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Abstract  
The purpose of this study was to design a pedagogical model to implement the goals of 

the physical education (PE) curriculum of schools during the COVID-19 pandemic. The 

present study was conducted using a qualitative method with an exploratory nature in 3 

steps. In the first step, synthesis research method was used to extract the effective factors. 

The second step included distance interviews with 31 PE teachers, leaders, experts, and 

specialists of curriculum to enumerate more specialized and local factors. Finally, in the 

third step, a focus group consisting of experts was used to validate and design the model. 
Cohen's kappa coefficient was 79% indicating the reliability of the research coding 

process. A total of 50 concepts and 10 main categories were extracted. Findings showed 

that objectives, learner characteristics, educational platforms and learning environment 

played a role as fixed and influential factors. In contrast, the elements of teacher, content, 

teaching methods, educational materials, family and assessment as available and flexible 

factors had a decisive role in students' learning. Finally, it is suggested that the PE teachers 

should consider the role of each of these elements, especially the characteristics of learner 

(individual, social, cultural and so on), family, educational contexts (quality, facilities and 

so on), educational materials (suitability for learning environment, family level and so on) 

and learning environment in the educational plan process. Further, it is recommended that 

the Ministry of Education hold additional training courses focusing on content production, 

teaching and assessment methods in Virtual space. 
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Extended Abstract  

Background and purpose 
Physical education (PE) as an important and effective curriculum must come to 

its identity and place in the education system. It empowers students to develop the 

ability, understanding and commitments needed to enjoy a healthy and active life, 

and to benefit themselves, others and environment through healthy, lifelong 

behaviors. Simultaneous Covid-19 pandemic disease, the PE along with other 

courses should be present virtually to students. But there are many challenges for 

teachers, students and families.  

Saunders (2010) believes that virtual teaching requires more elements and skills 

than face-to-face teaching (1). This issue is more important for PE that has a skill 

and practical aspect. The design of virtual courses has the potential to impact 

student outcomes and achievement in the virtual world, but few researches have 

explored in this area (2). The purpose of this study was to design a pedagogical 

model to implement the goals of the PE curriculum of schools during COVID-19 

pandemic. 

 

Methods 
The present study was conducted using a qualitative method with an exploratory 

nature in 3 steps. In the first step, synthesis research method was used to extract 

the effective factors. The field of research was all valid scientific papers in the 

field of physical-virtual education done in the last ten years. To do so, by 

combining the keywords of virtual education, PE, online education, COVID-19, 

curriculum, pedagogy and so on, the resources were searched in the databases of 

Science Direct, Magiran, SID, Google Scholar, Scopus, Emerald, ProQuest, 

Spring Link, World Scientific Publishing Company. At this stage, about 360 codes 

and 45 concepts were extracted. 

The second step included distance interviews with 31 PE teachers, group leaders, 

experts and specialists of curriculum to enumerate more specialized and local 

factors. The questions were designed based on the concepts extracted in the first 

step. These questions were as following: 

1- What is the role and characteristics of teacher, student and parents in virtual 

PE? 

2- What should be the characteristics of the learning environment and what are 

the required educational materials and tools? 

3- What are favorable models, methods and strategies for conducting virtual PE? 

4- How should a virtual assessment of PE be done?  

5- What are the features of e-learning content? 
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Two evaluators recoded the findings to ensure the coding pattern. Cohen's kappa 

coefficient was 79%, indicating the reliability of the research coding process. A 

total of 50 concepts and 10 main categories were extracted.  

Finally, in the third step, a focus group consisting of experts was used to validate 

and design the model.  

 

Results 
During the open coding process in the present study, a total of 550 concept codes 

were extracted. In the next step, 50 common concepts were obtained based on 

overlaps and similarities. Table 1 shows effective concepts and categories to 

implement the goals of the PE curriculum. According to table 1, the concepts are 

formed in 10 categories.  

Findings indicated that objectives, learners' characteristics, educational platforms 

and learning environment played a pivotal role as fixed and influential factors. In 

contrast, the elements of teacher, content, teaching methods, educational 

materials, family and assessment as available and flexible factors play a decisive 

role in students' learning. 
 

Table1- Effective concepts and categories in virtual-physical education 

category concept category category 

Objectives 

Curriculum goals 

Teacher 

leader 
Objectives of study 

sessions 
Technological 
competencies 

Learning unit goals 
Mastery of the 

curriculum 

Learner's 
characteristics 

age 

Mastery of teaching-
learning patterns and 

methods 

Gender 
Virtual classroom 

management 
Socio-cultural 
characteristics 

Time management 

Economic situation 
Paying attention to 

individual 
differences 

Individual differences 
Paying attention to 

educational 
dimensions 

Health status 
Paying attention to 

students' health Previous knowledge 
and skills 

Educational 
platforms 

Technical quality 
Monitoring, control 

and assessment 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

 



Vahdani: Designing of a Pedagogical Model to Implement...                                              20 

Table1- Effective concepts and categories in virtual-physical education 
category concept category category 

Educational 
platforms 

Communication tools 

Teacher 

Emotional and 
psychological support 

Platforms facilities 
Effective interaction 

to family 

Type of communication 
Benefiting of 

numerous media 

Learning 
environment 

Safety and health 

Content 

Scientific and 
technical quality 

Access to technology 
Aesthetics and audio-

visual charm 

Discipline 

Fit (objectives, 
technology, learner, 

learning environment, 
educational 

dimensions, family 
level) 

Regional features Coherence principle 

Teaching methods 
and strategies 

Fit (objectives, 
technology, learner, 

learning environment, 
educational dimensions, 
educational materials, 
family level, content) 

Educational 
material 

Fit (objectives, learner 
characteristics, 

learning environment, 
family level, content) 

Benefiting of active, 
creative, motivating, 
dynamic, exploratory 

methods 

Safety and health 

Organizing content 

Assessment 

Fit (objectives, 
technology contexts, 

learner, learning 
environment, 
educational 
dimensions, 

educational material, 
and content) 

Family 

Support and assistance 
in equipping and 

securing 
Type of tool 

Emotional and 
psychological support 

Assessment methods 

Technological skills Grower assessment 

Teacher assistance role 
and interaction 

Pay attention to 
individual differences 

Emphasis on self-
assessment and self-

monitoring 

 

Conclusions 
The findings of this study provided applied suggestions to PE teachers and 

educational planners to be able to achieve the goals of the curriculum more 
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productively in the process of planning, compiling, implementing and evaluating 

of physical education. Furthermore, it is recommended that the PE teachers should 

consider the role of each of these elements, especially the characteristics of learner 

(individual, social, cultural and so on), family and educational contexts (quality, 

facilities and so on), educational materials (suitability for learning environment, 

family level and so on) and learning environment in the educational plan process. 

It is also proposed that the Ministry of Education should hold additional training 

courses focusing on content production, teaching and assessment methods in 

virtual space. 

Besides, the current study recommended that the teachers should use the teaching 

methods of reverse class, personalization, self-assessment, inclusive physical 

fitness, exploratory factors and projects. Moreover, the PE teachers should be 

careful about the tools and materials to use the most available and safest 

equipment in accordance with the objectives of the learning unit. Providing a safe 

and healthy environment as well as emotional and psychological support should 

be done by families. In this regard, it is necessary for the PE teachers to explain 

the point of view and principles of PE for parents and families. Further, the school 

managers should prepare the basis for holding PE classes through providing 

effective communication platforms and continuous interaction with families. 

Key words: Physical education curriculum, Pedagogy, COVID-19, Virtual 

teaching  
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 چكيده

در  مدارس بدنیسازي اهداف برنامه درس تربیتادهپی برايالگوي پداگوژيكی  هدف از اين پژوهش طراحی

و در سه مرحله صورت  استفاده از روش كیفی با ماهیت اكتشافیپژوهش حاضر با  بود. 19يدودوران شیوع كو

 مصاحبه شامل دوم گام. شد استفاده سنتزپژوهی روش از مؤثر عوامل استخراج جهت اول، گام درپذيرفت. 

 صاحب و متخصصین كارشناسان، بدنی،تربیت درس آموزشی هايسرگروه و معلمین از نفر31 با غیرحضوري

 براي سوم گام در نهايتاً .بود بومی و ترتخصصی عوامل احصاي براي درسی ريزيبرنامه حوزه نظران

میزان ضريب  .شد استفاده نظر صاحب و خبره افراد از متشكل كانونی گروه از الگو طراحی و اعتبارسنجی

مقوله  10مفهوم و  50در مجموع پايايی فرايند كدگذاري تحقیق بود.  تأيیدبود كه حاكی از  %79كاپاي كوهن 

 محیط و ارتباطی بسترهاي يادگیرنده، هايويژگی اهداف، داد نشان پژوهش هاي يافته اصلی استخراج شد.

