرایط جهانی همه گیری ویروس کرونا، آموزش 
مجازی در مرکز توجه جامعه آموزشی سراسر جهان قرار گرفته است و فرصتی را ایجاد کرده است که مؤسسات 
آموزشی در سراسر جهان به سمت آموزش آنالین حرکت کنند )بومادان و همکاران1، 2020(. خان و همکاران 
(2021( با اثبات این موضوع در تحقیقاتی بیان کردندکه کرونا بیشتر مؤسسات آموزشی را به سمت یادگیری 
برای  را  مختلفی  های  چالش  و  پیامدها  مجازی  آموزش  است.  داده  سوق  الکترونیکی  و  مجازی  آموزش  و 
بخش های مختلف نظام آموزشی خصوصًا معلمان به وجود آورده است )تجی دور، 2021( به طوری که معلمان 
تربیت بدنی نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. در همین زمینه جئونگ و سو2 (2020) مشکالت بسیاری را در 
زمینه اجرای کالس های آنالین برای معلمان تربیت بدنی در زمان همه گیری ویروس کرونا شناسایی کردند که 
عواملی همچون یکنواختی کالس ها، محتوای آموزشی محدود، عدم تخصص در به کارگیری محتوای آموزشی 
را می توان نام برد. بنابراین در شرایط بحرانی کنونی، در ایران و جهان و تعطیلی طوالنی مدت مدارس، ضرورت 

توجه به آموزش های مجازی و الکترونیکی بیش  از پیش احساس می شود (سلیمی و فردین، 2020). 
استفاده از رایانه و فضای مجازی جهت آموزش، خود نوعی مهارت و سواد رسانه ای به شمار می آیند )پاکدهی 
و شبیری، 2017(. سواد رسانه ای در یک تعریف بسیار کلی عبارتست از یک نوع درک کلی متکی بر مهارت که 
بر اساس آن می توان انواع رسانه ها و تولیدات آنها را شناخت و از یکدیگر شناسایی کرد )حق شناس و پارسا جو، 
2018(. مبنای اساسی سواد رسانه ای این است که به قدرت تشخیص، تحلیل و شناخت مخاطبان از رسانه 
ها اعتماد شود و آنها با آموزش هایی که فرا می گیرند، توانمندی الزم را برای مصون ماندن از عوارض پیام های 
بیچرانلو،  و  عرب  )پور  بود  نخواهد  مفید  رسانه ای  سواد  آموزش  صورت،  این  غیر  در  می کنند،  پیدا  رسانه  ها 
و  )پاکدهی  متفاوت است  نیز  در کشورهای مختلف  رسانه ای  میزان موفقیت سواد  و  البته روش ها   ،)2009

1. Boumadan and et al
2. Jeong and so
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ای  گونه  به  باید  رسانه  آموزش سواد  که  می کند  اظهار  راستا  در همین  هابز1 (2006(  رنی  شبیری، 2017(. 
سازگار شود تا با تغییر ماهیت تجربه جوانان از رسانه های دیجیتال، با فناوری های ارتباطی جدید سازگار شوند. 
آموزش سواد رسانه ای در ایران با وجود فراگیری رسانه ها در کشور، پدیده ای نوظهور است )پاکدهی و شبیری، 
2017(. به دنبال این موضوع نصیری و همکاران )2011( در مقاله خود به بررسی فرآیند آموزش سواد رسانه 
ای به شهروندان پرداختند و تأکید کردند که فرآیند آموزش سواد رسانی بر دو هدف استوار است، نخست آن 
که خواننده را در جریان مفهوم اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر آموزش سواد رسانه ای قرار  دهد و دوم آن که 
با ارائه نکات کلیدی این امکان فراهم شود تا با ژرف اندیشی و برنامه ریزی دقیق و سنجیده نسبت به آموزش 
سواد رسانه ای و استقرار یک نظام کارآمد در کشور، اقدامات الزم انجام شود. با عنایت به این موضوع شریفی 
و نامیوندی )2017( به بررسی ابعاد آموزش سواد رسانه ای و اطالعاتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی 
کشور در راستای ارتقای سواد رسانه ای و اطالعاتی پرداختند. آنها روش های آموزش، سطوح آموزش، تفکیک 
رسانه ها، تعیین جامعه هدف و محتوای آموزشی را به عنوان ابعاد سواد رسانه ای معرفی کردند که نقش مهمی 
در ارتقای سواد رسانه ای جامعه دارند. در تأکید این موضوع نیز سانچز و همکاران )2011( دریافتند چندین 
عامل از جمله ساختار سیستم آموزشی، ویژگی های فرهنگی، خلق سیاست های مرتبط با فناوری اطالعات در 
نظام آموزشی و توسعۀ فناوری اطالعات در منابع درسی، سبب گردیده که کشورهای شیلی و کرۀ جنوبی در 

