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Abstract 
The purpose of this study was to identify the requirements of effectiveness of virtual 

education in sport sciences. This study was a qualitative  and exploratory research 

conducted by applying a thematic analysis method. The participants included faculty 

members having experience in teaching theoretical and practical courses in the field of 

physical education and sport sciences.  Given the nature of the research, semi-structured 

interviews are used as study instrument.  Fifteen experts were interviewed as a research 

sample through purposive sampling to reach the theoretical saturation. The intra-subject 

agreement method was applied to ensure the reliability of the interview findings, and the 

validity was confirmed by consulting experts and reviewing the scripts based on their 

opinions. The thematic analysis of the data by Braun and Clarke’s (2006) method led to 

the extraction of 107 codes, nine sub-themes and four main themes. The findings indicated 

that "Upgrading and Updating", "Flexibility", "Content Quality", as well as "Interaction 

and Communication"  were the explored efficiency requirements of virtual education in 

sport sciences. The findings of the present study can be also considered by professors, 

students, and administrators of virtual education in physical education and sport sciences, 

as a basis for promoting the efficiency and effectiveness of virtual education. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
The spread of Covid-19 disease has compelled many organizations to follow their 

activities virtually and electronically (1). Universities and educational institutions 

are not expected from this condition, and they have continuously been challenged 

and affected by changes caused by the Covid-19 pandemic. According to research 

literature and experiences related to this method of education, virtual education 

presents challenges in many cases, which has reduced the effectiveness of virtual 

education compared to face-to-face version. One of the main challenges in virtual 

education is teaching sport sciences courses in universities, technical and 

vocational training centers, and educational institutions. Therefore, special 

attention to various aspects of education to promote the effectiveness of virtual 

education in sport sciences can be regarded as one of the primary areas of research 

in various studies (2). In this regard, the purpose of this study was to identify the 

requirements of effectiveness of virtual education in the area of sport sciences.  
 

Materials and Methods 
This study was a qualitative,  exploratory research   conducted through a thematic 

analysis approach. This applied research with the aim of identifying the effective 

requirements of virtual education in the field of sport sciences. The statistical 

population consisted of faculty members having experience in teaching theoretical 

and practical courses in the field of physical education and sport sciences. Given 

the study’s purpose, theoretical sampling approach was found a proper method. 

According to the nature of the study, the study tool was a semi-structured 

interview. Fifteen experts were interviewed as a research sample through 

purposive sampling to reach the theoretical saturation. Due to the prevalence of 

COVID-19 and relevant limitations, a combination of face-to-face and virtual 

methods was used to conduct interviews. For data analysis, thematic analysis 

method based on six phases introduced by Braun & Clarke (2006) was used (3). 

The first phase was familiarity with the raw data, the second phase involved 

generating initial codes, in the third phase, main themes were explored. In the 

fourth phase, the themes were reviewed, and the fifth phase was followed to define 

and name the identified themes. Finally, in the sixth phase, the interpretation of 

the themes was developed based on the main research question. To ensure the 

validity of different phases, the researchers provided codes, themes, and sub-

themes to the three interviewed experts and based on their opinions, significant 

changes were made. The intra-subject agreement method was used to ensure the 

reliability of the findings. For this purpose, each member of the research group 

analyzed the data separately. Hence, researchers analyzed data independently, and 
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finally, the findings of both researchers were compared with each other and this 

process continued until the agreement was reached.  
 

Findings 
Fifteen experts who participated in the interview process were faculty members 

of physical education and sport sciences having experience in teaching theoretical 

and practical courses. The examination of the demographic features of the 

participants in the interview and research process showed that all of the 

participants had Ph.D. degree in different fields of physical education. In terms of 

gender, 12 participants were men, and three were women. In term of virtual 

education experience, two participants had less than two years of experience, 11 

participants had two to five years of experience, and two participants had more 

than five years of experience. Six participants were assistant professors, eight 

were associate professors, and one of the participants was a full professor. 

Findings from the process of qualitative-inductive data analysis included the main 

themes, sub-themes, and codes extracted based on the six-step thematic analysis 

developed by Braun and Clarke (2006). The thematic analysis of the data by Braun 

and Clarke’s (2006) method led to the extraction of 107 codes, nine sub-themes, 

and four main themes. 107 codes were extracted during the coding phase. After 

extracting the codes, "Upgrading and Updating", "Flexibility", "Content Quality", 

and "Interaction and Communication" were classified as the main research themes 

(four main themes). By reviewing the codes and investigating the proximity of 

meaning to the main themes, the research sub-themes (9 sub-themes) were 

extracted from data analysis. For each of the main themes, a number of sub-themes 

were extracted according to their semantic and conceptual similarity. "Educators' 

technical competence", "Learners' technical competence" and "Infrastructure and 

resources" were defined as sub-themes of the upgrading and updating theme. 

Flexibility sub-themes included "Flexibility in education" and "Flexibility in 

evaluation". "Practicality of content" as well as "Relevance and accessibility" 

were sub-themes of content quality. Finally, "Personalizing the Relationships" 

and "Bilateral and multilateral participation" were sub-themes of interaction and 

communication. 
 

Conclusion  
Promoting and developing virtual education in educational centers and 

universities can lead to particular benefits and capabilities for different teaching 

and learning parts. While virtual education has some advantages, teachers and 

educators may face some challenges when using this method. Consequently, 

adopting strategies and methods to reduce weaknesses and increase the 
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effectiveness of this method of education should be a priority for educational 

institutions and research centers. Among these, physical education and sports 

sciences have different requirements and necessities when it comes to virtual 

education due to their practical-theoretical nature. Accordingly, paying attention 

to the quality of virtual education and the effectiveness requirements of virtual 

education in the field of sport sciences might be more critical. Based on the 

findings, attention and focus on the components of "Upgrading and Updating", 

"Flexibility", "Content Quality", and "Interaction and Communication" as the 

main themes of the research (four main themes) are the requirements of 

effectiveness of virtual education in the field of sport sciences. The findings of the 

present study can be considered by professors, students, and administrators of 

virtual education in the field of physical education and sport sciences, as a basis 

for promoting the efficiency and effectiveness of virtual education. 
 