 هايروش محتوا، معلم، عناصر مقابل در. كنند می ايفا نقش گذارتأثیر و ثابت عامل4 عنوان به يادگیري

 يادگیري در كنندهتعیین نقش منعطف و اختیار در عوامل عنوان به ارزشیابی و خانواده آموزشی، مواد تدريس،

نقش شود معلمین درس تربیت بدنی در فرايند طراحی آموزشی خود در پايان پیشنهاد می .دارند آموزاندانش

، خانواده، (فرهنگی و...اعی،فردي، اجتم) هاي يادگیرندهالخصوص ويژگیهر يک از عناصر مذكور علی

و  (تناسب با محیط يادگیري، سطح خانواده، و...) مواد آموزشی بسترهاي آموزشی )كیفیت، امكانات و...(،

هاي آموزشی شود وزارت آموزش و پرورش دورههمچنین پیشنهاد می را در نظر بگیرند. محیط يادگیري

 هاي تدريس و ارزشیابی در فضاي مجازي برگزار نمايد.محتوا، روش تكمیلی با محوريت تولید
 

 كرونا، آموزش مجازي ويروس بدنی، پداگوژي،درس تربیت كليد واژگان:
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  مقدمه
 سازماندهی و تعامل در عمیقی تغییرات به منجر 1 19کووید ویروس فراگیری، جهان سرتاسر در

 رسدمی نظر به که حالی در. نیست در مصونیت مسئله این از نیز آموزش بخش و است شده اجتماعی

 نام به گیریهمه احتیاطی اقدامات کمتر است، کهنساالن نسبت به آموزانمیزان مرگ و میر دانش

 حداقل به نتیجه در و فردی بین ارتباط کاهش در سعی "فیزیکی فاصله" یا "گذاری اجتماعیفاصله"

در این بین نظام تعلیم و تربیت  .(2020، 2)ویدن و کورنول سازدویروس را فراهم می انتقال رساندن

یکی از  قرار گرفته و تحوالت اساسی در الگوهای آموزشی حاصل شده است که تأثیرکشور نیز تحت 

آموزش  یعنی ترین دستاوردهای پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطاترشدترین و روبهنویددهنده

هایی که در ترین مسائل و چالشیکی از مهم .د توجه قرار گرفته استربیش از پیش مو مجازی

مجازی است. ها و ابزارهای آموزش گیر آموزش و پرورش بوده، نبود زیرساختهای اخیر گریبانسال

و... وزارت  ، آلودگی هواو مکرر مدارس به دالیل مختلفی از جمله سردی رغم تعطیالت موقتعلی

نیاندیشیده بود، تا زمانی که فراگیری بیماری  مسئلهآموزش و پرورش تدابیر مشخصی برای این 

های ر فناوریتشرایط را به سمت تعطیلی کامل مدارس پیش برد و آموزش مجازی در بس 19کووید

 ترین دغدغه نظام تعلیم و تربیت عمومی کشور شد.نوین تبدیل به مهم

 عنوان به که وب بر مبتنی های سیستم از جمله الکترونیکی یادگیری هایسیستمدر این راستا 

 از مهمی بسیار بخشی به کنند،می فراهم برای فراگیران آنالین را و پشتیبان آموزش کمکی ابزارهای

( معتقد است 2020) 4. مورفی(2019، 3)الهرتهی، اسپچکوا و هامیلتون اندشده تبدیل نظام آموزش

-می الکترونیکی آموزش سیستم یک باید روند تعمیم و گسترش یادگیری الکترونیکی گسترش یابد.

 استفاده ایجاد، با عملکرد بهبود و یادگیری تسهیل دانش، ارائه برای آموزشی حلراه یک عنوان به تواند

 از محتوا ارائه الکترونیکی آموزش محیط در .وری استفاده شودافن مناسب منابع و فرایندها مدیریت و

 واقعی، زنده هایپویانمایی موقعیت 10سازها شبیه و 9توصیف با 8متن، 7صدا، 6تصویر، 5فیلمطریق 

 تر مطالبجذاب ارائه باعث تدریس، هایمحیط با هماهنگ و بر تجربه مبتنی یادگیری ایجاد بر عالوه

                                                           
1. COVID-19 

2. Weeden & Cornwell 

3. Alharthi, Spichkova &Hamilton 

4. Murphy 

5. Film 

6. Image 

7. Sound 

8. Text 

9. Simulation 

10. Animation 
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 روزمره زندگی با غیرمرتبط دروس برخیدر  به ویژه معنادارتر یادگیری ایجاد و مربی سخنرانی

 به شدن تبدیل برای دور از آموزش (.1،2009)ساکیرگولو، سبی، بزیر و آخان شودمی یادگیرندگان،

 .(2012)نجفی،  است خود پردازی خاصنظریه و پداگوژیکی مبانی نیازمند جدید نظام آموزشی یک

باید مبتنی بر اصول پداگوژی )علم و هنر آموزش چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی 

( 2010) 2یادگیری( باشد تا اهداف و پیامدهای برنامه درسی مطلوب و اثربخش باشد. ساندرز-یاددهی

 این. دارد نیاز حضوری تدریس به نسبت بیشتری هایمهارت و عناصر به مجازی تدریسمعتقد است 

 تکنولوژی پداگوژی، محتوا، بین روابط از ایپیچیده شبکه عمیق برای درک است چهارچوبی هامهارت

 .کنندآنها در آن عمل می که ایزمینه و

 شدن نیازهای برآورده از اطمینان حصول و طراحی خالق روند چارچوبی برای آموزشی طراحی

آموزشی  ( معتقد است طراحی2014) 4. لو(2014، 3)گیبونس، بولینگ و اسمیت است یادگیرندگان

 و یادگیرندگان نیازهای اساس بر انطباق آموزش و توسعه سیستماتیک، ریزیطرح برای را چارچوبی

 را یادگیرندگان معلمان نیازهای آموزشی، طراحی فرایند طریق از. سازدمی آموزش فراهم محتوای

 ارزشیابی نهایتاً و کنندمی طراحی را آموزشی محتوای، نمایدمی ترسیم را درس هدف ،ندکمی ارزیابی

جوی قوانین مربوط به ومعتقد است که هدف پداگوژی جست (1910)5سل لئوریرآورند. می به عمل

گذارند. امروزه ظهور می تأثیررسند و بر آن که در تعلیم و تربیت به ظهور می هایی استپدیده

ر دیجیتالی جهان و انسان در عصهای اطالعات و ارتباطات و کاربست آن موجب تغییرات سریع فناوری

تهی های مجازی منهای جدیدی را در تعلیم و تربیت به وجود آورده و به ظهور پداگوژی، پدیدهشدهرا 

های علمی و عملی تعلیم و تربیت را وارد ابعاد جدیدی از نظریه هاشده است. پیدایش این پداگوژی

ای جدید زمینه های یادگیری تعاملی هوشمند، هو ظرفیت هاای آموزش کرده و با اطالق فرصتدنی

)جعفری،  پذیری و خالقیت فراگیران را فراهم آورده استخودانگیزشی و خودهدایتی، مسئولیت

دانش،  ( پداگوژی را به عنوان ترکیبی از تفکر، احساس، اطالعات،2003) 6لوین. (2007یان، سعید

پداگوژی به عنوان تلفیقی از هنر و علم، نظر و عمل داند و بر فهم ، تجربه، خرد و خالقیت مینظر

  .کید داردأت

های مجازی صورت پذیرفته پداگوژیک در آموزش هایعامل اثر های متعددی در خصوصپژوهش

یت منابع، مدیریت های ارزیابی، مدیر(، عامل2013) علیزادهمهراست. به عنوان مثال باقری، شاهی، و 
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پذیری و عوامل پداگوژیک را به محوری، عامل انعطافبزارهای ارتباطی، عامل یادگیرندهها، ابرنامه

-لفهؤم( 2012) عنوان موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی برشمردند. خیراندیش

را به عنوان  اقتصادی، و راهبردی اداری،-حقوقی آموزشی، اجتماعی،-فرهنگی تکنولوژی،-فنی یها

( 2007) سعیدیان جعفری و اجرای آموزش مجازی نام بردند. ارزیابی یبرا قبول قابل و مؤثر عوامل

بخش فلسفه و اهداف،  5در مدل خود برای تبیین عوامل پداگوژیک در آموزش مجازی دانشگاه ها، 

های فتهی را تشریح کردند. بر اساس یامبانی نظری، چهارچوب ادراکی، مراحل اجرایی و نظام ارزشیاب

 های مدرسان، نقشهاوم شناسی پداگوژیک، نقش و صالحیتاصول پداگوژی مجازی، ب مؤلفه 8ایشان 

های ی یاددهی یادگیری و سبکها، رویکردهای یاددهی یادگیری، روشهای دانشجویانو صالحیت

 1آرکر و اندرسون گریسون، دهند.می آموزش مجازی و ارزشیابی چهارچوب ادراکی الگو را تشکیل

جمع یادگیری را  عنوان مدل تحت مفهومی مدل یک الکترونیکی محیط در تدریس ( برای2003)

حضور  مستلزم مجازی آموزش از حاصل مؤثر تربیتی تجربه هر مدل این اساس بر. اندطراحی کرده

 یادگیری ایجاد برای مدرس شناختی حضور در .است آموزشی و اجتماعی شناختی، عامل سه بارز

 با یشانا. دهد توسعه در یادگیرنده را تفکر اساسی هایمهارت که کند ایجاد را محیطی باید مؤثر

 تقویت فراگیران در را باال سطح و تفکر مسئله حل انتقادی، تفکر که هاییفعالیت و محتوا تدارک

 به را آموزش محیط باید مدرس اجتماعی حضور برای. سازدمی فراهم را شناختی حضور کند،می

. کنند برقرار ارتباط همدیگر با خاطر اطمینان با و راحتی به آن در که فراگیران دهد ترتیب ایگونه

را  استاد و همساالن به اعتماد حس و هاشباهت و هاتفاوت جستجوی ها،دیدگاه زمینه تشریک باید او

 سازماندهی و طراحی جمله از هاییفعالیت بایدمدرس  آموزشی حضورو برای  کند زنده فراگیران در

تدریس مستقیم را در این راستا  و گفتگو های یادگیری و ایجاد محیطاجرای فعالیت یادگیری، تجارب

 .انجام دهد

های مدون و مطلوب و داشتن دانش و تخصص کافی در رض فراهم بودن امکانات و زیرساختبا ف

عملی و مهارتی که جنبه  ایهای درسیباطات، پیاده سازی اهداف برنامهاطالعات و ارتموضوع فناوری 

های بدنی نیز به عنوان یکی از برنامهی اساسی آموزش مجازی است. تربیتهادارند یکی از چالش

موزان آبرنامه دانشو جایگاه خود را در نظام تعلیم و تربیت بیاید. این  درسی مهم و اثرگذار باید هویت

مندی از زندگی سالم و فعال در تراز ک و تعهداتِ مورد نیاز برای بهرهسازد تا توانایی،درمی را توانمند

های صحیح و سالم در طول عمر برای خود، گسترش دهند و با رفتار خود ی را دراسالم–ایرانی معیار

بدنی موجود درس تربیتی در خصوص آموزش مجازی اندک سوابق دیگران و محیط سودمند باشند.