بحث فناوری اطالعات در نظام آموزشی، پیشرفت های شایانی را کسب نمایند.
به عنوان رسمی ترین و  پرورش  و  آموزش  بر عهده  اول  آموزش سواد رسانه ای و اطالعاتی در وهله   وظیفه 
مهم ترین سازمان آموزشی کشور است و در مراتب بعدی به عنوان بزرگ ترین نهاد ترویج و آموزش ایده های 
جدید و نوآورانه توسط آموزش عالی و به موازات آنها، رسانه ها به ویژه رسانه ملی به عنوان رسانه ای همه گیر و 
پرمخاطب است. مفهوم سواد امروزه بسیار گسترده تر از گذشته شده است و سواد را می توان در انواع مختلفی 
از  باید  پرورش  و  آموزش  زمینه  این  در  که  اینترنتی  و  دیجیتالی  علمی، سواد  رسانه ای، سواد  کرد. سواد  ذکر 
غافله عقب نماند و پا به پای رسانه ها حرکت کند. حتی در آینده ممکن است نقش و مفهوم معلم منسوخ شده 
و شرکت های خصوصی و رسانه ای جای نظام آموزش و پرورش عمومی را بگیرند، مگر این که معلمان بتوانند 
مخاطبین و دانش آموزان خود را متقاعد کنند که آنها کاری فراتر از انتقال مفاهیم و اطالعات انجام می دهند 
گاهی و تفکر انتقادی است، یعنی کاری که از عهده شرکت های خصوصی رسانه ای برنمی آید  و آن هم بسط آ
و فقط یک نظام آموزشی مستقل می تواند چنین وظیفه ای را انجام دهد )امیری و همکاران، 2017(. الزمه 
این توانمندی، افزایش سواد رسانه ای و اطالعاتی معلمان است به طوری که با توانمند شدن مخاطبان، به ویژه 
کودکان، جوانان و زنان می توان ضمن پرورش نسل هایی فرهیخته، از بسیاری از هزینه های اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و حتی اقتصادی تحمیل شده بر کشور جلوگیری کرد ) تورنرو، 2013(. اما نتایج تحقیقات حامدی و 

1. Renee Hobbs
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همکاران )2012( نشان داد که مهارت معلمان تربیت بدنی در کشور ایران در سطح پایینی است و آنها به صورت 
بنابراین برای  از فناوری اطالعات و آموزش مجازی در کالس های تربیت بدنی خود استفاده می نمایند.  نادر 
افزایش سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی به آموزش و پرورش نیاز است و باید عواملی که مانع از به دست 
آوردن دانش و استفاده از آن می شود را حذف کرد )سونی نوپمبری1 و همکاران، 2020(. رابابه2 (2021( در 
تأیید این موضوع توسعه قابلیت ها و توانایی های کارکنان انسانی در انتخاب الگوهای آموزشی، توسعه برنامه 
های آتی جهت یادگیری الکترونیکی در معلمان تربیت بدنی و همچنین به کارگیری چالش های الکترونیکی 
با توجه به موارد ذکر شده وجود یک  در فرایندهای آموزش و یادگیری برای دانش اموزان را توصیه می کند. 
مدل کارا و اثربخش برای طرح آموزش مجازی درس تربیت بدنی در کشور بسیار احساس می شود؛ در همین 
راستا رضاپور و محرم زاده )2021( در تحقیق خود با عنوان تدوین الگوی کارآمدی برنامه آموزش مجازی درس 
تربیت بدنی در مدارس، یکی از الزامات این الگو را را الزامات فرایند تدریس مجازی معرفی می کنند که این 
فرایند نیازمند توجه به آموزش های مجازی، ابزارهای آموزش مجازی، فعالیت های ورزشی در منزل، مسابقات 
مجازی ورزشی، مدیریت کالس مجازی، اصول تدریس مجازی، طرح های ورزشی و مواردی از این دست است 

که معلمان تربیت بدنی برای آموزش صحیح این رشته تحصیلی باید به آن توجه کنند.
در ایران نیز با شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن تعطیلی مراکز آموزشی، وزارت آموزش و پرورش و مسئوالن 
را  آموزش  جریان  مختلف،  ابزارهای  و  نرم افزارها  از  استفاده  با  تا  دیدند  موظف  را  خود  کشور  آموزشی  نظام 
و  معلمان  برای  به صورت مجازی  تدریس  اما  کنند  دنبال  الکترونیکی  به صورت  و  از طریق فضای مجازی 
استادان مشکالتی زیادی از قبیل عدم آشنایی با فن آوری های جدید، ناتوانی در تولید محتواهای آموزشی و 
غیره را ایجاد کرده است. همچنین معلمان تربیت بدنی برای به کارگیری فناوری اطالعات و آموزش مجازی 
در تربیت بدنی آموزش و پرورش با چالش های جدیدی از جمله ماهیت عملی رشته تربیت بدنی، نبود تجربه 
برنامه ریزی و آموزش مجازی تربیت بدنی عدم وجود زیرساخت های مناسب، نبود یک الگوی راهبردی آموزش 
سواد رسانه ای برای معلمان، عدم حمایت و تشویق معلمان در ایجاد محتوا های آموزشی، عدم عالقه مندی 
دانش آموزان در برگزاری کالس  های تربیت بدنی به صورت مجازی و غیره را ایجاد کرده است. از طرفی اجبار 
معلمان در استفاده از آموزش مجازی و ارائه دروس خود از طریق شبکه های مجازی و تهدیدهای موجود در این 
فضا، داشتن سطح مطلوبی از سواد رسانه ای و توسعه آن به منظور پاسخ به این چالش ها را ضروری می کند. لذا 
این تحقیق به دنبال این است که الگوهای ذهنی خبرگان را در خصوص آموزش مجازی در افزایش سطح سواد 
رسانه ای معلمان تربیت بدنی بسنجد و به راهکارهایی به منظور ارتقاء و بهبود سطح سواد رسانه ای معلمان 

تربیت بدنی دست یابد.