Keywords: Physical Education, Students, Universities, Theoretical and Practical 

Units, Education Efficiency. 
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 پژوهشیمقالة 

 1علوم ورزشی  ةدر رشت آموزش مجازی  اثربخشی الزامات شناسایی 
 

 2، زهرا برخوردار 1اکبر جابری 

 

 نبدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرااستادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت.  1

 )نویسنده مسئول( 

و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان،  بدنی  تربیت ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده  کارشناسی .  2

 ایران 
 

 30/03/1401تاريخ پذيرش:                           18/07/1400تاريخ دريافت:  
 

 چکیده 

 ، اين تحقیق  .انجام شدعلوم ورزشی    ةدر رشت آموزش مجازی  اثربخشی الزاماتشناسايی  با هدف    پژوهشاين  

  ،پژوهش  در  کنندگانمشارکتکه با استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام گرفت.  د  اکتشافی بو مطالعة کیفیِ

با   که  ندبودبدنی و علوم ورزشی  دروس تئوری و عملی در رشتة تربیتبا تجربة آموزش    علمیهیئتاعضای  

رسیدن به مرحله    انتخاب شدند و تانمونة آماری    عنوانبههدفمند    صورتبهنفر    15  ، توجه به ماهیت پژوهش 

از روش    در فرايند تحقیق، مصاحبه نیمه ساختارمند بود.  شده. ابزار استفادهها مصاحبه شدبا آناشباع نظری  

درون پايايیِ  برایموضوعی  توافق  از  يافتهمصاحبههای  يافته  اطمینان  روايی  و  شد  استفاده  با    هاها  نیز 

ها با روش برون و کالرک  تحلیل تماتیک داده .ضدتأيید    هاآنو بازنگری براساس نظر    متخصصاننظرخواهی از  

، «روزرسانیبهارتقا و  »  ، ها نشان دادشد. يافته منجر    مضمون اصلی  چهارو    مقوله  هنُکد،    107( به استخراج  2006)

مضامین اصلی پژوهش )چهار مضمون اصلی( از    عنوانبه «  ارتباتعامل و  »و   «محتوا  کیفیت»،  «پذيریانعطاف»

يافتههستندعلوم ورزشی    ةدر رشت آموزش مجازیاثربخشی   الزامات   عنوان بهتواند  پژوهش میاين  های  . 

امور آموزش    متولیاناساتید، دانشجويان و    مدنظرآموزش مجازی    کارآمدیو  اثربخشی  مبنايی برای ارتقای  

 بدنی و علوم ورزشی قرار گیرد. مجازی در رشتة تربیت
 

 .آموزشکارآمدی ، دروس عملی و تئوری، ها دانشگاهدانشجويان، ،  بدنیتربیت کلیدی: گانواژ
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 مقدمه 
گسترده    هایچالشها را دچار  مسیر حرکت بسیاری از سازمان  در زمان کوتاهی  19-کوید  گیریهمه

ها  واقعیت پذیرشای جز  های مختلف برای تضمین بقای خود چارهسازمان  ها چالش کرد و در پی این  

  ،گیریهمه  با شیوع.  (2020و همکاران،    1وستماتلمن )  نداشتندجدید  ط  یسازگاری با شراو تالش برای  

رای مجازی و الکترونیک دنبال کنند ) صورتبههای خود را های مختلف مجبور شدند فعالیتسازمان

از این قاعده    که  هستندهایی  بخش  ازجملهنیز    ها و مؤسسات آموزشیه دانشگا  (.2020  ،2و سیرواستاوا

پدیدة آموزش  .  اندقرار گرفته  19- کویدگیری  همهتأثیر تحوالت ناشی از  و همواره تحت   ندنبود  مستثنا

کرونا به این  ویروس در حال تحول بوده است و در این میان ظهور زیادیاخیر با سرعت  یهادر سال

 .(2020و همکاران،  3راابخشیده است )و چشمگیریتحوالت سرعت 

دچار تنش  19-کوید بیماری تأثیرتحقیق تحت و های تدریس سیستم آموزشی جهانی و تمامی حوزه

وضعیت    واسطةهبنیز  های آموزش و یادگیری  تعلیم و تربیت و روشنظام    (.2020)راتن،  و آشفتگی شد  

واحدهای آموزشی (.  2020و همکاران،    4اونیما )  کردند ناگهانی تغییر    صورتبه،  گیریهمهاستثنایی  

مجازی یادگیری    به سمتویژه    طوربهو    ندگرفتقرار    19-کوید  گیریهمهتأثیر  تحتمعناداری    صورتبه

مجازی پلتفرم    سویبههای یادگیری  موزشی و سبکآهای  برنامه  ؛ یعنیدادندتغییر جهت  الکترونیک  و  

  گزینةیک    عنوانبهدر گذشته  یادگیری در خانه  آموزش و    کهدرحالی و   انددیجیتال حرکت کردهو  

کرونا مهاجرت سریع بسیاری از   ویروسشیوع    شد، با ظهور بحرانمحسوب میآموزش    برای  تجمالتی

  (.2020های آموزشی به حوزة آنالین و مجازی ضرورت شد )راتن، محیط

از فراگیران    درصد  90  بیش  و  دانشجویان  همهدنیا  در  از  این  به  ندشدمتأثر  گیری  از  دلیل و 

مجازی  روش  نداشتنکارایی آموزش  حضوری،  مرسوم  ادامة  گزینه  عنوان بههای  برای  نویدبخش  ای 

یادگیری   و  آموزش  است  مدنظرفرایند  گرفته  الوی   قرار  و  از 2021،  5)شارما  یادگیری  در  تغییر   .)

بزرگروش از  یکی  الکترونیک  تجهیزات  بر  مبتنی  مجازیِ  یادگیری  به  سنتی  تغییرات  های  ترین 

 گیری ثیر همهأ تی حضوری تحت امکان یادگیر   ازآنجاکهتحصیلی بود که دانشجویان با آن مواجه شدند.  

و مکمل    مسیریسسات آموزشی  ؤقرار گرفته است، م  19-کوید که  اندرا در پیش گرفتهجایگزین 

-اند که روشسسات آموزشی نیز پذیرفتهؤم(.  2020، اونیما و همکارانهمان یادگیری مجازی است )
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تواند  و تنها آموزش مجازی می  کنندکرونا باید تغییر    شیوع ویروس های آموزش و یادگیری در دوران

   (. 2021)شارما و الوی،  با شرایط کنونی همخوانی داشته باشد

 . های آموزش مجازی افزایش چشمگیری داشته استنام دانشجویان در دورهثبت  کنونی،در شرایط  

پذیری زمانی و مکانی، و هزینه، انعطاف  مدیریتتواند به دالیل مختلفی همچون  این افزایش تقاضا می

های اخیر ایران نیز در سالهای  دانشگاه در    (.2018  ،1هانای وتریسی)کاهش تداخالت کاری باشد  

ای برای مهاجرت از آموزش کرونا تالش گستردهویروس  گیری  همهدلیل شرایط اضطراری ناشی از  به