بدنی بیش از یک دهه است که در ایالت متحده توسعه پیدا کرده درس تربیتمجازی آموزش است. 

                                                           
1. Garrison, Anderson & Archer 
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ای گسترش پیدا ی ویژههاپشتیبانی و اعتبارسنجی آن برنامهاست، اما در خصوص دانش تجربی و 

بدنی به صورت آنالین تربیتی هابرنامه 19کوویدویروس  عشیوبل از تا ق( 1،2016)ترند نکرده است

های شناختی متمرکز بوده دگی جسمانی مرتبط با سالمت و بخش)آموزش مجازی( بر فاکتورهای آما

سه روش برای آموزش  3بدنی و سالمت آمریکاانجمن معلمان تربیت. (2012، 2دائوم و بوچنر) است

)آنالین و حضوری(. در روش  ترکیبیروش آنالین و روش ، بدنی ارائه کرده است. روش حضوریتربیت

روش  بدنی حضور فیزیکی داشته باشند. درباید در تمامی جلسات کالس تربیت حضوری دانش آموزان

گیرد و در روش ترکیبی حضوری و در بستر اینترنت صورت مییرغها به صورت آنالین آموزش

آنالین و محتواهای بخش مهارت های دانشی به صورت حتواهای بخش آمادگی جسمانی و بخشم

 بدنی به صورتهای حرکتی به صورت حضوری انجام می شود. این انجمن معتقد است آموزش تربیت

تواند جایگزین آموزش نمی )آنالین و حضوری( از نظر کیفیت و پیامدهای آن ترکیبی و 4آنالین

که متناسب با  هستند یهایروش هااین بلکه ،و اهداف برنامه درسی را محقق سازد حضوری باشد

آموزش حضوری  همیشه بدنیبرای درس تربیت اموزان و جامعه شکل گرفته است، لذاانشنیازهای د

 هایگیری از روشبهره هنگام های مختلفایالت مدارس، نکات این به توجه با باید وجود داشته باشد.

 مشورت و مشارکت ذینفعان سایر و آموزاندانش، والدین، بدنیمعلمان تربیت با باید آنالین یا و ترکیبی

 نظر صرفدارد که اذعان می "بدنی به شیوه آنالیندستورالعمل آموزش تربیت"این انجمن در . کنند

 دانش، از که است جسمانی سواد با افراد توسعه بدنیتربیت هدف ،(حضوری یا آنالین) روش ارائه از

لذت ببرند )دستورالعمل  سالم بدنییک عمر فعالیت از تا باشند برخوردار نفس به اعتماد و مهارت

 .(20185،انجمن علمی معلمین سالمت و تربیت بدنی آمریکا آموزش آنالین تربیت بدنی 

بدنی نیز همپای سایر دروس بایستی به صورت درس تربیت، 19 کوویدبیماری  فراگیری همزمان با

مان، دانش روی معلی زیادی پیشهاارائه شود. اما در این خصوص چالشآموزان مجازی برای دانش

صادی شرایط بهره مندی از ها از نظر اقتد دارد. بسیاری از مناطق و استانها وجوآموزان و خانواده

کالس مجازی هم معلمان و هم  که برایرند. ضمن اینها و تجهیزات کالس مجازی را ندازیرساخت

که این موضوع نیز یکی د هستنی فناوری هاو صالحیت هان و اولیا نیازمند داشتن تواناییآموزادانش

و تجارب کافی  هادلیل نداشتن زیرساخته ت کشور نیز بهای اساسی است. نظام تعلیم و تربیاز چالش

افزاری های مجازی مشکالت فراوانی را در پیش رو دارد. ضعف در سیستم نرم در خصوص آموزش

                                                           
1. Trent 

2. Daum & Buschner 

3. SHAPE America 

4. Online Learning Physical Education 

5 Guidelines for K-12 Online Physical Education 
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ر خصوص چگونگی مدیریت بدنی هم دی اساسی بود. معلمان تربیتهاشبکه شاد یکی از این چالش

باطات مراه هستند. ارتبدنی به صورت مجازی و موضوع ارزشیابی با چالش اساسی هکالس تربیت

ی جدی هاو.... را با محدودیت انگیزه، اعتماد به نفس، کارگروهیتربیتی از جمله های مجازی فرصت

 کند.رو به رو می

د، اما تاکنون بدنی وجود داروری درس تربیتهای حضی برنامه درسی متنوعی برای آموزشالگوها

های آموزش به روش. (206، ص2014بوچنر، دائوم و ) های آنالین ارائه نشده استالگویی برای آموزش

و  های حضوری پاسخگوی شرایطرویکردهای پداگوژی در آموزشاز سویی یرحضوری غآنالین و 

اقتضائات آموزش غیرحضوری نیست و باید متناسب با نیازها و شرایط حاضر الگوی مدون و کاربردی 

بدنی که جنبه عملی و مهارتی دارد از اهمیت بسزایی برخوردار این موضوع برای درس تربیت ارائه داد.

-سازی اهداف برنامه درس تربیتپیاده برایالگوی پداگوژیکی  است. لذا هدف از این پژوهش طراحی

 .است 19کوویددر دوران شیوع  مدارس بدنی
 

 پژوهشروش
 ترکیب شامل که است سنتزپژوهی مرحله صورت پذیرفت. مرحله اول روش سهپژوهش حاضر در 

 عنوان فراتحلیل به آن از موارد برخی در که روش این .است تحقیق ادبیات خاص عوامل ها وویژگی

 موجود تناقضات و تحلیل کرده دهد،می پوشش که را تحقیقاتی دارد سعی شود،می یاد به نیز کیفی

 آینده تحقیقات برای نیز را اصلی موضوعات ،نتایج کردن یکپارچه ضمن و ندک حل را آن ادبیات در

. در این مرحله حوزه پژوهش کلیه مقاالت علمی (2009،  1ز و ولنتاینگد)کوپر و ه نماید مشخص

. بدین منظور بدنی بود که در ده سال اخیر انجام شده بوددر زمینه آموزش مجازی درس تربیت معتبر

، 6برنامه درسی ،5 19کووید، 4آموزش آنالین، 3بدنیتربیت، 2مجازیآموزش  هایترکیب کلید واژهبا 

، irectD cienceS ،agiranM، idS ،Scholar Google علمی هایو... در پایگاه 7پداگوژی

Scopus،Emerald ،ProQuest ،Springlink ،Worldscientific  صورت ، فرایند جست و جوی مقاالت مرتبط

 مفهوم استخراج شد. 45کد و  360در این مرحله حدود پذیرفت. 

                                                           
1 Cooper, Hedges & Valentine 

2. Virtual Teaching 

3. Physical Education  

4. Online Teaching 

5. Covid19 

6. Curriculum 

7. Pedagogy 
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لی ت اصسئواالها و در نظر گرفتن اقتضائات بومی کشور برای تکمیل دادهدر مرحله دوم پژوهش 

بدنی به صورت ستان ها و معلمان خبره درس تربیتهای آموزشی اتحقیق برای کارشناسان، سرگروه

ت سئواالتری را ارائه کنند. نظرات و پیشنهادات تکمیلیها، تجارب عملی و ایدهمجازی ارسال شد تا 

 ت شامل موارد زیر بود:سئواالاین اساس مفاهیم استخراج شده در مرحله اول طراحی شد. بر 

 بدنیتربیت درس مجازی آموزش در( تفکیک به) اولیا و آموز دانش معلم، هایویژگی و نقش -1

 چیست؟

 متناسب) نیاز مورد آموزشی وسایل و مواد و باشد داشته باید هاییویژگی چه( خانه)یادگیری حیطم -2

 کدامند؟( ها خانواده شرایط با

 کدامند؟ مجازی صورت به درس اجرای مطلوب راهبردهای و هاالگوها، روش -3

 باشد؟ صورت چه به درس ارزشیابی -4

 باشد؟ داشته هاییویژگی چه باید آموزشی محتوای -5

 به تواند می که...(و سازماندهی و طراحی شیوه آموزشی، بسترهای) دیگر نظر و پیشنهاد گونه هر -6

 بفرمایید؟ تبیین را کند کمک موجود وضع

خود را ارسال کردند که تک تک آنها بررسی،  یا متنی های صوتینفر فایل 31 ،از میان این گروه

تحلیل و کدگذاری شد. کدگذاری این مرحله شامل اضافه کردن کدهای باز به کدهای مستخرج از 

. در این مرحله های قبلی اضافه شددید به یافتهکدهای ج %10 حدوددر این مرحله  مرحله اول بود.