1. Soni Nopembr and et al
2. Rababah
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روش شناسی
پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل ذهنی خبرگان با استفاده از روش شناسی کیو در خصوص آموزش مجازی 
در افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در شهر مشهد انجام گرفت. این تحقیق بر اساس هدف، 
از نوع کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی- اکتشافی و به دلیل کاربرد روش شناسی کیو و جمع آوری اطالعات 
که توسط معیارهای کیفی به دست می آید و مرحله شناسایی الگوهای ذهنی که توسط معیارهای کمی است، 
از نوع تحقیقات آمیخته محسوب می شود. با توجه به این که این پژوهش به دنبال شناسایی الگوهای ذهنی 
خبرگان در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مجازی است، 
از روش شناسی کیو استفاده شد. به همین دلیل از تحقیقات پارادایم تفسیری محسوب می شود و چون سنجش 
متغیر های از پیش تعیین شده، به وسیله معیار های کمی )همانند تحلیل عاملی اکتشافی( صورت می پذیرد، 
به عنوان تحقیقات پارادایمی اثبات گرایانه مطرح می شود. در نتیجه چارچوب کلی این پژوهش، از نوع پارادایم 
برده  کار  به  افراد  دیدگاه های  و  راحت سلیقه ها  کیو جهت درک  است. روش شناسی  گرایی  تفسیری-اثبات 
استوار  آماری  تحلیل های  پایه  بر  و  دارای ذهنیت مشترکی هستند شناسایی می کند  را که  افرادی  می شود، 
است. جامعیت عبارات نمونه کیو با فضای گفتمان روایی مطالعه کیو را شکل می دهد. به بیان بهتر، محقق از 
خود باید این پرسش را داشته باشد که آیا عباراتی که گردآوری کرده است از جامعیت و وسعت خوبی برخوردار 
هستند که ذهنیت های مختلفی را ایجاد کنند )یاسینی و همکاران، 2016(. از این رو در پژوهش حاضر، روش 

کیو در 5 مرحله اجرا شده است )وست1، 2014( که عبارتند از:
ایجاد فضای گفتمان و مجموعه های کیو. 1
انتخاب و گزینش مشارکت کنندگان و ارزش گذاری کیو. 2
تکمیل ارزش گذاری نمودارهای کیو . 3
تکمیل داده ها . 4
تفسیر عامل ها و الگو های ذهنی. 5

در مرحله اول، موضوعات متنوع و گوناگونی که در ارتباط با موضوع تحقیق وجود دارد و ذهن مخاطبان گفتگو را درگیر 
خود ساخته مشخص و جمع آوری شد. از ترکیب منابع مختلف از جمله مصاحبه های ساختار یافته، مناظره ها، مقاله های 
علمی-پژوهشی، کتب مرتبط با موضوع، نظرات معتبر و قابل اعتنا، یاداشت ها و نظایر آن، این گفتمان سازی تعیین و 
استخراج شد. این مجموعه پس از گردآوری، به عبارت های کوتاه و منقطع تبدیل شد و نمونۀ کیو از بین آنها انتخاب شد. 
سپس به روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی با 21 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، معلمان تربیت بدنی، 
کارشناسان، معاونان و مدیران آموزش و پرورش شهرستان مشهد مصاحبه هایی از راه دور انجام گردید. سئواالت مورد 
استفاده در مصاحبه ها به صورت نیمه ساختار یافته و سئواالت باز بود که در نهایت عبارات استخراج شد و مجددًا به تأیید 
1. West 
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افراد مصاحبه شونده در آمد. در نهایت، مجموع این عبارت ها، که از طریق مبانی نظری پژوهش یعنی یافته های حاصل از 
سایر تحقیقات و نتایج انجام مصاحبه ها به دست آمده است، آنهایی که ارتباط زیادی به عوامل مؤثر بر افزایش سطح سواد 
رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مجازی داشتند، جمع آوری گردیدند. معمواًل مطالعات کیو به 20 الی 60 عبارت 
نیازمند است. اگر چه هیچ معیار قطعی برای این تعداد، گزارش نشده است  )یاسینی و همکاران، 1395( که در مرحله اول 
این پژوهش 39 گزاره به دست آمد. پس از بررسی در دو مرحله توسط چند تن از خبرگان مدیریت ورزشی، انجام تغییرات الزم 
برای روایی عبارت ها مانند حذف عبارت های مشابه و تکراری یا رفع ابهام آنها، تعداد 27 گزاره به عنوان عبارت های نهایی 
نمونۀ کیو در پژوهش حاضر انتخاب شدند که در جدول شماره 1 این عبارات مشخص شده اند. هر کدام از این عبارت های 

نمونۀ کیو در کارت های کیو که محاسبه ها و تحلیل های بعدی بر اساس این کدها انجام گردید، در این جدول آمده است.
 در مرحله بعد، با روش کمی و به کمک تکنیک تحلیل عاملی کیو، ذهنیت ها شناسایی گردید. همانند تعداد 
عبارات نامشخص در روش شناسی کیو برای تعداد مشارکت کنندگان در انجام پژوهش کیو نیز مالک قطعی 
وجود ندارد و می تواند شامل تعداد متفاوتی مشارکت کننده باشد. با این حال تعداد مشارکت کنندگان در مقاالت 
مختلفی بین 10 الی 50 نفر گزارش شده است )خداداد حسینی،  نجات و هاشمی، 2017(. در پژوهش حاضر 
تعداد مشارکت کنندگان 26 نفر بود که عبارات کیو را مرتب نمودند. مشارکت کنندگان شامل همان طیف قبلی 