تا از این طریق فرایند آموزش و یادگیری متناسب با شرایط موجود ادامه    شد مجازی  سنتی به آموزش  

و مؤسسات  ها  دانشگاههای آموزش مجازی در  با وجود افزایش تقاضا به دوره (.  2020یابد )رضایی،  

حاکی از    ،بیات پژوهش در این زمینهاین شیوة آموزش و نیز ادحاصل از    آموزشی، مراجعه به تجارب

چالش مجازی    استهایی  وجود  آموزش  اثربخشی  کاهش  به  موارد  از  بسیاری  در  باکه  مقایسه    در 

، مراکز فنی  ها دانشگاههای علوم ورزشی نیز در  آموزش دروس رشتهشده است.  منجر  آموزش حضوری  

رو توجه خاص  ین ا؛ ازبوده استجازی  های اساسی در آموزش مها یکی از چالشهای و آموزشگاوحرفه

تواند  های علوم ورزشی میارتقای اثربخشی آموزش مجازی در رشته  برایآموزش    گوناگونهای  به جنبه

 (. 2021سوینی،    باشد )جابری و مظلومی   مدنظرعنوان یکی از محورهای پژوهشی مهم در مطالعات  به

فیزیکی حضور    ازجملهمختلفی    هایمجازی، یادگیری آنالین همواره با تهدید  ترویج آموزشبا وجود  

تعامل با همساالن برای یادگیری، کمبود انگیزه، مدیریت ضعیف و ناموفق  نداشتن  ،  مدرساننداشتن  

  ؛2018  ، است )هانای و تریسی  مواجه بوده  های یادگیری فردی توانایی  نبودریزی زمانی و  برنامه  در

آموزش مجازی فاقد مزایایی همچون تعامل، حضور   ، دهدنتایج مطالعات نشان می (.2015  ،2نگوینا

است و از طرفی دیگر دارای مزایای مانند سهولت در انجام کار با حداقل    زمانهمجمعی و ارتباط  

(.  2007  ،3)کاترل و لیون  استزمان، درک آسان موضوعات و مفاهیم مهم و فرصت کار هنگام یادگیری  

 طورکلی بههای حضوری  دانشجویان دوره،  ( نشان داد2019)و همکاران    4تراتنیکپژوهش  های  یافته

با مقایسه  می  در  ابراز  را  بیشتری  رضایتمندی  مجازی  گریودانشجویان  و  کمپ   (2014)  5کنند. 

  دهند.های مجازی ترجیح میهای حضوری را به فعالیتدانشجویان مقطع کارشناسی فعالیت،  دریافتند

های مجازی از راه  را بهتر از روش  حضوری-های مجازیهای موجود، دانشجویان روشیافته  براساس
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آموزش و یادگیری حضوری   ،دهندبرخی از مطالعات نشان می(.  2021)شارما و الوی،  اند  دور پذیرفته

این    شود کهمیمنجر  مشارکت دانشجویان  به ترغیب    گروهی بیشتر شده و های  و فعالیتباعث پویایی  

و    2؛ هرست2006و همکاران،    1خواهد شد )کارینی  پربارتر  و  ترآمیزیادگیری موفقیت  موجبمشارکت  

درک و دانش دانشجویان از یادگیری مجازی در آموزش   ،د ندهیم نشان   ها پژوهش.  (2013همکاران،  

روش   ، سازگاری با تکنولوژی،فراگیراندانش کامپیوتری    ثیر عواملی مانند سن، جنس، أ تعالی تحت

های مجازی  مشکالت رایج در اتصال به کالس  های فردی وویژگی  عالقه،  آگاهی،  نبود ای یادگیری،ه

با در    ، نشان داد (  2021زاده )رضاپور و محرّمپژوهش  های  یافته  (.2020  ،3سرینواسانو    )آرورا  است

توان یند تدریس مجازی میانظر گرفتن الزامات مدیریتی، الزامات نگرشی، الزامات حمایتی و الزامات فر

گیری ویروس همه بدنی مدارس در شرایط  برای برنامه آموزش مجازی درس تربیت   اثربخشیالگوی  

)ارائه داد.    کرونا الوی  اری در درک و دانش  اختالف معناد  ،( نشان داد2021نتایج مطالعة شارما و 

با  دانشجویان   مقایسه  همه روشدر  از  قبل  یادگیری  دانش های  و  دارد  وجود  آن  از  پس  و  گیری 

گیری بیماری درک و دانش )حضوری( در دوران قبل از همه آموختگان با روش آموزش غیرمجازی

دیگری حاکی از  ات  مطالعگیری دارند.  آموزش مجازی از راه دور پس از همه  در مقایسه با  بیشتری

دهند،  های مجازی را ترجیح میکه بسیاری از دانشجویان، یادگیری از طریق کالس این واقعیت است  

 ،4سینگو    الل)  دارندهای درسی کمبودهایی  فعالیت  ها از نظرکنند که این کالساحساس می  هاآناما  

هایی همچون تکنولوژیدر فرایند آموزش مجازی، استفاده از  اند، هنشان داد گذشته(. مطالعات 2020

و    5پاپاداکیس )  نیستبرای ارزشیابی و ارزیابی یادگیری برای دانشجویان خوشایند  های همراه  تلفن

گونزالوزیافته  (.2017  ،همکاران پژوهش  )-های  همکاران  و  است2021کالوو  داده  نشان  آموزش    ،( 

این    بایدبدنی باعث از دست رفتن معنا و مفهوم این دروس خواهد شد و  آنالین دروس عملی تربیت

 حضوری آموزش داده شوند.  صورتبهدروس 

رشته در  که  آموزش  دانشگاهی  می  صورتبههای  انجام  تئوری  و  عملی  از  ترکیبی  یا    ،شوند عملی 

آموزش مجازی   استفاده از  اما  ،اندری تجربه کردهمشکالت بیشتری را در شرایط تعطیلی آموزش حضو

در دورة    (. 2019و همکاران،    6)کیلیان  استبدنی نیز در حال افزایش و توسعه  حتی در آموزش تربیت
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کویدهمه کالسمدل   ، 19-گیری  برگزاری  رایج  تربیتهای  روشهای  شامل  با  بدنی  حضوری  های 

مجازی بوده است -های ترکیبی حضوریمجازی از راه دور و مدلگیرانه، آموزش  های سختکلپروت

کونوکمن و  )2020،  1)فیلیز  کونوکمن  و  فیلیز  معتقدند2020(.  مدل  ، (  مجازی در  آموزش  های 

ای داشته باشند و به مشارکت در ها مشارکت فعاالنهگیریدر حل مسائل و تصمیم  باید دانشجویان  

  ،( معتقد است2012)  2موسییر  . شودتری انجام  اثربخش  صورتبهها ترغیب شوند تا آموزش  چالش

از مدل تربیتاستفاده  با چالشهای مجازی در آموزش  نتایج بدنی همواره  بوده است و  هایی همراه 

تواند نتایج بهتری حضوری می-های مجازیدهد که استفاده ترکیبی از مدل برخی از مطالعات نشان می

کردن که دنبال  جدی دارندهای  بدنی کاستی آموزش مجازی در حوزة تربیتهای  مدل داشته باشد.