 مفهوم جدید استخراج شد. 5کد و  190نیز 

 به .شد استفاده یافته ها کدگذاری مجدد جهت ارزشیاب نفر دو از هاکدگذاری نحوۀ از اطمینان برای

 بین توافق میزان پژوهش این در .شد کوهن استفاده کاپای ضریب فرمول از پایایی تأیید منظور

 در ارزشیابان بین توافق درصد 79 دهندۀ دست آمد که نشانهب 79 عدد در سه مصاحبه ارزشیابان

 برخی .اندداشته مـختلفی هایگـیری موضع روایی بحث با رابطه در کیفی محققانبود.  هاکدگذاری

 فرضیات چون و ندارد کیفی تحقیق با ارتباطی هیچ کمّی سنتی معیار یک عنوانهب روایی که معتقدند

 در نـیز روایی مفهوم باید لذا ،متفاوتند کیفی و کمّی هایپارادایم شناسی هستی و شناسی شناخت

 آزمونی صرفاً روایـی کـه انـد داشته بیان نیز محققان برخی .شود گذاشته کـنار کیفی تـحقیقات

 عقاید به توجه با را روایی معیار توانمی بلکه نیست، کل یک عنوانه بـ تـحقیق فـرآیند برای واحد

بـرد. محققین بر اساس  کارهب نـیاز صورت در ،فرآیند مراحل از یک هر برای متفاوت صورتهب محقق

 تبیین کردند. 1روایی تحقیق را بر مبنای جدول  1الگوی ماکسول
 

                                                           
1. Maxwell 
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 بررسی روايی تحقیق -1 جدول

 توضیحات نوع روايی

 توصیفی

کنندگان در مرحله مشارکتده در مرحله اول و انتخاب با توجه به مقاالت استخراج ش

کنندگان باشد و هم مشارکتدر راستای اهداف تحقیق می دقیقاً هم منابع علمی دوم

 با موضوع تحقیق درگیر هستند.  کسانی بودند که دقیقاً

 تفسیری
که محققین افرادی بودند که خود در موضوع اصلی تحقیق درگیر بودند، با توجه به این

 اند. کرده به صورت کامل درک را کنندگانمشارکت تفکرات و اذهان لذا محققین

 تئوریکی
 هایتحلیل نتایج که ایگونهه ب ،آوری داده ها انجام شدفرایند تحلیل همزمان با جمع

 کرد. هدایت را داده آوریجمع بعدی مراحل اولیه
 

 

 

 نفر از 6گروه کانونی متشکل از  ،تحقیقیافته ها و طراحی الگوی  در مرحله سوم برای اعتباربخشی

 بدنی تشکیل و بر مبنای اجماع نظرریزی درسی و آموزش تربیتخبرگان و کارشناسان حوزه برنامه

 بود. 2نفر اعضای تیم کانونی مطابق جدول  6های ویژگی الگوی نهایی ترسیم شد. اعضا
 

 ويژگی هاي اعضاي گروه كانونی -2 جدول

 مدرک تحصیلی سازمان/دفتر سمت

ریزی مهکارشناس پژوهش و برنا

 بدنیدرسی گروه سالمت و تربیت

سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

 آموزشی

ی تخصصی در رشته مدیریت و دکترا

 ریزی در تربیت بدنیبرنامه

ریزی درسی کارشناس برنامه

 بدنیتربیت

و فعالیت های بدنی تربیتدفتر 

 ورزشی

دکترای تخصصی در رشته مدیریت 

 ورزشی

ریزی درسی کارشناس برنامه

 بدنیتربیت

و فعالیت های بدنی تربیتدفتر 

 ورزشی
 دکترای تخصصی در رفتار حرکتی

ریزی درسی رئیس گروه برنامه

 بدنیتربیت

و فعالیت های بدنی تربیتدفتر 

 ورزشی

دکترای تخصصی در رشته مدیریت 

 ورزشی

ریزی رئیس گروه پژوهش و برنامه

 بدنیتربیتدرسی گروه سالمت و 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

 آموزشی

دکترای تخصصی در رشته مدیریت 

 ورزشی

رئیس گروه آموزش معلمان 

 بدنیتربیت

 

و فعالیت های بدنی تربیتدفتر 

 ورزشی

 

رشته مدیریت دکترای تخصصی در 

 ورزشی
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 يافته ها
 کننده در تحقیق را نشان می دهد.نفر از افراد مشارکت 31 جمعیت شناختیویژگی های  3جدول

 نفر معلم خبره 11بدنی، رس تربیتنفر سرگروه آموزشی د12همان طور که در جدول مشخص است 

و های ورزشی و سازمان پژوهش و فعالیت بدنیتربیتریزی درسی از دفتر نفر کارشناس برنامه 8و 

 ند.بودکننده در این تحقیق ریزی آموزشی به عنوان مشارکتبرنامه
 

 )جنسیت و سمت( مشاركت كنندگان در تحقیق ويژگی هاي دموگرافیک -3 جدول

 جمع مرد زن سمت/جنسیت

 12 5 7 سرگروه آموزشی

ریزی کارشناسان برنامه

 درسی
4 4 8 

 11 5 6 معلم خبره

 31 14 17 جمع

 

پژوهش علمی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه  80)سنتز پژوهی( یافته های  برای تحلیل مرحله اول

  ارائه شده است. 4 استخراجی در این مرحله در جدول مفاهیم
 

 مرحله سنتزپژوهیدر استخراجی  نمونه مفاهیم -4 جدول

 مفاهیم متن محققیننام 

 1391نجفی، 

آموزش از دور به عنوان نظام آموزشی جدید دارای 

های منحصر به فردی چون استقالل عمل ویژگی

یادگیرنده، استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی از جمله 

اینترنت و ویدیو کنفرانس، تعامل آموزشی میان سه عنصر 

سازمان یاد دهنده، یادگیرنده و محتوای آموزشی، 

پشتیبانی کننده آموزشی به عنوان واسط آموزشی و 

 انفرادی شدن یادگیری است.

 ابزار برقراری ارتباط

 تناسب محتوا

 های فردیویژگی

 1391نجفی، 
اساس آموزش از دور نیز فعالیت و استقالل عمل 

 یادگیرنده است.
 ویژگی های فردی

باقری، عباس 

زاده، مهرعلیزاده 

 1393و شاهی 

دموگرافیک یادگیرندگان، تعیین سطح دانش و  اطالعات

های مهارت یادگیرندگان، تعیین ترجیحات سبک

های تعیین مهارت، یادگیری، تعیین انگیزش و نگرش

بر آموزش مجازی است که  مؤثرپیش نیاز از عوامل 

 .استمرتبط با مقوله یادگیرنده 

 سن یادگیرنده

 یادگیرنده یتجنس

 روش های تدریس 

های قبلی نسته ها و تواناییدا

 یادگیرنده
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 نمونه مفاهیم استخراجی در مرحله سنتزپژوهی -4 جدولادامة 

 مفاهیم متن نام محققین

مرادی، محمدی 

مهر، نجومی و 

 1395خزائی، 

اصل چندرسانه ای، اصل مجاورت زمانی، اصل مجاورت 

مکانی، پیوستگی، انسجام و اصل شخصی سازی از اصول 

 .استحاکم بر آموزش مجازی 

 های مختلفاستفاده از رسانه

پیوستگی و انسجام محتوا، 

 های فردیتفاوت

باقری، شاهی، 

مهرعلیزاده، 

1391 

محوری، انعطاف پذیری، یادگیرنده، تقویت عوامل ارزیابی

ها و منابع از عوامل ابزارهای ارتباطی و مدیریت برنامه

 .استمهم در توسعه آموزش الکترونیکی 

 های ارزشیابیروش

 های فردیتفاوت

 های تدریس فعالروش

 ابزار برقراری ارتباط

 2004مادوکس، 

استقالل و انگیزش فعال نسبت به یادگیری، لذت بردن از 

یادگیری مستقل، تبحر در ساختاردهی و مدیریت زمان 

 چهار ویژگی یادگیرنده موفق در آموزش مجازی است.

 حمایت عاطفی و روانی

 مدیریت زمان

 مدیریت کالس

 های مختلف یادگیرندهویژگی

 2007بوتچار، 

نقش معلم در آموزش مجازی، طراحی و توسعه تجربه 

یادگیرندگان و بررسی نتایج یادگیری، هدایت و حمایت از 

 یادگیری است.

 حمایت عاطفی و روانی

 ارزشیابی

 روش تدریس

گریسور، 

آندرسون و 

 2003آرکر،

اجتماعی و آموزشی معلم باید در سه حوزه شناختی،

 .کند مؤثرها و تجارب فراگیران را ترغیب به فعالیت

 روش تدریس

های توجه به تمامی ساحت

 تربیتی

 2016ترند 

ارائه بازخورد، اطمینان از دستیابی به اهداف و انجام 

ارزشیابی در بخش روانی حرکتی بیشترین نگرانی در 

 آموزش مجازی )آنالین( را دربر می گیرد. 