بودند که به صورت غیر احتمالی انتخاب شدند. 
جدول 1- عبارات کیو در پژهش حاضر

عوامل کیوکد عبارت
منبع مورد استفاده

مبانی نظریمصاحبه

*ابزارهای کمک آموزشی متناسب با حوزه رسانه1

*زیرساخت های تکنولوژی2

*تناسب محتوای آموزش سواد رسانه ای با شرایط بومی منطقه ای3

*اینترنت پر سرعت4

*تکنیک های آموزش سواد رسانه ای و اطالعاتی5

*ایجاد انگیزه درونی و بیرونی برای معلمان6

*توانایی معلمان در دسترسی به پایگاه های اطالعاتی و شبکه وب7

*سابقه کار و تجربه معلمان8

*برنامه ریزی و مدیریت زمان استفاده از فضای مجازی در تدریس9

*مفاهیم پایه و سواد رایانه ای10

*ایجاد خالقیت و ابتکار بیشتر در تدریس مجازی11
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عوامل کیوکد عبارت
منبع مورد استفاده

مبانی نظریمصاحبه

*مهارت های فنی مانند استفاده از نرم افزارها12

*سطح تحصیالت معلمان13

*کسب مهارت تبدیل ایده به پیام رسانه ای14

*آموزش و برگزاری کارگاه ها15

*ارزش نهادن به تولیدات علمی دیگران در تدریس مجازی16

*خالقیت و ذوق هنری معلمان در تولید محتوای درسی17

*تمایل به یادگیری معلمان در تولید محتوای درسی18

*مهارت تفکرانتقادی و فهم انتقادی از رسانه ها19

*آشنایی معلمان با نرم افزارهای جدید در تولید محتوای درسی20

**توانایی خالصه سازی پیام ها و تمرینات معلمان21

*تشخیص محتوای سالم و ناسالم در رسانه ها22

*مهارت تحلیل پیام های چند رسانه ای23

*استفاده از سواد بصری، هنری و زیبایی شناسی در تولید پیام های چندرسانه ای24

*آشنایی با فنون اقناع مخاطب نظیر برجسته سازی، تداعی معانی، نمادسازی و ...25

*وجود نرم افزارهای جدید و کارآمد برای تدریس دروس تربیت بدنی26

*وجود سیستم های نظارتی بر فعالیت معلمان تربیت بدنی در فضای مجازی27

 SPSS سپس با استفاده از چرخش واریماکس و تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل باال با استفاده از نرم افزار 
دسته بندی و اولویت بندی شدند.

یافته های تحقیق
برای مشخص کردن تعداد مطلوب مؤلفه ها در روش شناسی کیو، تغییرات مقادیر ویژه در ارتباط با عامل ها مورد 
استفاده قرار می گیرد. با توجه به نظر و دیدگاه خبرگان، به طور مجموع تعداد 5 عامل باالتر از عدد 1 شناسایی 

شدند که این پنج عامل حدود 81/239 درصد از کل عامل ها را پوشش می دهند.

فرآیند تحلیل کیو
به مثابه تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی کیو نیز از دو مرحله تشکیل می شود. در مرحله اول عامل ها 
انجام  البته  انجام  می شود.  باشند  تفسیر  قابل  به طوری که  استخراج شده و در مرحله دوم چرخش عامل ها 
مرحله دوم زمانی ضرورت دارد که تفسیر عامل های مرحله دوم به آسانی نباشد؛ یعنی به عنوان ذهنیت های 
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مشخصی نتوان آ نها را تعریف کرد. برای انجام مرحلۀ ابتدایی تحلیل عاملی کیو روش مؤلفه های اصلی، از رایج 
ترین شیوه های استخراج عامل ها است. میزان واریانس هر الگوی ذهنی و مقدار ویژه آن در جدول 2 نشان 
داده شده است. قابل ذکر است که اسامی الگوهای ذهنی بر طبق نظر محققان و همپوشانی و نزدیکی عوامل 

به یکدیگر بیان شده است.
جدول2- میزان واریانس تبیین شده هر عامل یا الگوی ذهنی و مقدار ویژه آن

تعداد الگوهای ذهنی پژوهش
چرخش متعامد عامل ها

واریانس تجمعیدرصد واریانسجمع کل 

7/74425/17425/174الگوی ذهنی اول: مهارت گرایان

5/54119/82044/994الگوی ذهنی دوم: امکانات گرایان

4/89615/90060/894  الگوی ذهنی سوم: آموزش گرایان

3/45312/01472/908الگوی ذهنی چهارم: تخصص گرایان

2/0168/33181/239الگوی ذهنی پنجم: عوامل فردی

نیز  پژوهش حاضر  نمود. در  اشاره  واریماکس1  به شیوه  از شیوه های معمول چرخش متعامد عوامل می توان 
جهت قابل تفسیر بودن عوامل، از چرخش متعامد واریماکس استفاده شده است که نتایج آن را در جدول 3 

قابل مشاهده است.

1. Varimax

غالمیان: شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش ...
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جدول 3. نتایج چرخش متعامد به شیوه واریماکس

خبرگان الگوهای ذهنی

الگوی ذهنی1 الگوی ذهنی2 الگوی ذهنی3 الگوی ذهنی4 الگوی ذهنی5

M1 -0/136 -0/139 0/135 -0/194 0/056
M2 0/059 -0/151 -0/027 0/115 0/947
M3 0/887 -0/098 0/066 -0/147 0/095
M4 0/004 -0/029 0/970 -0/024 -0/096
M5 -0/007 -0/029 0/952 0/001 -0/147
M6 0/197 0/763 0/271 -0/396 0/014
M7 0/071 -0/332 -0/121 0/840 0/031
M8 -0/203 -0/066 0/069 0/927 0/160
M9 -0/036 0/738 -0/171 0/032 -0/095