تربیت در  آموزش  )گونزالوزاین شیوة  استرس مدرسان خواهد شد  و  دلسردی  باعث  و    3کالوو-بدنی 

های تدریس آنالین،  که محدودبودن مهارتاند ( تأکید کرده2020)  4سوو  جئونگ (.2021همکاران، 

های آموزش مجازی دروس  های ارزشیابی غیراثربخش از چالشمحتوای آموزشی و روشکمبود منابع و  

تمامی    .هستندبدنی  تربیت در  مجازی  آموزش  که  است  واقعیت  این  از  حاکی  تحقیق  ادبیات  مرور 

چالش با  همواره  عملی  و  تئوری  ماهیت  با  بودهدروس  مواجه  متفاوتی  کونوکمن،  اند  های  و  )فیلیز 

ها  در این میان رشته،  اندتوجه   درخورهای آموزش مجازی در تمامی دروس  اینکه چالش  رغمبه(.  2020

عملی  ترکیب  یا  عملی  ماهیت  دارای  که  دروسی  به  هستند،تئوری  -و  در مراتب سختشرایط  تری 

نشان    (2021نتایج پژوهش کاشانی و همکاران )  .(2019)کیلیان و همکاران،    دارندآموزش مجازی  

فناوری اطالعات، نیروی انسانی، عوامل انگیزشی و عوامل محتوایی بر برگزاری   هایلفهؤم  ،ه استداد

مجازی  کالس تأثیرگذارتربیتهای  برایبدنی  همچنین  در    ند.  مجازی  آموزش  فرایند  از  استفاده 

باید   ، بدنیهای سراسر کشور برای برگزاری واحدهای عملی تربیت بدنی دانشجویان غیرتربیتدانشگاه

فرصتای دانشگاهجاد  در  مطالعاتی  انجام  و  آموزش  برای  اطالعات،  هایی  فناوری  توسعه  برای  ها 

سازی و ایجاد نگرش مثبت به آموزش مجازی، توسعه و استفاده از نیروی انسانی متخصص فرهنگ

 ان عنوبهبدنی  های واحد تربیتسرفصلدرسی و  ریزی  برای نظام آموزشی مجازی، تغییر در نظام برنامه

(  2022عبدالهی و همکاران )باشد. در پژوهش    مدنظر ملزومات تحول در استفاده از آموزش مجازی  

-شیوه ارزشیابی مختلف، طراحی و ارائه تمرینات متناسب و متنوع با توجه به ماهیت درس تربیتنیز  
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-مرینات و کالسبندی تبدنی، استفاده از امکانات مناسب، گرفتن بازخورد از دانشجویان، توجه به زمان

الکترونیکی، بیان نکات جانبی در روش تدریس آنالین و   ارائه مطالب و محتوای  ها، توجه به نحوه 

بدنی  عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش مجازی درس تربیت  ، بدنیتوجه به ماهیت اصلی دروس تربیت

-کویدگیری  همه  ،(2021زاده و همکاران )حاجی  های تحقیقبا توجه به یافته  .عمومی معرفی شدند

نفعان شده و از طرفی دیگر باعث  ذی  همهاز یک طرف باعث افزایش مهارت و تجربه آموزشی    19

تحصیلی، فرسودگی شغلی شده آسیب  افت  روانی،  پیش   های جسمانی،  با  اما  و  است،  الزامات  بینی 

توان آموزش می  بازنگری جدی در منابع انسانی، مالی و پشتیبانی  گذاری وریزی و سیاستنیازها، برنامه

 .برداری کردمکمل آموزش حضوری از آن بهره عنوانبهمجازی را توسعه داد و در آینده  

ای که رغم خدمات ویژهبهمرور ادبیات تحقیق در حوزة آموزش مجازی حاکی از این واقعیت است که  

از آموزش همواره با چالشتواند برای حوزآموزش مجازی می ها و  ة آموزش داشته باشد، این شیوه 

های پژوهشی زیادی در  تالش  ،مشکالتی برای مدرسان و فراگیران همراه بوده است. در همین راستا

منظور شناسایی های مختلف آموزش مجازی بهالمللی و داخلی در جهت مطالعة جنبهبین  هایمقیاس

است. در مقیاس داخلی با توجه به قدمت    شدهخشی این شیوة آموزشی  ها و راهبردهای اثربچالش

فراوانی این    در مقایسه با تعداد مطالعات در زمینة آموزش مجازی  کمتر آموزش مجازی در کشور،  

دودتر بوده است. از طرف دیگر مرور ادبیات تحقیق در حالمللی محدود و ممطالعات در مقیاس بین

ها و رویکردهای اثربخشی آموزش مجازی در رشته علوم ورزشی  چالش  ،دهد داخل کشور نشان می

انجام  مطالعاتی در حوزة آموزش مجازی دروس عمومی تربیت بدنی  تازگی بهبوده است.   مدنظرکمتر 

همکاران،    شده و  )عبدالهی  همکاران،  2022است  و  کاشانی  متفاوت2021؛  به  توجه  با  اما  و    (، 

یک رشتة    عنوانبه در رشتة علوم ورزشی    بدنی تخصصیدروس تربیتبودن دروس و ماهیت  متنوع 

هایی در حوزة علوم ورزشی  ، انجام پژوهشبدنی عمومیدرس تربیت در مقایسه باتخصصی دانشگاهی  

( به  2021در مطالعة کاشانی و همکاران )  .کندبه پرکردن خأل پژوهش در این زمینه کمک    دتوانمی

بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در  بر آموزش مجازی واحد تربیت   مؤثری و تحلیل عوامل  شناسای

پرداخته شد.   تبیین عوامل  (  2022عبدالهی و همکاران )دوران شیوع ویروس کرونا  به    بر   مؤثرنیز 

شرایط   بر  تأکید  با  عمومی  بدنی  تربیت  درس  مجازی  آموزش  کرونا    ویروس  گیریهمه اثربخشی 

 پرداختند. 