 ارزشیابی

 نظارت و کنترل

 2016ترند 

والدین و دانش آموزان می توانند با ، در آموزش آنالین

والدین و سرپرستان و معلمان با ، معلمان تماس بگیرند

ارتباط برقرار کنند تا نمرات و پیشرفت تحصیلی را 

گزارش کنند. بسیاری از معلمان برای دانش آموزانی که 

به کمک بیشتری نیاز دارند جلسات آموزشی انفرادی یا 

گروهی هفتگی ارائه می دهند. لذا آموزش های آنالین 

-فرصت های مناسبی برای روش های تدریس شخصی

 شده است. سازی

 ارتباط با معلم

 نظارت و کنترل

 های فردیتفاوت
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 نمونه مفاهیم استخراجی در مرحله سنتزپژوهی -4 جدولادامة 

 مفاهیم متن نام محققین

 2016ترند 

ای، بهبود های رایانههای اقتصادی، بهبود مهارتنگرانی

اجتماعی و بین های های فردی، حل چالشمهارت

ترین فردی)مدیریت کالس( و مدیریت زمان از مهم

 بدنی است.های آموزش مجازی درس تربیتچالش

 شرایط اقتصادی خانواده ها

 های فردیتفاوت

 های فناورانهمهارت

 مدیریت زمان

 مدیریت کالس

NAKOL 
2007 

های آنالین دبیرستان ها از باالترین که دورهبرای این

آموزان برخوردار باشند، سخت گیری برای دانشکیفیت و 

انجمن بین المللی یادگیری آنالین استانداردهای ملی را 

 های آنالین مشخص کرده استبرای دوره

اهداف و استانداردهای برنامه 

 درسی

کریستین، هورن، 

 2008جانسون 

های های ارتباطی باید در دورهسواد اطالعاتی و مهارت

 .مجازی به عنوان مکمل مطالب آموزش داده شودآموزش 

 های فناوریمهارت

 مدیریت کالس

موزیر و لین، 

2012 

باید ابزارهای متنوعی وجود داشته باشد که معلم بتواند از 

آموزان استفاده کند. برخی از این آنها برای ارزیابی دانش

مباحث شفاهی بین دانش ، ابزارها شامل تکالیف کتبی

 معلم و آزمون های آنالین استآموز و 

 ابزار ارزشیابی

 های ارزشیابی رو

FLVS 2012 
های فناوری کافی به باید کمک، در هر دوره آنالین

 .معلمان و مسئوالن ارائه شود، والدین، آموزاندانش
 های فناوریمهارت

 

-درس تربیتخبره های آموزشی و کارشناسان و معلمین نفر از سرگروه 31در مرحله دوم فایل های 

 زیر بود. 5 استخراجی به شرح جدول مفاهیمبدنی بررسی شد. برخی از 
 

 از مصاحبه با خبرگاننمونه مفاهیم استخراجی  -4 جدول

نوع مصاحبه 

 شونده
 ماهیمف متن

 سرگروه آموزشی

 صورت به دروس تمام که دوران این در بدنیتربیت معلمان نقش

 تر حساس بسیار اند نشسته جا یک ها بچه و شودمی انجام مجازی

 ترغیب را آنها اجبار بدون و نگرش ها تغییر با باید و است گذشته از

 .کرد بدنی فعالیت به

حمایت عاطفی و 

 روانی

 معلم

 طراحی تمریناتی باید منازل اکثر در امکانات نبود دلیل به متاسفانه

 یا و ریختنی دور وسایل از یا و نباشد وسیله به نیاز یا که شوند

 .شود استفاده منازل اکثر در موجود

 تناسب مواد آموزشی
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 نمونه مفاهیم استخراجی از مصاحبه با خبرگان -5 جدولادامة 

نوع مصاحبه 
 شونده

 مفاهیم متن

 آموزشیسرگروه 
 تمرینات و شد خواهند حذف توپی هایمهارت کلیه اینجا در

 .اند شده تررنگ پر جسمانیمادگیآ
تناسب محتوای 

 آموزشی

 معلم
ها نقش الخصوص در دوره ابتدایی خانوادهدر این نوع آموزش علی

اساسی خواهند داشت. بنابراین باید بین معلم و خانواده تعامل 
 خوبی صورت گیرد.

 تعامل معلم با خانواده

 سرگروه آموزشی
 خصوصاً، فرهنگ خانواده، شرایط با که بدهیم ائهار تمرینی طرح

 .بیاید در جور روزها این اقتصادی شرایط

های فرهنگی و ویژگی
 اجتماعی

 وضعیت اقتصادی

 معلم

پشتیبانی خانواده از منظرهای مختلف صورت می گیرد. خانواده در 
تجهیزات تدارک مواد غذایی سالم از یک سو، و تهیه وسایل و 

ل و های بازی های حرکتی در داخورزشی و فراهم کردن فرصت
 .تواند ایفای نقش کندخارج از منزل از سوی دیگر می

نقش پشتیبانی و 
 حمایت خانواده

 معلم
و کمک به ها با برقراری ارتباط صمیمانه و نزدیک با فرزندان خانواده

 توانند نقش کلیدی داشته باشند.ایجاد اعتماد به نفس می
حمایت عاطفی و 

 روانی

 سرگروه آموزشی
های بدنی همراه با فرزندان در داخل و مشارکت در انجام فعالیت

 پذیرد.خارج از منزل باید توسط اولیا صورت 
 یار خانوادهنقش معلم

کارشناس صاحب 
 نظر

های ربیت بدنی پیشنهاد می شود از روشدر آموزش مجازی درس ت
سازی تفاده شود. بدیهی است برای پیادهفعال، پویا و اکتشافی اس

 استفاده کرد. مؤثرها، باید از مشارکت خانواده به صورت روش

روش های فعال و پویا 
 و اکتشافی

پشتیبانی و نقش 
 حمایت خانواده

کارشناس صاحب 
 نظر

. تکوینی است ارزشیابی بر بیشتر تأکید مجازی، آموزش شرایط در
 جذاب و متنوع های شیوه به مستمر هایارزشیابی از باید بنابراین

 .برد را بهره حداکثر
 شیوه های ارزشیابی

کارشناس صاحب 
 نظر

های یادگیری و انجام فعالیتنقش فعال و پویا در دانش آموز باید 
تکالیف حرکتی داشته باشد. این انگیزه توسط معلم و خانواده به وی 

 منتقل می شود.

 های فعال و پویاروش
حمایت عاطفی و 

 روانی معلم
حمایت عاطفی و 

 روانی خانواده

کارشناس صاحب 
 نظر

-ز یک طرح درس دقیق و مدون فعالیتمعلم بایستی با استفاده ا
آموزشی جذاب و های گیری از رسانهآموزشی را با بهرههای 

 آموزان طرح ریزی کندمتناسب با سن دانش

بهره گیری از رسانه 
 های پرشمار

سانه با محتوا تناسب ر
های و ویژگی

 یادگیرنده
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کد مفهومی بدون در نظر گرفتن هم  550طی فرآیند کدگذاری باز در پژوهش حاضر، در مجموع 

م مفهوم مشترک بر اساس ه 50پوشانی ها استخراج گردیدند. در گام بعد از مرحله کدگذاری باز، 

( به نمایش درآمده است، در قالب 6طور که در جدول ) و همان پوشانی ها و تشابهات حاصل شدند

 مقوله )طبقه( شکل گرفته اند. 10
 مقوله هامفاهیم و  -6 جدول

 مفهوم مقوله مفهوم مقوله

 اهداف
 اهداف برنامه درسی

 معلم

 راهبرو هدایتگر

 صالحیت های فناورانه اهداف دوره های تحصیلی

 تسلط بر برنامه درسی اهداف واحد یادگیری

های ویژگی
 یادگیرنده

 سن
های یاددهی اشراف بر الگوها و روش
 یادگیری

 مجازیمدیریت کالس  یتجنس

 مدیریت زمان های فرهنگی اجتماعیویژگی

 های فردیتوجه به تفاوت وضعیت اقتصادی

 تفاوت های فردی
های تربیتی و توجه به تمامی ساحت

 بدنیحیطه های تربیت

 وضعیت سالمتی
 توجه به سالمتی دانش آموزان

 دانسته ها و توانایی های قبلیپیش

بسترهای 
 آموزشی

 نظارت، کنترل و ارزشیابی کیفیت فنی

 حمایت عاطفی و روانی  ابزار برقراری ارتباط

 با خانواده مؤثرتعامل  امکانات بستر

 های پرشماربهره مندی از رسانه نوع ارتباط

محیط 

 یادگیری

 ایمنی و بهداشت

 محتوا

 کیفیت علمی و فنی

 شناسی و جذابیت سمعی و بصریزیبایی  دسترسی به فناوری

 نظم

تناسب )با اهداف، بسترهای فناوری، 

یادگیرنده، محیط یادگیری، ابعاد تربیتی، 

 حیطه های تربیت بدنی و سطح خانواده(

 اصل پیوستگی و انسجام های بومیویژگی
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 مفاهیم و مقوله ها -6 جدولادامة 
 مفهوم مقوله مفهوم مقوله