M10 0/947 0/028 -0/013 -0/002 0/150
M11 -0/018 0/705 -0/051 -0/126 -0/021
M12 -0/342 -0/046 -0/011 -0/329 0/029
M13 -0/111 -0/135 0/090 -0/208 0/027
M14 0/080 -0/176 -0/094 0/204 0/897
M15 0/015 -0/021 -0/170 0/030 0/925
M16 -0/228 0/221 0/181 0/637 0/492
M17 -0/117 0/098 0/682 0/002 -0/070
M18 0/601 0/152 -0/403 0/436 0/049
M19 -0/356 -0/042 0/943 -0/082 -0/113
M20 -0/084 0/838 0/056 0/083 0/063
M21 0/917 0/030 0/033 -0/093 -0/277

M22 -0/134 0/118 -0/079 -0/092 0/841

M23 0/644 0/081 -0/162 -0/013 -0/053

M24 0/745 -0/045 0/110 0/271 -0/043

M25 0/163 0/827 -0/144 -0/004 -0/029

M26 0/205 0/034 0/953 -0/027 0/010
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در مطالعه حاضر هدف از انجام و مطالعه کیو و جهت تفسیرپذیری عوامل،  تعداد پنج ذهنیت متفاوت )الگوی 
ذهنی( در خصوص افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی در آموزش مجازی شناسایی شدند و 
به خاطر عقاید مشترک و اشتراک نظرات در قالب های مجزا قرار گرفتند. در جدول شماره 4 الگوهای ذهنی 

ساخته شده از نمونه های کیو و مشارکت کنندگان در هر الگوی ذهنی به ترتیب نشان داده شده است.
جدول 4- الگوهای ذهنی ساخته شده از نمونه های کیو به ترتیب اولویت و مشارکت کنندگان در هر الگوی ذهنی

الگوی ذهنیعوامل کیوکدهای کیوخبرگان

M3, M10, 

M18,

M21,M23, 

M24

Q7توانایی معلمان در دسترسی به پایگاه های اطالعاتی و شبکه وب

ان
گرای

ت 
هار

م

Q9برنامه ریزی و مدیریت زمان استفاده از فضای مجازی در تدریس

Q10مفاهیم پایه و سواد رایانه ای

Q18تمایل به یادگیری معلمان در تولید محتوای درسی

Q21توانایی خالصه سازی پیام ها و تمرینات معلمان

Q23مهارت تحلیل پیام های چند رسانه ای

Q25... آشنایی با فنون اقناع مخاطب نظیر برجسته سازی،تداعی معانی، نمادسازی و

M6, M9,

M11,M20, 

M25

Q1ابزارهای کمک آموزشی متناسب با حوزه رسانه

ان
گرای

ت 
کانا

ام Q2زیرساخت های تکنولوژی

Q4اینترنت پر سرعت

Q26وجود نرم افزارهای جدید و کارآمد برای تدریس دروس تربیت بدنی

Q27وجود سیستم های نظارتی بر فعالیت معلمان تربیت بدنی

M4, M5,

M17, M26

Q3تناسب محتوای آموزش سواد رسانه ای با شرایط بومی منطقه ای

ان
گرای

ش 
موز

آ Q5تکنیک های آموزش سواد رسانه ای و اطالعاتی

Q11ایجاد خالقیت و ابتکار بیشتر در تدریس مجازی

Q15آموزش و برگزاری کارگاه ها

Q16ارزش نهادن به تولیدات علمی دیگران در تدریس مجازی

Q20آشنایی معلمان با نرم افزارهای جدید در تولید محتوای درسی

M7, M8,

M16, M19

Q12مهارت های فنی مانند استفاده از نرم افزارها

ان
گرای

ص 
خص

ت

Q14کسب مهارت تبدیل ایده به پیام رسانه ای

Q19مهارت تفکرانتقادی و فهم انتقادی از رسانه ها

Q22تشخیص محتوای سالم و ناسالم در رسانه ها

Q24استفاده از سواد بصری، هنری و زیبایی شناسی در تولید پیام های چندرسانه ای

غالمیان: شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش ...
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الگوی ذهنیعوامل کیوکدهای کیوخبرگان

M2,M14,

M15, M22

Q6ایجاد انگیزه درونی و بیرونی برای معلمان
دی

 فر
مل

عوا Q8سابقه کار و تجربه معلمان

Q13سطح تحصیالت معلمان

Q17خالقیت و ذوق هنری معلمان در تولید محتوای درسی

با توجه به موارد ذکر شده و بر اساس امتیازات داده شده از سوی خبرگان به عوامل کیو و همچنین مصاحبه ها 
و نحوة ارزش گذاری کارت ها در نمودار کیو از سوی خبرگان، تحلیل و تفسیر عقاید و دیدگاه های هر الگوی 

ذهنی صورت گرفته است. این الگوهای ذهنی به شرح شکل )1( است.

شکل 1. مدل نهایی الگوهای ذهنی استخراج شده

بحث و نتیجه گیری
هدف تحقیق حاضر شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش سطح سواد رسانه ای 
معلمان تربیت بدنی در آموزش مجازی بود. از این رو یافته های تحقیق نشان داد در مجموع 5 الگوی ذهنی 
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وجود دارند که به افزایش سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی کمک خواهند کرد. در ادامه هر یک از الگوهای 
ذهنی به طور مجزا بررسی می شود و در نهایت نتیجه گیری کلی و پیشنهادات ذکر می گردد. 