متفاوت به  توجه  ورزشی  با  علوم  رشتة  تخصصی  دروس  ماهیت  و  محتوا  رشتة   عنوانبه بودن  یک 

از دروس عمومی که   فلسفة جذب دانشجو و عالقه  معموالًتخصصی دانشگاهی  بر  کردن  مندمبتنی 

شود،  و در قالب یک واحد درسی محدود ارائه می  استهای بدنی  ها به فعالیتانشجویان دیگر رشتهد
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کشور ارزیابی    مشابه در سطحهای  پژوهشمتفاوت از دیگر  توان  این پژوهش را میموضوع و محتوای  

  شدهکه هم از نظر کمیّت و هم محتوای دروس مطالعه های پژوهش حاضر  یافته  ،کرد. از طرف دیگر

سازی مطالعات آموزش مجازی در حوزة تواند به تکمیل و غنیمی ، استقبلی متفاوت  هایپژوهشاز 

بودن حوزة پژوهش مجازی در رشتة جدیدبا توجه به    . کندبدنی عمومی کمک  آموزش دروس تربیت

تواند در شناسایی زوایا و تردید انجام مطالعات مختلف و جدید می علوم ورزشی در داخل کشور، بدون

نتایج این پژوهش با تأکید بر دروس عملی و  ابعاد مختلف آموزش مجازی در این عرصه راهگشا باشد.  

تواند ضمن ارتقای کیفیت می  ،تخصصی در فرایند آموزش مجازی و الزامات اثربخشی این شیوة آموزش

های موجود رخی از کمبودها و چالش تئوری، بیانگر ب-آموزش در رشتة علوم ورزشی با ماهیت عملی

   های کشور باشد.آموزش در رشتة علوم ورزشی در دانشگاه نبودندر زمینة اثربخش 

که متولی    استهای دانشگاهی  رشته  ازجملهدر مقطع کارشناسی  بدنی و علوم ورزشی  تربیت  رشته

بدنی و لزوم آموزش دروس  ماهیت ویژة رشتة تربیت.  استآموزش دروس عملی و تئوری به دانشجویان  

مدرسان باعث شده است که آموزش مجازی این رشته برای    ،تئوری-عملیترکیبی    صورتبه این رشته  

از های عملی  سکالحضوری  . از طرفی برگزاری  (2021و همکاران،    1کالوو-خوشایند نباشد )گونزالوز

های  و این موضوع باعث شده است که برگزاری کالس  استهمراه    زیادیبسیار    خطربا  جنبة سالمتی  

ای چارهگیری  همهرو در شرایط  ینااز  ؛ پذیر نباشدامکان  گیری ویروس کرونا همهآموزشیِ عملی در دورة  

و متولیان آموزش    مؤسساتبدنی وجود ندارد و  جز استفاده از آموزش مجازی برای در رشته تربیت

. توجه کنندباید با بررسی جوانب مختلف زمینه را برای آموزش اثربخش و کارآمد در این رشته فراهم  

بر مبنای تخصص هم در دروس تئوری و هم در دروس عملی  های آموزش مجازی  به الزامات و ضرورت

 منجر   تحقق آموزش مجازی اثربخشراستای  های مؤثری در  گام تواند به  و تجربة خبرگان این حوزه می

بدنی خاص در رشتة تربیت  طوربههایی که در فرایند آموزش مجازی و  با توجه به مسائل و چالش  .شود

و فراگیران  مدرسان  تواند به  می   کند،آموزش مجازی کمک  وجود دارد، شناسایی الزاماتی که به بهبود  

در حوزة دروس تر تر و متناسبآموزشی با کیفیت ،گیری از راهبردهای مناسبکه با بهره  یاری رساند

دروس تئوری و دروس عملی وجود    هایی که در آموزشبا توجه به چالش   .کنندارائه  عملی و تئوری  

، این پژوهش  انددارد و ازآنجاکه دروس رشتة علوم ورزشی دربرگیرندة دروس عملی و دروس تئوری 

   است. شدهرویکرد بررسی هر دو بخش انجام  با
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به آموزش مجازی، پرداختن به  ها  دانشگاهخصوص  مراکز آموزشی و به  ناپذیربا وجود گرایش اجتناب

ارتقای کیفیت آموزش به شیوة مجازی   برایتواند زمینة الزم را های مختلف آموزش مجازی میجنبه

های آموزشی در چند  شدن بسیاری از ظرفیترغم مزایای خاص آموزش مجازی و فعالبه.  کندفراهم 

که بسیاری از این    داشته استسال گذشته، این نوع آموزش مشکالتی برای مدرسان و دانشجویان  

های افزاری در سیستمافزاری و سختی نرمهازیرساختنبود   افراد و نداشتندلیل آشناییمشکالت به

شناسی و استخراج خألهای احتمالی  آموزشی کشور بوده است. انجام مطالعات مختلف با رویکرد آسیب

و تالش برای ارائة راهبردهای مؤثر در بهبود کیفیت فرایند آموزش مجازی از دیدگاه مدرسان، فراگیران 

اثربخشی این نوع های مختلف میا و دورههو متولیان آموزش در کشور و در رشته ارتقا و  تواند به 

، مؤثر واقع شود. ضرورت پرداختن به این موضوع در استهای آموزشی  آموزش که نیاز روز سیستم

روند  رشته متفاوت در  ماهیت  با  تئوری  و  عملی  دربرگیرندة دروس  علوم ورزشی که  هایی همچون 

های آموزشی برگزاری دوره  ، طورکلیبه .  استبرخوردار    ترییشاز اهمیت باست،  آموزش و یادگیری  

پدیدة جدید محسوب   ،های علوم ورزشیخاص در دانشکده  طوربهکشور و  های  دانشگاه مجازی در  

از ضروریات  ه  ی بومی و مبتنی بر تجارب و دانش متخصصان این حوزاهشود که با انجام پژوهش می

از   از چالش  آموزش خواهد بود.توسعه و ترویج این سبک  های آموزش مجازی در رشتة علوم یکی 

تواند  آن نمی  هایخوبیگردد که آموزش مجازی با تمامی  ورزشی به ماهیت عملی این رشته برمی

ما در شرایطی که گزینة ا  ، داشته باشداین رشته  عملی  تئوری و  های  اثربخشی الزم را در آموزش جنبه

امطلوب برای  فتری  فعالیتدامة  ادامة  لزوم  و  ندارد  رشته وجود  این  در  آموزش  آموزشی  رایند  های 

  دنظرم   بایدها و کارآمدسازی آموزش مجازی در این رشته  مجازی، تالش برای تعدیل چالش  صورتبه

ابعاد آموزش مجازی  با توجه به اهمیت پرداختن به    ویژة متولیان امر در حوزة پژوهش و اجرا قرار گیرد.