روش ها و 
 راهبردها

تناسب )با اهداف، بسترهای فناوری،  •
یادگیرنده، محیط یادگیری، ابعاد 

های تی، مواد آموزشی، حیطهتربی
 بدنی و سطح خانواده، محتوا(تربیت

مواد 
 آموزشی

تناسب )با اهداف، ویژگی های یادگیرنده،  •
 سطح خانواده، محتوا(، محیط یادگیری

های فعال، خالق روشبهره مندی از  •
 پویا، اکتشافی ،انگیزاننده،

 ایمنی و بهداشت

 سازماندهی محتوا

 رزشیابیا

تناسب )با اهداف، بسترهای فناوری، 

یادگیرنده، محیط یادگیری، ابعاد تربیتی، 

مواد آموزشی، حیطه های تربیت بدنی و 

 سطح خانواده، محتوا(

 خانواده
 

ایمن تیبانی و حمایت در تجهیز و پش
 سازی

 نوع ابزار

 های ارزشیابیروش حمایت عاطفی و روانی

 رشددهنده های فناورانهمهارت

 یار و تعامل با معلممعلم
 توجه به تفاوت های فردی

 کید بر خودارزشیابی و خودنظارتیأت

 

تبیین  در مرحله سوم برای اعتبارسنجی دقیق تر و همچنین ،هاپس از مشخص شدن مفاهیم و مقوله

مند بهرهها از گروه کانونی که متشکل از افراد خبره و متخصص بودند چگونگی ارتباط میان مقوله

ها )مانند اهداف، بسترهای اعضای گروه کانونی برخی از مقوله شدیم. بر اساس دیدگاه و خرد جمعی

زیادی ایجاد  بل تغییر هستند. به بیان دیگر معلم نمی تواند در آنها تغییرآموزشی و...( ثابت و غیرقا

که از آنها  پذیر هستندتأثیرتوسط معلم با همکاری خانواده قابل بهبود و ها نیز کند. برخی از مقوله

ریزی درسی و طراحی برنامهتحت عنوان عوامل منعطف یاد شد. سپس بر مبنای الگوهای نظری 

-های مربوط به عوامل ثابت و مقولههاعضای گروه کانونی چگونگی ارتباط میان مقول ییدتأآموزشی و 

گروه کانونی بر مبنای دیدگاه  شد. در نهایت تأییدهای مربوط به عوامل منعطف شناسایی، ترسیم و 

 دوران در بدنیتربیت درس برنامه اهداف سازی پیاده برای پداگوژیکیالگوی  (کارشناسان و خبرگان)

-اهداف، ویژگی استمشخص  1همان طور که در شکل (1شکل)ترسیم شد19کووید بیماری فراگیری

های یادگیرنده، بسترهای آموزشی و محیط یادگیری جزء عوامل ثابت هستند. همچنین در نیمه 

راست شکل فاکتورهای معلم، محتوا، روش ها و راهبردهای یاددهی یادگیری، مواد آموزشی، خانواده 

 و ارزشیابی عوامل دراختیار و منعطف هستند. 
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بدنی در دوران فراگیري بیماري پداگوژيكی براي پیاده سازي اهداف برنامه درس تربیتالگوي  -1 شكل

 19كوئید
 

 بحث و نتيجه گيري
 بدنیسازی اهداف برنامه درس تربیتهدف از این پژوهش طراحی الگوی پداگوژیکی جهت پیاده 

های آموزش مجازی ماهیتی چندرشته ای دارند. محققان بود. نظام 19کوویددر دوران شیوع  مدارس

شناسی، آموزش و تکنولوژی آموزشی های اطالعاتی، رواندر رشته های علوم کامپیوتر، نظامزیادی 

تالش می کنند این نظام ها را ارزیابی کنند. در این میان پژوهشگران بر عناصر فناورانه )ایسالس و 
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م برای یک است. اهدافی که معل اهدافیکی از عوامل مبنایی در مقوله آموزش مجازی، رجوع به 

باشد. بدیهی  های تحصیلیطبق با اهداف برنامه درسی و دورهکند باید منطراحی میواحد یادگیری 

ریزان درسی طراحی می کنند مبتنی بر نیازسنجی و منطبق با اسناد باالدستی برنامهاست اهدافی که 

. اما در آموزش مجازی اهداف واحد یادگیری باید بر اساس ارکان اصلی یادگیری که همان است

شناختی، عاطفی و روانی  لذا تفکیک اهداف به سه حیطهشناخت، گرایش و عمل است تدوین شود. 

کننده داشته باشد. یکی از نکات اساسی در این بخش کننده و تعیینتواند نقش تسهیلحرکتی می

کنندگان آموزان مشارکتیند یادگیری در فضای مجازی، دانشژه به اهداف عاطفی است. در فراتوجه وی

توجه کرد. یکی از این  ویژگی ها، توانایی ها و عالیق آنهاکلیدی هستند و برای بهبود این فرایند باید 

زی و به د. در فضای مجاشوندر بخش اهداف عاطفی سازماندهی میشان است که ها احساساتویژگی

و  بندی دانش آموزاناجتماعی، گروه های اجتماعی، با برقراری ارتباطات خوشایندخصوص شبکه

آموزان در عالیت ها، باید به شاد بودن دانشهایی برای مشارکت آنها و نظارت بر این فتعریف فعالیت

 این محیط کمک کرد.

یکی دیگر از فاکتورهای مهم در آموزش مجازی است. بدیهی است خصوصیاتی  يادگیرندههای ویژگی

های فرهنگی اجتماعی، وضعیت اقتصادی، تفاوت های فردی )در تمام ، ویژگییتاز جمله سن، جنس

ابعاد جسمانی و روانی و اجتماعی( نقش مهمی در طراحی آموزشی دارد. حال که بستر آموزش مجازی 

در تمامی مراحل طراحی، تولید و اجرا باید ی تواند نقش مهمتری داشته باشد. شده است، این عامل م

انتخاب مواد ، های یاددهی و یادگیریود. در انتخاب محتوا، انتخاب روشبه این ویژگی توجه ویژه ش

آموزان توجه شود تا آنان های متفاوت دانشها، نیازها و توانمندیباید به ویژگی ارزشیابیآموزشی، و 

 ( چهار2004) 1مادوکس با انگیزه، فعال و باشوق در فرایند آموزشی مشارکت فعال داشته باشند.

 یادگیری از لذت بردن یادگیری، به نسبت فعال انگیزش و استقالل را مجازی موفق یادگیرنده ویژگی

 دارا خود، کاری و امور عادی انجام حین در مطالعه زمان، مدیریت و ساختاردهی در تبحر مستقل،

 .شماردبرمی خوب، کتبی و شفاهی ارتباطی های مهارت بودن

-های دستچالشترین و یکی از مهم یکی از عوامل کلیدی در آموزش مجازی بسترهاي آموزشی

باید از  استبتنی بر زیرساخت های فناورانه این بستر که م است. های آموزش مجازیاندرکاران نظام

اری مورد استفاده( )سیستم نرم افز پشتیبانی مناسب برخوردار باشد. ابزار برقراری ارتباطکیفیت فنی و 

برخوردار باشد تا امکان تعامل سازنده و مثبت  ییبسیار باال ۀدادمندی از سرعت تبادل باید ضمن بهره

افزار مورد استفاده باید  آموزان با یکدیگر فراهم باشد. امکانات نرمآموزان با معلم و دانشمیان دانش

برگزاری های متنوع و مورد نیاز کالس آنالین و آفالین را داشته باشد. امکان حضور و غیاب، قابلیت
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 های تعاملیروهاجرای زنده، استفاده همزمان چندین نفر، نظرسنجی، تشکیل گ، آزمون، تعامل دوسویه

های مهمی است که باید نرم . از جمله ویژگیو.. گروهی(، به اشتراک گذاری محتواها)برای بحث های 

 افزار مورد استفاده داشته باشد.

بدنی دو محیط اصلی وجود دارد. اول فضای مجازی برای برای اجرای درس تربیت: محیط يادگیري

خانه برای انجام تمرینات  آموز و دوم فضای فیزیکی که درنشبرقراری تعامل و ارتباط میان معلم و دا

توسط  دهر دو محیط بای ،بدنیبرای اجرای درس تربیت های حرکتی توسط اولیا فراهم می شود.و بازی

منظم و شاداب فراهم شود و هم بسترهای اینترنتی  قرار گیرد. هم فضای فیزیکی ایمن، توجهاولیا مورد 

نقش مهمی در محیط ی و شرایط جغرافیایی های بومویژگیباکیفیت برای محیط مجازی ایجاد شود. 

ها در مناطق مختلف جغرافیایی از جمله بدیهی است ساختار و بافت ساختمانطراحی آموزشی دارد. 