الگوی ذهنی اول: مهارت گرایان
این الگوی ذهنی در برگیرنده عواملی همچون توانایی معلمان در دسترسی به پایگاه های اطالعاتی و شبکه 
وب، برنامه ریزی و مدیریت زمان استفاده از فضای مجازی در تدریس، مفاهیم پایه و سواد رایانه ای، تمایل 
به یادگیری معلمان در تولید محتوای درسی، توانایی خالصه سازی پیام ها و تمرینات معلمان، مهارت تحلیل 
پیام های چند رسانه ای و آشنایی با فنون اقناع مخاطب نظیر برجسته سازی، تداعی معانی، نمادسازی و غیره 
بود. افرادی که این ذهنیت را داشتند، اعتقاد آنها بر توسعه مهارت های معلمان بود که می تواند به سواد رسانه 
ای آنها کمک کند و به طور خاص باید معلمان تربیت بدنی مهارت های خود را ارتقا و توسعه دهند. در این 
صورت است که میزان سطح سواد رسانه ای آنها افزایش می یابد و استحکام بیشتری خواهد گرفت. این یافته با 
تحقیقات جهاندار و همکاران )2018(، شریفی و همکاران )2018(، حبیب زاده و نوروزی )2017( و کشاورز و 
همکاران )2015( همسو بود. در این تحقیقات که در مورد سطح سواد رسانه ای بود به شاخص های مشابهی 

در زمینه مهارت اساتید و معلمان اشاره کرده بود.

الگوی ذهنی دوم: امکانات گرایان
 این الگوی ذهنی همان طور که از نامش مشخص است، معطوف به امکانات و تجهیزات بود و افرادی که این 
الگوی ذهنی را داشتند، اعتقاد شدیدی به وجود امکانات نرم افزاری و سخت افزاری برای بهبود سواد رسانه 
ای معلمان تربیت بدنی دارند. این الگوی ذهنی شامل مفاهیمی همچون ابزارهای کمک آموزشی متناسب 
با حوزه رسانه، زیرساخت های تکنولوژی، اینترنت پر سرعت، وجود نرم افزارهای جدید و کارآمد برای تدریس 
دروس تربیت بدنی و وجود سیستم های نظارتی بر فعالیت معلمان تربیت بدنی است. در تحقیقات مختلفی 
که در زمینه سواد رسانه ای انجام شده بود به عامل امکانات نیز اشاره داشته اند از جمله امیری و همکاران 
با  که  و شبیری )2017(  پاکدهی  و  و همکاران )2017(  و همکاران )2017(، کریمی  بنی هاشم   ،)2018)

نتیجه حاضر مطابقت دارد.

الگوی ذهنی سوم: آموزش گرایان
افرادی که این الگوی ذهنی را داشتند اعتقاد دارند که برای افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی 
باید به مسئله آموزش به طور جدی نگریست. به عنوان مثال با شیوع ویروس کرونا بسیاری از معلمان تربیت 
بدنی و غیر تربیت بدنی حتی اساتید دانشگاه، آشنایی الزم و حتی اولیه را برای آموزش توسط تکنولوژی مجازی 
نداشتند، اما به وسیله آموزش های مکرر، سواد رسانه ای معلمان افزایش پیدا کرد. در نتیجه می توان یکی 

غالمیان: شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش ...
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نام برد. فرخی و همکاران )2021(، امیری و همکاران  الگوهای ذهنی را همین آموزش گرایان  از مهم ترین 
(2018(، شریفی و همکاران )2017(، بنی هاشم و همکاران )1396(، خان و همکاران )2021( و ساواگیون 
(2020 ( به شکل های مختلفی نقش آموزش در توسعه سواد رسانه ای را نشان دادند که با نتایج این پژوهش 
همخوان بود. این الگوی ذهنی به طور خاص شامل مفاهیمی همچون تناسب محتوای آموزش سواد رسانه ای 
با شرایط بومی منطقه ای، ایجاد خالقیت و ابتکار بیشتر در تدریس مجازی، آموزش و برگزاری کارگاه ها، ارزش 
نهادن به تولیدات علمی دیگران در تدریس مجازی و آشنایی معلمان با نرم افزارهای جدید در تولید محتوای 

درسی است.

الگوی ذهنی چهارم: تخصص گرایان
این الگوی ذهنی شامل عواملی همچون مهارت های فنی مانند استفاده از نرم افزارها، کسب مهارت تبدیل 
ایده به پیام رسانه ای، مهارت تفکر انتقادی و فهم انتقادی از رسانه ها، تشخیص محتوای سالم و ناسالم در 
رسانه ها و استفاده از سواد بصری، هنری و زیبایی شناسی در تولید پیام های چند رسانه ای است. این الگوی 
ذهنی یک گام از الگوهای قبلی جلوتر رفته و پیش فرض را بر این گذاشته است که افراد مهارت ها، امکانات 
این مسئله  به  تر  باید به صورت تخصصی  اند و حال  و آموزش های الزم را در موضوع سواد رسانه ای دیده 
بپردازند و در این صورت است که سطح سواد رسانه ای آنها توسعه پیدا خواهد کرد. تا حدودی برای شرایط حال 
حاضر نیز صدق می کند، زیرا اکثر معلمان و اساتید دانشگاه، بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم از فراگیری 
ویروس کرونا، آشنایی اولیه را با مفاهیم آموزش مجازی و سواد رسانه ای را پیدا کرده اند. با توجه به ادامه روند 
شیوع ویروس و شروع سال تحصیلی 1400 با تعطیلی سراسری مجدد، معلمان تربیت بدنی باید در حال حاضر 
تخصصی تر به سمت آن پیش روند و حتی جدا از بحث بحران حاضر به طور خاص در این جا معلمان تربیت 
بدنی باید تخصص های عملی خود را افزایش دهند تا بتوانند مهارت های عملی درس تربیت بدنی را به دانش 
آموزان منتقل کنند. در تحقیقات امیری و همکاران )2017( و شجاعی و امیرپور )2012( به مفاهیم این الگوی 

ذهنی نیز اشاره شده بود.