شناسایی    ، ، هدف از انجام این پژوهشهابه ماهیت متفاوت دروس و رشتهو نظر  های مختلف  رشتهدر  

  ؛استبوده    )دروس عملی و تئوری(  علوم ورزشی  در مقطع کارشناسی رشتة  الزامات آموزش مجازی

با توجه به هدف  ینااز بر مبنای دیدگاه خبرگان حوز  سؤال،  کلیرو،  این است که  پژوهش    ةاصلی 

  علوم ورزشی  آموزش مجازی در مقطع کارشناسی رشتةاثربخشی  الزامات  ،  وزش در علوم ورزشیآم

 ند؟ اکدام
 

   پژوهش روش
این  .  انجام شدکه با استفاده از رویکرد تحلیل تماتیک    بود کیفی    های پژوهشتحقیق حاضر از نوع  

آموزش اثربخشی   الزاماتشود که با هدف شناسایی  کاربردی محسوب می  هایپژوهشتحقیق از انواع  
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تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی   ،تحلیل تماتیک  است.  شدهعلوم ورزشی انجام    در رشته مجازی

شناسی  ای به سنخدادهای و بروندادهها و الگویابی درونبندی دادهکه در آن محقق از طریق طبقه  است

می پیدا  دست  پژوهشکند.  تحلیلی  آماری  تربیتحوز  علمیهیئتاعضای    ، جامعة  تجربة    بدنی ة  با 

. با توجه به ماهیت پژوهش  ندبوددروس تئوری و عملی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی آموزش 

انتخاب  اشباع نظری بود. روش  دستیابی به    کنندگانشرکتو روش تحلیل تماتیک، معیار انتخاب تعداد  

 ، نمونه آماری  عنوانبهنفر    15  ، بابر این اساس  ؛گیری نظری بودنوع روش نمونه  از  کنندگانمشارکت

در    کنندگانمشارکتمعیار انتخاب  .  شدتا رسیدن به مرحله اشباع نظری مصاحبه    هدفمند   صورتبه

مجازی و اشراف نظری بر این   صورتبهاین پژوهش، داشتن تجربة آموزش دروس عملی و تئوری  

ساختارمند بود. با  در فرایند تحقیق، مصاحبه نیمه   شدهابزار استفادهدر رشته علوم ورزشی بود.    حوزه

  برای های حضوری و غیرحضوری  روش  ترکیبی ازهای آن، از  کرونا و محدودیتویروس  توجه به شیوع  

مصاحبه استفاده  انجام  مصاحبهشد ها  مصاحبه  صورتبهها  .  از  غیرحض های حضوریترکیبی    وری و 

دقیقه    30ها  انجام مصاحبهزمان  دقیقه بود و میانگین    35تا    25ها بین  . زمان انجام مصاحبهشدانجام  

 .  شد برآورد

ای مرحلهششمدل تحلیل تماتیک    ازها از رویکرد استقرایی در تحلیل تماتیک و  تحلیل داده  برای

(، تحلیل  2006برون و کالرک )ای  مرحله. براساس روش شششد( استفاده  2006)  1برون و کالرک 

 ها طبق مراحل ذیل انجام شد:  تماتیک داده

جوی وسوم: جستمرحله  ،  اولیهدوم: استخراج کدهای  مرحله  های خام،  اول: آشنایی با داده  مرحله

ششم:  مرحله  ها و  گذاری تم پنجم: تعریف و ناممرحله  ها،  چهارم: بازنگری تممرحله  های اصلی،  تم

اطمینان از روایی تحلیل در مراحل مختلف، کدها،    برایاصلی پژوهش.    سؤالبراساس  ها  تفسیر تم

  هاآنشونده قرار گرفت و متناسب با نظرات  در اختیار سه نفر از خبرگان مصاحبهمضامین  و  ها  مقوله

اعمال   تغییرهای الزم  و  نیز  برای.  شدتعدیل  تحلیل  پایایی  از  تحقیق   اطمینان  از گروه  نفر  هر دو 

 را   هاداده  جداگانهن  اکه هرکدام از محقق  صورتبدین    ؛کردنداقدام  ها  مجزا به تحلیل داده  صورتهب

و تا زمان دستیابی به توافق  شد  هر دو محقق با همدیگر مقایسه    ی هاو درنهایت یافته  کردندتحلیل  

  ها یافتهاطمینان از پایایی    برایموضوعی  رو از روش توافق درون ینااز  ؛فرایند تحلیل ادامه پیدا کرد

ها نیز با نظرخواهی از خبرگان و بازنگری براساس  های مبتنی بر مصاحبهاستفاده شد و روایی یافته

   شد.تأیید  ها آن نظر 
 

 

1. Braun & Clarke 
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 نتایج 

با تجربة آموزش دروس    و علوم ورزشی  بدنی علمی حوزة تربیتتئاعضای هیاز  نفر    15در این پژوهش،  

دارای درجة دکتری تخصصی در   ها آنکه همة    بدنی و علوم ورزشیتئوری و عملی در رشته تربیت

بودند گرایش مختلف  داشت  ،های  شرکت  مصاحبه  فرایند  جمعیتنددر  وضعیت  شرکت.  -شناختی 

 در جدول شمارة یک ارائه شده است.  پژوهشکنندگان در فرایند مصاحبه و  
 

 کنندگان شناختی شرکتوضعیت جمعیت -1جدول 

Table 1- Demographic status of the participants 

 های فردی مصاحبه شوندگان ويژگی

Personal characteristics of the interviewees 
 تعداد 

Number 
 درصد 

Percent 
 جنسیت

Gender 

 درصد  00/80 نفر  Male 12 مرد

 درصد  00/20 نفر  Female 3 زن

 وضعیت شغلی 

Employment status 
 دانشگاه  علمیهیئتعضو 

Faculty member 

Assistant 

Professor 

 نفر   6استادیار: 
 درصد  00/40

 Associate  

Professor 

 نفر   8دانشیار: 
 درصد  33/53

 درصد  66/6 نفر   1استاد: 

 نوع دانشگاه 

University 

 دولتی های دانشگاه

State Universities 
 درصد  33/33 نفر  5

 کاربردی-علمی های دانشگاه

Universities of Applied 

Science and 

Technolongy 

 درصد  00/20 نفر  3

 دانشگاهای آزاد 

Islamic Azad University 
 درصد  66/26 نفر  4

 ای فنی و حرفههای دانشگاه

Technical and 

Vocational Universities 
 درصد  00/20 نفر  3
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 کنندگان شناختی شرکتوضعیت جمعیت -1جدول 