می در طراحی آموزشی تواند نقش مهو... متفاوت است و این موضوع می کویری، کوهستانی، گرمسیر

های ها اغلب آپارتمانی و در شهرشهر نمسکونی در کالبدنی داشته باشد. واحدهای معلمان تربیت

تواند در انتخاب نوع تمرینات و تکالیف حرکتی معلمان می نیز کوچک ویالیی است که این موضوع

 باشد. مؤثر

های های آموزش حضوری نیازمند صالحیتکترونیکی، معلمان عالوه بر مهارتهای الدر آموزش :معلم

تجربه  توسعه و طراحی مجازی، آموزش در معلم آموزش غیرحضوری نیز هستند. نقشفناورانه برای 

 قابلیت و امکانات از باید است. آنان یادگیری نتایج بررسی و یادگیرندگان از حمایت و هدایت یادگیری،

. اطالعات انتقال و بازنمایی برای نه گیرند، بهره در فراگیران دانش ساخت به کمک برای وریفنا های

ی های آموزش مجازت در فرایند آموزش و کار در محیطاز فناوری اطالعات و ارتباطا مؤثراستفاده 

های جدیدی را در فرایند بادگیری بپذیرند. در چنین شرایطی مستلزم آن است که فراگیران نقش

)جعفری  یابدییر میدگیری تغنیز از انتقال دانش و معلومات به تسهیلگر فرایند یا معلماننقش 

اجتماعی و آموزشی فراگیران را ترغیب به فعالیت  ( معلم باید در سه حوزه شناختی،2007یان، سعید

 با ارتباط برقراری تمایل و توانایی باید ( مدرس2003،و همکاران گریسون) کند مؤثرها و تجارب 

 حمایت فضای باید او منظور این به. باشد داشته را ارتباطات اطالعات و فنآوری طریق از فراگیران

 گوناگون شیوه های و استعدادها به و ندک طراحی فراگیران برای و غیررسمی پذیرا گرم، کننده،

 را و فراگیران فراهم را شناختی باالی سطوح یادگیری هایفعالیت باید او. بگذارد احترام یادگیری وی

 برای فراگیران از حمایت .باشد راغب تدریس در نوآوری ایجاد به و کند تشویق تحقیق و جستجو به

جعفری ثانی ، )اکبری باشند کننده یادگیریتسهیل که دارد مدرسانی به نیاز یادگیری در فعال شرکت

( معتقد است برای ساخت سیستم یادگیری 1993) 1. کلر و برکمن(2016شکوهی فرد، ، صابری، ،عجم
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برای جلب توجه در آموزش مجازی توجه، ارتباط، اعتماد و رضایت توسط معلم فراهم شود.  مؤلفهچهار 

، استفاده از زبان های متعددهای تحریک ادراک، وجود ناسازگاری، به کار بردن مثالتوان از روشمی

راهبردهایی که برای ایجاد طنز، استفاده از پرسش و پاسخ و تشویق با مشارکت بهره ببرد. همچنین 

کار گیرد می تواند شامل تطبیق سختی تکالیف حرکتی با توانایی دانش هنفس می تواند ببهاعتماد

ازخورد مثبت و سازنده، ارائه )روش تدریس شخصی سازی(، اعالم معیارهای موفقیت، ارائه ب آموزان

ابزارهای الزم برای برنامه ریزی و... باشد. انتقال دانش کسب شده به زندگی واقعی، برخورد عادالنه 

ی است مؤثرهای غیرمنتظره از راهبردهای اب از مجازات منفی و ارائه پاداشدر نتایج ارزشیابی، اجتن

 (.2020)قاسمی، وزان ایجاد کندکه معلم می تواند رضایت بیشتری را در دانش آم

 محتویات تولید در کیفیت و ساختار به الکترونیکی، توجه آموزش در اساسی مسائل از یکی:  محتوا

رو مطرح  پیش هایبرانگیزترین چالش بحث از یکی عنوان به که است آموزشی و طراحی آموزشی

 نوین آموزشی های سیستم های اساسی بنیان از یکی الکترونیکی محتوای که است شده است. بدیهی

 .(2016)مرادی، محمدی مهر، نجومی و خزائی،  رودهای مهم آموزش مجازی به شمار میدستآورد از و

محتوا خوراک اصلی برای مشارکت و کسب تجارب یادگیری لذت بخش دانش اموزان است تا اهداف 

رنده و اهداف و بسترهای ارتباطی باید های یادگیحاصل شود. محتوا متناسب با ویژگیواحد یادگیری 

دارای جذابیت بصری و شنیداری باشد تا دانش آموزان انگیزه پیدا کنند و در کالس حضوری فعال 

لی آموزش های اصیکی از نگرانیبدنی آمریکا معتقد است انجمن معلمان سالمت و تربیت داشته باشند.

های بدنی و یادگیری حرکتی مشارکت نکنند. فعالیتآموزان ممکن است در آنالین این است که دانش

های حرکتی را به عنوان باالترین اولویت تربیت بدنی های مهارتتوسعه شایستگیدر این خصوص 

و مشارکت در  انگیزش درونی، شایستگی ادراک شدهچرا که اثر بسیاری در مشارکت،  ؛ذکر کرد

واسطه هبدنی ب. درس تربیت(2014)دائوم و بوچنر،  دهای آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت دارفعالیت

 استجنبه مهارتی و عملی بودن آن نیازمند تولید محتواهای بصری )عکس، فیلم، اینفوگرافیک و...( 

 تر یاد بگیرند. مؤثرای بتوانند حرکات و تمرینات را گیری از یادگیری مشاهدهآموزان با بهرهتا دانش

 اصل این بر فّعال هایروشباید فعال، پویا، اکتشافی، خالق و انگیزاننده باشند.  هاي تدريسروش

 است یادگیرنده آموز دانش زند؛ یعنیمی سر آموزدانش از که است فعالیتی یادگیری که کنندمی اتکا

 این با و دهدمی تغییر شناختی فعلی هایساخت با آنها کردن همخوان برای را خود جدید ادراکات و

 همانند تفکر هایبر مهارت مبتنی معنادار یادگیری. شودمی معنادار امری او برای یادگیری فرایند

 های مهارت بر مبتنی متفاوت و سطحی در آن از ترمهم و است منطقی استدالل و مباحثه تحقیق،

 راهبر خود و جوخودنظمخودفرمان،  خودگردان، فرایندی رو این از و شود می پذیر امکان فراشناختی

بستری  در جز آموز دانش درونی شنودوگفت و است تعاملی امری آموزدانش شدن یادگیرنده است. امّا
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 .دارند ویژه توجه تعاملی یادگیری به یادگیری فّعال هایروش عمدۀ رو این از .یابد نمی توسعه تعاملی

 تعاملی آموزند. وجه می نیز را یادگرفتن های روش تعاملی، های روش در آموزان دانش دیگر عبارت به

 با شنودوگفت :خویشتن با )تعامل فراشناختی وجه و دیگران( با شنود و گفت: دیگران با )تعامل

-روش هایی که برای درس تربیت .دهند می شکل را یادگیری فعّال های روش اساسی ابعاد خویشتن(

باید روش ها فعالی باشد که ضمن بهره مندی از اصل تناسب با اهداف و کار می رود نیز هبدنی ب

محتوا، با بسترهای موجود ارتباطی و مواد آموزشی همخوانی داشته باشد. این روش ها باید قدرت 

صوص های فردی نیز توجه ویژه شود. در این خفکر را نیز توسعه دهد و به تفاوتتخیل، تصویرسازی و ت

، مسئله های متنوعی از جمله روش پروژه، حل توان از روشهای دانشی می برای آموزش بخش

بهره و کنفرانس بهره برد. برای آموزش بخش های مهارتی و آمادگی جسمانی نیز  اکتشافی، مباحثه

سازی ی، کالس معکوس، خودارزیابی، شخصیامندی از روش هایی همچون آموزش فراگیر، وظیفه

ها متناسب با شرایط و اقتضائات می تواند روش بدیهی است استفاده ترکیبی از ایناستفاده کرد. 

 اثربخشی بیشتری داشته باشد. 

یکی از عناصر مهم و کلیدی در برنامه درسی است. این عنصر در درس تربیت بدنی  مواد آموزشی

که در آموزش مجازی که جنبه عملی و مهارتی دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. مواد آموزشی 

های یادگیرندگان از اف، محتوا، محیط یادگیری و ویژگیپیشنهاد می شود باید ضمن تناسب با اهد

ها نیز انوادهایمنی و بهداشت کافی نیز برخوردار باشد. بدیهی است سطح اقتصادی و اجتماعی خ

دسترس باشند. در این خصوص  حتی االمکان مواد آموزشی باید ساده، ایمن و درات فراوان دارد. تأثیر

می توان با بهره مندی از خالقیت های معلم تربیت بدنی وسایل و تجهیزات دست ساز هم پیشنهاد 

زین نیز ها وسایل جایگیها و یازمعلم تربیت بدنی در طراحی تمرین کرد. البته پیشنهاد می شود

جای توپ ه توان به عنوان مثال میشود. بآموزان فراهم مندی کلیه دانشمعرفی کند تا امکان بهره

پالستیکی از توپ کاغذی یا پارچه ای و به جای میز تنیس روی میز از میز ناهارخوری یا زمین )با 

 رعایت نکات ایمنی( بهره برد.

در شرایط کرونایی، همکاری و همراهی خانواده با مدرسه و است.  خانواده مؤثریکی دیگر از عوامل 

 مدرسه اجتماعی روانی، فضای داریم انتظار که طورهمانضرورت بیشتری پیدا می کند.  معلم اهمیت و

 انتظار همان باشند داشته آرامش متعادل فضای در نریزند و بهم دانش آموزان تا باشد متعادل و آرام

 است الزم غیرمستقیم یا و مستقیم به طور هاخانواده .داریم اولی به طریق نیز خانواده درخصوص را

در این خصوص . کنند فهم درستی به را آنها و باشند مطلع مدیران و معلمان تأکیدات و توصیه ها از

بدنی ، ساختار، و کارکردهای درس تربیتنیاز است معلمین تربیت بدنی ضمن آشنایی والدین با اهداف

را درگیر فعالیت های و فرایندهای یاددهی یادگیری کنند. این مهم در دوره ابتدایی  در این ایام، آنان
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خانواده به صورت کلی سه نقش اساسی دارد و در کنار آن از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. 