الگوی ذهنی پنجم: عوامل فردی
این الگوی ذهنی نیز به طور خاص بیان می کند که درست است مهارت، امکانات، آموزش و تخصص برای 
افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان الزم است، اما نباید از انگیزه های فردی و شخصی نیز غافل شد، زیرا 
معلمان اگر همه عوامل باال باشد اما اشتیاقی در این زمینه نداشته باشند، سواد رسانه ای آنها در یک سطح 
ثابت و معمولی ایستا خواهد شد. به همین دلیل عوامل فردی نیز یکی دیگر از الگوهای ذهنی مؤثر بر افزایش 
سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی است. این الگوی ذهنی به طور خاص شامل مفاهیم ایجاد انگیزه 
درونی و بیرونی برای معلمان، سابقه کار و تجربه معلمان، سطح تحصیالت معلمان و خالقیت و ذوق هنری 
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معلمان در تولید محتوای درسی است.
شیوع ویروس کرونا تغییراتی را در سبک زندگی افراد ایجاد کرد که نخستین اثر آن خانه نشینی و کم تحرکی 
کودکان به ویژه دانش آموزانی است که به جای مدرسه ناگزیر باید از شبکه شاد استفاده کنند. همین مسئله 
سبب شده تا معضل چاقی دامن گیر آنها گردد و درس تربیت بدنی نیز معضالت جدی و مهم تری به خود گرفت. 
خطراتی هم چون کم تحرکی، نبود فعالیت بدنی، چاقی و بی انگیزگی دانش آموزان را تهدید می کند. بنابراین 
بی شک نیاز به فعالیت های بدنی به دلیل تأثیرات مثبت آن بر سالمت جسمانی، روانی و ارتقا سیستم ایمنی، 
مورد توجه بیشتر قرار گرفته است، در غیر این صورت مشکالتی به مراتب سخت تر و بغرنج تر همچون افسردگی، 
بلوغ زودرس، استرس و اضطراب در میان آنان دیده می شود. به همین دلیل و با توجه به بحث های که در 
مورد الگوهای ذهنی شد، نقش فنآوری به عنوان یک ابزار قدرتمند در آموزش تربیت بدنی در دوران همه گیری 
ناشی از کرونا مشهود شد و باالترین میزان موفقیت در امر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در یادگیری، 
زمانی حاصل می شود که از سردرگمی و بهت زدگی در مورد فناوری اطالعات و ارتباطات خارج شده و ذهن 
و احساسات خود را با شگفتی های یادگیری متمرکز کند. تبیین سیاست گذاری آموزشی صحیح، شفافیت و 
جامعیت در سیاست ها و هدفمندی سیاست گذاری های اجرایی است که فضای مناسب برای استفاده قابلیت 
های فناوری را فراهم می کند و همگی سبب توسعه سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی خواهند شد که نه تنها 
در بحران های این چنینی کمک کننده است، بلکه نیروی انسانی و رکن اصلی آموزش ما را برای دنیای پیچیده 

فنآوری امروز که دانش آموزان به خوبی با آن آشنا و عجین می شوند را به روز و مسلح کند. 
همچنین باید خاطر نشان کرد با دقت در الگوهای ذهنی شناسایی شده می توان یک اولویت بندی یا پیوستار 
برای الگوهای ذهنی قائل شد. ابتدا برای توسعه سواد رسانه ای باید الگوی ذهنی آموزش گرایان مد نظر قرار 
بگیرد و مهم ترین مفاهیم مربوط توسط کالس های آموزشی و ضمن خدمت به معلمان آموزش داده شود. 
زیرا ورزش مدارس به طور کلی تر و جدی تری دستخوش تغیرات شده است که منطقی نیز هست، زیرا با وجود 
فعالیت  توانند  نمی  و  نیست  پذیر  امکان  به شکل سابق  آموزان  فعالیت های ورزشی دانش  تعطیلی مدارس، 
ورزشی انجام دهند. جئونگ و سو )2020( در مطالعه ای که به شناسایی مشکالت کالس های آموزش آنالین 
تربیت بدنی مدارس در دوران همه گیری ویروس کرونا می پرداخت، نشان دادند یکی از مشکالت، یکنواختی 
کالس ها در این شرایط محیطی و محدود بودن محتوای آموزشی است که ارزش تربیت بدنی را به اندازه کافی 
منتقل نمی کند. مشکل بعدی، روش های اشتباه که ناشی از کمبود مهارت در اجرای کالس های آنالین تربیت 
بدنی است که توسط معلمان اجرا می شود و همچنین رهنمودهای ارزیابی بسیار محدود ارائه شده توسط وزارت 
آموزش پرورش که ارزیابی سیستماتیک با روش های آنالین را غیر ممکن می کند. برای رسیدگی به مشکالت 
شناسایی شده و تسهیل عملکرد کارآمد کالس های تربیت بدنی به صورت آنالین نیاز به تغییر در روش های 
یادگیری استراتژیک است و الزم است فعالیت های تدریس مجازی معلمان بین همکاران به اشتراک گذاشته 

غالمیان: شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان در خصوص عوامل مؤثر بر افزایش ...