Table 1- Demographic status of the participants 
 های فردی مصاحبه شوندگان ويژگی

Personal characteristics of the interviewees 

 تعداد 

Number 

 درصد 

Percent 

 حضوری   تدریسسابقة 

Experience of face-

to-face teaching 

 سال  5کمتر از 

Less than 5 years 
 درصد  00/20 نفر  3

 سال   10تا  5بین 

Between 5 to 10 years 
 درصد  66/46 نفر  7

 سال  10بیشتر از  

More than 10 years 
 درصد  33/33 نفر  5

 

 گرایش تخصصی 

Specialized Field of 

study 

 ی مدیریت ورزش

Sports Management 
 درصد  66/26 نفر  4

 ورزشی  بیومکانیک

Sports Biomechnics 
 درصد  33/13 نفر  2

 شناسی و حرکات اصالحی آسیب

Corrective Exercises 

and Sports Injuries 
 درصد  00/20 نفر  3

 رفتار حرکتی 

Motor Behavior 
 درصد  00/20 نفر  3

 فیزیولوژی ورزشی 

Sports Physiology 
 درصد  00/20 نفر  3

 سابقة تدریس مجازی 

Virtual teaching 

experience 

 سال  2کمتر از 

Less than 2 years 
 درصد  33/13 نفر  2

 سال   5تا  2بین 

Between 2 to 5 years 
 درصد  33/73 نفر  11

 سال  5بیشتر از  

More than 5 years 
 درصد  33/13 نفر  2

 

، در جدول شمارة  شدهاستقرایی انجام  -ها نیز که با رویکرد کیفیهای حاصل از فرایند تحلیل دادهیافته

و کدهای  ها  مقولهمضامین اصلی، های پژوهش ) دو ارائه شده است. جدول شمارة دو دربرگیرندة یافته

 . است( 2006برون و کالرک )ای تحلیل تماتیک ( بر مبنای مدل شش مرحلهاستخراج شده
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 و مضامین اصلی ها مقولهکدها،  -2جدول  

Table 2- Codes, categories and main themes 

 کدها 

Codes 

 فراوانی کدها 

Frequency 

of codes 

 مقوله

Category 
 اصلی  مضمون

Main theme 

با  توسعة دانش مجازی،  نوین شیوه  آشنایی    های 

تغییر مجازی  یتوانمندارتقای  ،  آموزشی  ،

آموزش در  دوره،  رویکردها  در  های  شرکت 

کارکردهای آموزش مجازی،    باآموزشی، آشنایی  

اشراف بر  افزارهای آموزش مجازی،  آشنایی با نرم

بهره  مجازی،  آموزش  تجارب  مزایای  از  گیری 

مجازی،   تجارب  گذاشتن  اشتراک  به  همکاران، 

مجازی،   دانش  چالشتسهیم  بر  های  اشراف 

آموزش متناسب با ماهیت رشته،  آموزش مجازی،  

تئوری و  عملی  آموزش  از  تلفیق  استفاده   ،

 مدرسان رویکردهای انگیزشی توسط 

Development of virtual knowledge, 

familiarity with new educational 

methods, promotion of virtual 

ability, changing approaches in 

education, participation in training 

courses, familiarity with the 

functions of virtual education, 

familiarity with virtual education 

software, familiarity with the 

benefits of virtual education, taking 

advantage of the 

colleagueexperiences, sharing 

virtual experiences, virtual 

knowledge sharing, familiarity with 

challenges of virtual education, 

training according to the nature of 

the study field, combination of 

practical and theory training, use of 

motivational approaches by 

professors 

 کد  15

15 Codes 
 

 

 فنیشایستگی 

 مدرسان 

Technical 

competence of  

Teachers 

 روزرسانی بهارتقا و  

 کد(  37)

Upgradig and 

Updating 
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 کدها 

Codes 

 فراوانی کدها 

Frequency 

of codes 

 مقوله

Category 
 اصلی  مضمون

Main theme 

بازی با  شناخت  وارهآشنایی  آموزشی،  های 

تقویت دانش  تمایزات آموزش حضوری و مجازی،  

مجازی فراگیران، شرکت در کارگاهای آموزشی،  

های مقدماتی برای آموزش مجازی،  تشکیل دوره

آشنایی با اصول و فلسفة آموزش مجازی، شناخت  

های آموزش مجازی در دروس عملی،  محدودیت

عممسئولیت تمرینات  در  فراگیران  لی  پذیری 

اتکا مجازی،  کالس  زمانی  بازة  از    نکردن خارج 

-خاص در کالس  طور بهصرف به کالس مجازی  

از   خارج  تمرینات  انجام  عملی،  آموزش  های 

با   مهارتی  و  جسمانی  آمادگی  حفظ  کالس، 

رشته،   با  مرتبط  و  اختصاصی  شناخت  تمرینات 

 ابزار و محتوای آموزشی 

Familiarity with educational games, 

recognizing the differences between 

face-to-face and virtual education, 

promoting learners’ virtual 

knowledge, participation in 

educational workshops, forming 

preparatory courses for virtual 

education, familiarity with the 

principles and philosophy of virtual 

education, Knowing the limitations 

of virtual education in practical 

courses, students' responsibility in 

practical exercises outside the 

virtual class, not relying solely on 

the virtual class, especially in 

practical training classes, doing 

exercises outside the classroom, 

maintaining physical and skill 

fitness with specific exercises 

related to the field, Knowledge of 

educational tools and content 

 کد  12

 

 فنیشایستگی 

 فراگیران 

Technical 

competence of  

Learners 
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 کدها 

Codes 

 فراوانی کدها 

Frequency 

of codes 

 مقوله

Category 
 اصلی  مضمون

Main theme 

نرم از  مجازی،  ویژة  افزارهای  استفاده  آموزش 

آموزش در  گیمیفیکیشن  از  مؤثر  های  استفاده 

زیرساخت  عملی، سختتقویت  افزاری  های 

افزاری آموزش  های نرمآموزش، تقویت زیرساخت

-ارائة مشاوره،  آموزشی  روزرسانی منابع بهمجازی،  

فعالهای   کمیتهمجازی،  آموزش  سازی  های 

ها،  آموزشی و دانشگاه  مؤسساتمجازی در چارت  

دوره مجازی، برگزاری  توجیهی  و  آموزش    های 

مدرّسان  تدوین دستورالعمل آموزش مجازی برای  

 و فراگیران 

Using special software for virtual 

education, effective use of 

gamification in practical training, 

strengthening the hardware 

infrastructure of education, 

strengthening the software 

infrastructure of virtual education, 

updating educational resources, 

providing virtual consultations, 

activation of virtual education 

committees in educational 

institutions and universities, 

holding virtual training and 

explanatory courses, planning 

virtual education guidelines for 

teachers and learners 

 کد  10

10 codes 

 ها و منابع زیرساخت

Infrastructure 

and resources 

روش از  آفالین استفاده  ترکیبی  آنالین،  -های 

شبکه و  فضاها  تمامی  ظرفیت  از  های  استفاده 

کردن فضای آموزش مجازی به  ن آموزشی، محدود

استفاده از رویکردهای آموزشی  های خاص،  پلتفرم

عملی، تعیین تکالیف عملی، دادن آزادی  -تئوری

فعالیت در  دانشجو  به  ارائة  عمل  عملی،  های 

شرایط دانشجو، داشتن  تکالیف عملی متناسب با  

از   استفاده  آموزش حضوری،  به  متفاوت  رویکرد 

 کد  11

11 Codes 

 انعطاف در آموزش 

Flexibility in 

education 

 پذیری انعطاف

 کد(  20) 