 یسازفراهمبایستی از مهارت های فناورانه برای تعامل سازنده با معلم و مدیر مدرسه بهره مند باشد. 

 سازیایمن ورزشی، مناسب دست سازه های ساخت در مشارکت و ورزشی، همکاری تجهیزات و وسایل

 فرزندان برای حرکتی هایبازی و هافعالیت فرصت تدارک بدنی،فعالیت انجام از قبل خانه وسایل و فضا

 تلویزیون، تماشای مانند تحرککم هایفعالیت بی رویه افزایش از مراقبت معلم، رهنمودهای با مطابق

ت که خانواده در نقش پشتیبانی همراه از جمله وظایفی اس تلفن گوشی تبلت و و رایانه از استفاده

 بدنی،تربیت درسی برنامه محتوای آموزش جریان در آموزدانش به کمک تواند ایفای نقش کند.می

 در حرکتی هایفعالیت ایمنی و کردن سرد کردن، گرم مراحل رعایت و ها فعالیت انجام بر نظارت

 معلم و مشارکت به گزارش ارائه و منزل در فرزندان ایمنی و حرکتی تکالیف انجام بر نظارت منزل،

که منزل نیز از جمله تکالیفی است  از خارج و داخل در فرزندان با همراه بدنی های فعالیت انجام در

در حقیقت با درگیر شدن خانواده در فرایندهای  داشته باشد.تواند خانواده در نقش همیار معلم می

 و تشویق دانش آموز تشکیل می شود. و والدین معلم، بین مناسبات در یادگیری مثلث آموزشی،

 الگویی نقش ایفای و منزل در حرکتی تکالیف و بدنی های فعالیت مستمر انجام در فرزندان ترغیب

از جمله کارهایی است که خانواده در قالب حمایت  منزل در بدنی فعالیت مستمر انجام با فرزندان برای

 عمل آورند.ه روانی و عاطفی از دانش آموزان می توانند ب

( 2006) 1اتول. بدنی استگذار در آموزش مجازی درس تربیتتأثیریکی دیگر از مقوله های  ارزشیابی

ارزشیابی در دوره های آموزشی الکترونیکی را متغیرهای شخص های ساخت چهارچوب مؤلفهترین مهم

یادگیرنده، متغیرهای محیط یادگیری، متغیرهای فناورانه، متغیرهای زمینه ای و متغیرهای آموزشی 

های کارکردی بودن، قابلیت مؤلفه 9126ر اساس استاندارد ایزو( ب2004)2نام می برد. چوآ و دایسون

، کارآمدی، قابلیت بروزرسانی، سیار بودن را در ارزیابی یادگیری الکترونیکی اعتماد، قابلیت استفاده

های مجازی عوامل مختلفی مانند بر ارزشیابی در آموزش مؤثرهای مؤلفهضروری می داند. در بحث 

(، تناسب )هند، 0122هند،  ؛4،2005ملن باخر و همکاران؛ 3،2011لیو و هوانگ، لیو) دسترس پذیری

(، قابلیت 2011، 5، محل زندگی، و شغل )اسالمیتهای عمومی مانند سن، جنسویژگی ،(2012
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3. Liu, Liu & Hwang 

4. Mehlenbacher et al 
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، 3رستر، جادمایر و استوکلماری، ؛ پل 2004، چوا و دایسون، 2012، 2هند؛ 2005، 1مناریاستفاده )

اشاره  (2003، 5، ونگ2011، 4کیفیت طراحی و یادگیری )کی، (2005؛ ملن باخر و همکاران،2005

ارزشیابی با سایر  "تناسب"های ما بر اصل یافته. های حاضر همخوانی دارداست که اغلب با یافتهشده 

 روانی حرکتی و عاطفی شناختی، تغییرات بر نظارت ارزشیابی، کید دارد. نقشأعناصر برنامه درسی ت

 برنامه، اهداف، جمله، از پرورش و آموزش عناصر سایر کارایی نظارت بر و اخص طور به آموزان دانش

 ارزشیابی بنابراین با سایر عناصر هم ارتباط دارد و هم وابسته است. .است آموزشی هایرسانه و ها روش

 .پرورش است و آموزش فرایند به دهی جهت و آموزان دانش یادگیری مستمر هدایت برای ایوسیله

 تکوینی یابی ارزش بر بیشتر و شد برداشته پایانی ارزشیابی بر تأکید دور، راه از آموزش شرایط در

 آموخته را فرد آنچه که شود می محقق وقتی شناخت سطح باالترین که گونههمان .است متمرکز

 از آموزان،دانش یابی ارزش در ها خانواده مشارکت زمینۀ کردن فراهم دهد. با یاد دیگران به است،

 در ها خانواده داریم انتظار اگر. شود استفاده معنادار و مفید هایارزشیابیبرای  هاخانواده ظرفیت

 .شود فراهم نیز ها ارزشیابی در آنها مشارکت زمینۀ باید کنند، یادگیری مشارکت یاددهی فرایند

های رشددهنده باشد. در د تکوینی دارد باید مبتنی بر روشبدنی نیز که رویکرارزشیابی درس تربیت

ها مد نظر قرار گیرد. ردی و اجتماعی و اقتصادی خانوادههای فبزارها و روش ها باید تفاوتاستفاده از ا

( گزارش کردند رایج ترین فرم ارزشیابی در تربیت بدنی به روش آنالین فرم 2012) دائوم و بوچنر

یادگیری شناختی که  استهایی آزمونمراه تست ها و ه ارزیابی آمادگی جسمانی و سطح فعالیت به

به صورت کلی ارزشیابی درس تربیت بدنی در سه بخش دانشی، آمادگی جسمانی  کند.را ارزیابی می

 آموزش شامل که درس این غیرحضوری بخش ارزشیابی درو مهارت های حرکتی صورت می گیرد.  

 ابزارها کمک به آموزش جریان در و مستمر صورت به است، معلم دانشی موضوعات و جسمانی آمادگی

چک  پروژه، ارزیابی چک لیست خودارزیابی، همچون چک لیست بدنیتربیت در رایج هایشیوه و

 چک لیست منزل، تکالیف ثبت کارنمای تکالیف منزل، گزارش والدین، توسط رفتار مشاهده لیست

 تحصیلی سال غیرحضوری هایآموزش طول را در آموزاندانش جسمانی، آمادگی وضعیت رکورد ثبت

 کنند.می ارزیابی

یافته های این پژوهش مسیر مدون و علمی را برای برنامه ریزان آموزشی و معلمین تربیت بدنی 

فرایند آموزش مجازی را با دقت و مطلوبیت بیشتری ، ترسیم می کند تا بر مبنای عوامل مستخرج
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مل تر عمؤثرآموزان یری دانشبدنی و یادگطی کنند و در دستیابی به اهداف و پیامدهای درس تربیت

های آموزشی زش و پرورش نسبت به برگزاری دورهوزارت آموشود کنند. در این خصوص پیشنهاد می

 "، "ارزشیابی در آموزش مجازی"، "روش های یاددهی یادگیری در فضای مجازی"با موضوعات 

)فیلم  ارائه نمونه بدنی ون درس تربیتبرای معلمی "در آموزش مجازی مؤثرفناوری و تکنولوژی های 

فیت رسانه هاد می شود از ظرهای عینی به صورت مجازی اقدام کند. همچنین پیشنآموزشی( تدریس

مندی از آموزان و والدین در خصوص بهرهآموزش معلمان، دانش برای و شبکه رشد شبکه شادملی، 

بدنی رس تربیتهای آموزشی استفاده کند. به معلمین دهای آموزشی و تکنولوژیظرفیت رسانه

قابلیت های آموزش شناسایی و خود کالس آموزان دانش هایویژگی دقیق رصد شود باپیشنهاد می

 در خود توانمندسازی با ادامه در. ، یک ارزیابی اولیه از وضع موجود کالس داشته باشند. مجازی

 و یاددهی های روش از گیریبهره و متناسب آموزشی محتوای انتخاب و تولید و فناوری موضوع

 واحدهای اهداف سازیپیاده برای را مطلوبی آموزشی فرایندهای هاخانواده مشارکت با مؤثر یادگیری

گیری از الگوی چرخه یادگیری شناختی برای بهره .کنند اجرا و طراحی بدنیتربیت درس یادگیری

سازی، خودارزیابی، فراگیر برای دایی و روش های کالس معکوس، شخصیدوره های اول و دوم ابت

رای آموزش موضوعات دانشی در بهای اکتشافی و پروژه ش فاکتورهای آمادگی جسمانی و روشآموز

بدنی در خصوص وسایل و مواد آموزشی نیز شود. معلمین درس تربیتیشنهاد میهای متوسطه پدوره

واحد یادگیری ترین وسایل متناسب با اهداف ترین و ایمندسترس مل داشته باشند تا از درباید دقت ع

حمایت عاطفی و روانی باید توسط خانواده ها انجام سازی محیط ایمن و بهداشتی و فراهم بهره ببرند.

شود. در این خصوص الزم است معلم تربیت بدنی با برگزاری جلسات توجیهی برای والدین )به صورت 

بدنی تبیین و تشریح س تربیتها را برای اجرای درهمکاری خانواده جازی( نظرات و قوانین و اصولم

ها ادهو تعامل مستمر با خانو مؤثرسازی بسترهای ارتباطی راهممدیران مدارس نیز باید با ف. کنند

 بدنی را به صورت مطلوب فراهم کنند. زمینه برگزاری کالس تربیت
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