فصلنامۀ علمی پژوهش در ورزش تربيتی / دوره نهم، شماره 25، زمستان 841400

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

پس  باشند.  نیز  آموزان  دانش  فعال  مشارکت  به  تشویق  شامل  باید  ارزیابی  فرایندهای  این،  بر  عالوه  شود. 
اولین پیشنهاد این است که آزمون ها و دوره های آموزشی برای معلمان در راستای افزایش سواد اطالعاتی 
برگزار شود. سمنیارهای علمی عمومًا محل تبادل اطالعات معلمان و اساتید برجسته بوده که می توانستند با 
گردهمایی در این کنفرانس های علمی زمینه ساز بهبود تجربه علمی و عملی خود شوند، اما به وجود شیوع 
ویروس کرونا و مجازی شدن همه امور علمی، این تبادالت حضوری از بین رفته و تأثیر زیادی بر درس تربیت 
بدنی طی سال گذشته و پیش رو گذاشته است. در ادامه باید به الگوی ذهنی مهارت گرایان اشاره کرد و سعی 
کرد مهارت هایی که منجر به بهترین استفاده از امکانات موجود است را تقویت کرد. به همین دلیل این الگوی 
ذهنی را نیز می توان به الگوی ذهنی امکانات گرایان اولویت داد، چون معلمان باید این توانایی را داشته باشند 
با توجه به محدودیت ها به توسعه مهارت ها در آموزش مجازی و در نهایت توسعه سواد رسانه ای منجر  که 
شود. در این شرایط که کالس ها به شکل غیر حضوری است، بایستی راهکارهایی برای ایجاد انگیزه در دانش 
آموزان در کالس درس مجازی تربیت بدنی پیدا کرد. به منظور نظارت، معلم تربیت بدنی باید به صورت مداوم 
بر فعالیت های دانش آموزان نظارت کند و اولیا دانش آموزان هم بهتر است که در این نظارت مشارکت داشته 
دانش  بین  فراگیر  اجتماعی  تعامالت  زمینه  ایجاد  مدارس،  مجازی  آموزش  مزایای  از  که  همان طور  باشند. 
آموزان و والدین آنها است و نظارت بیشتر والدین بر تکالیف و فعالیت های آموزشی دانش آموزان را موجب شده 
است. در زمان همه گیری کرونا، بسیاری از معلمان تربیت بدنی، به سمت و سوی توسعه مهارت های خود قدم 
برداشتند و در این برهه زمانی توانسته اند مهارت هایی همچون کار با نرم افزارهای ارتباط مجازی، افزایش 
گاهی های تئوری در مورد علم ورزش و همچنین آشنایی بیشتر با فنآوری های ورزشی روز دنیا را بیاموزند. از  آ
این رو الگوی ذهنی بعدی که باید به آن اولویت داد امکانات گرایان است. در دوران همه گیری ویروس کرونا، 
امکانات و تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری خوبی در اختیار مدارس و دانشگاه ها قرار گرفت. بدون شک 
نقش زیادی که این همه گیری در افزایش سواد اطالعاتی در حیطه نرم افزاری و امکاناتی داشت بر هیچکس 
پوشیده نیست، اما نکته ای که حائز اهمیت است، این مسئله است که با وجود شیوع ویروس کرونا، بازخورد 
واکنشی به این مسئله بود و از قبل برنامه ریزی شده نبود. منظور از الگوهای ذهنی امکانات گرایان نیز همین 
نکته است که بتوان از قبل برای توسعه سواد رسانه ای در حیطه )امکاناتی( گام برداشت و فقط صرفًا واکنشی 
عمل نکرد. هر دو الگوی ذهنی تخصص گرایان و عوامل فردی را می توان در یک سطح قرار داد و نمی توان 
هیچ کدام را بر دیگری اولویت داد. تخصص زمانی اتفاق خواهد افتاد که عوامل قبلی رعایت شده باشد. در مورد 
الگوی ذهنی عوامل فردی می توان جنبه های مختلفی را دخیل دانست، زیرا این الگوی ذهنی به رفتارهای 
روان شناسی نیز اشاره می کند که باید انگیزه افراد را به شیوه های مختلفی تقویت کرد. به همین دلیل پیشنهاد 
می شود که معلمان را تشویق کرد تا استفاده از روش های نوین تدریس در راستای افزایش سواد رسانه ای را 
در اولویت خود قرار دهند. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق و به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی برنامه 
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تربیت بدنی مدارس و افزایش سطح سواد رسانه ای معلمان تربیت بدنی، موارد زیر پیشنهاد می گردد:
• تهیه استانداردهای آموزشی درس تربیت بدنی برای معلمان	
• از گوشی های 	 استفاده  با  آموزان  برای دانش  فعالیت های ورزشی  انجام  برای  ایجاد راهکار مناسب 

هوشمند مانند نرم افزارهای ضربان سنج و ... که در تربیت بدنی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
• استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصین علوم ورزشی در هنگام به روز رسانی برنامه تربیت بدنی	
• فراهم نمودن امکانات ثبت و ضبط اطالعات ورزشی هر دانش آموز	
• برگزاری کالس های توجیهی قبل و بعد از حرکات ورزشی به منظور مرتفع نمودن مشکالت و ایرادات 	

دانش آموزان
• برگزاری کارگاه های آشنایی با نرم افزارهای کاربردی و ساده ورزشی مانند برنامه های سالمتی گوشی 	

های هوشمند برای معلمان و دانش آموزان
• درج امتیازات مبتنی بر تسلط و بکارگیری فنآوری اطالعات و مدارک مرتبط با سواد رسانه ای در جداول 	

ارتقاء معلمان 

تشکر و قدردانی
در  بدنی وخبرگان  که  تربیت  معلمان  پرورش خراسان رضوی،  و  آموزش  از جمله مسئولین  افراد  نویسندگان 

راستای دستیابی به اهداف این پژوهش ما را یاری نمودند، صمیمانه قدردانی می نمایند. 
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