Flexibility 

 (20 Codes) 
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 کدها 

Codes 

 فراوانی کدها 

Frequency 

of codes 

 مقوله

Category 
 اصلی  مضمون

Main theme 

دروس   آموزش  در  فراگیران  نوآوری  و  خالقیت 

اکتفا به  نکردنعملی،  تئوری  آموزش  در  به  ویژه 

عملی،   با  دروس  متناسب  وظایف  شرح  تدوین 

مال  ، اعو فراگیران مدرسان  آموزش مجازی برای  

 تغییر در چارت درسی متناسب با شرایط مجازی 

Using combined offline-online 

methods, Using the capacity of all 

educational spaces and networks, 

limiting the space of virtual 

education to specific platforms, 

using theoretical-practical 

educational approaches, giving 

freedom to students in practical 

activities, providing practical 

assignments according to the 

student's conditions, having a 

different approach to face-to-face 

education,  using students' creativity 

and innovation in teaching practical 

lessons, not being satisfied with 

teaching theory, especially in 

practical courses, planning  job 

descriptions suitable for virtual 

education for teachers and learners, 

making changes in the curriculum 

according to the virtual conditions 
ارزشیابی   چندبعدی،  ارزشیابی  از  استفاده 

تچندمرحله آموزش،  دورة  طول  در  بر  أ ای  کید 

های تصویری،  استفاده از آزمونارزشیابی تکوینی،  

محوربودن  های کتاب باز، تحلیلاستفاده از آزمون

اکتفاارزشیابی آزمون  نکردنها،  پایانی،  به  های 

ارزیابی در  آزمون  بارم  ،  ترم  طولهای  تقسیم 

 ترم طولهای اختصاص بارم بیشتر به آزمون

Using multidimensional evaluation, 

multi-stage evaluation during the 

training course, emphasis on 

 کد  9

9 Codes 

 انعطاف در ارزشیابی 

Flexibility in 

evaluation 
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 کدها 

Codes 

 فراوانی کدها 

Frequency 

of codes 

 مقوله

Category 
 اصلی  مضمون

Main theme 

formative evaluation, using video 

tests, using open book tests, 

analysis-oriented evaluations, not 

just relying on final exams, dividing 

the test score in semester-long 

evaluations, allocating more marks 

to semester-long tests 
استفاده از رویکردهای عملی در آموزش مجازی،  

ها  آموزش عملی مهارتبرای    وها ی استفاده از وید

ساز  شبیههای استفاده از برنامهتکمیلی،    صورتبه

آموزشدر جهت کاربردی بیشتر  ها،  کردن  توجه 

کمیّت،   تا  کیفیت  برنامهمتناسب به  های  سازی 

  ، ، نیازسنجی آموزشگیریهمهآموزشی با شرایط  

آموزش   شرایط  با  متناسب  محتوا  در  تغییر 

متناسب،  مجازی آموزش،  سازی  هدفمندسازی 

در   بازنگری  مجازی،  آموزش  شرایط  با  منابع 

مجازی،  سرفصل آموزش  با  متناسب  ها 

 نیازمحورکردن دروس 

Using practical approaches in 

virtual education, using videos for 

additional practical training of 

skills, use of simulator programs to 

apply the training, pay more 

attention to quality than quantity, 

adapting educational programs to 

the conditions of the epidemic, 

educational needs assessment, 

changes in the content according to 

the conditions of virtual education, 

targeting education, adapting 

resources to the conditions of virtual 

education,  revising curriculum 

according to virtual education, 

need-oriented courses 

 بودن محتوا کاربردی کد  12
 محتوا  کیفیت 

 کد(  24)

متناسب   کارگروه  متون،  تشکیل  تجدید  سازی 

پیش آموزش،  سنتی  رویکردهای  در  بینی  نظر 
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 کدها 

Codes 

 فراوانی کدها 

Frequency 

of codes 

 مقوله

Category 
 اصلی  مضمون

Main theme 

واحدهای مربوط به آموزش الکترونیک در چارت  

آموزش  متناسبدرسی،   با  آموزش  روش  سازی 

دسترسی   مختلف،  مدرسان  مجازی،  منابع  به 

آموزشی،   منابع  به  دانشجو  دسترسی  تسهیل 

نیازسنجی آموزشی، آموزش مبتنی بر نیازسنجی،  

بودن   دسترس  دسترسی  مدرساندر  تسهیل   ،

زیرساخت به  شبکفراگیران  اینترنت،  های  ه 

دسترسی آسان به ابزار    برایحمایت از فراگیران  

و  آموزش مجازی به اطالعات مرتبط  ، دسترسی 

 متناسب 

Forming a working group for 

adaptation of texts, revising the 

traditional approaches to education, 

predicting units related to electronic 

education in the curriculum, 

adapting the teaching method to 

virtual education, Teachers' access 

to various resources,  facilitating 

student access to educational 

resources, educational needs 

assessment, education based on 

needs assessment, accesability of 

instructors, facilitating learners' 

access to Internet network 

infrastructure, supporting learners 

for easy access to virtual education 

tools, access to relevant and 

appropriate information 

بودن و  مرتبط کد  12

 دسترسی

دانشجویان،   با  نزدیک  ارتباط  تقویت  حفظ 

ارتباطات فردی، شناخت و اشراف بر دانشجویان  

اطالعات دانشجو، در دسترس    بر  اشراف مختلف،  

بودن استاد در بازة زمانی خارج از کالس، استفاده  

کانال ارائة  از  ارتباط،  برقراری  برای  مختلف  های 

مشاوره با  خدمات  افراد  برای  ویژه  شرایط  ای 

پیش کانالمختلف،  اطالعبینی  رسانی،  های 

 کد  13

13 Codes 

 سازی روابط شخصی

Personalization 

of 

relationships 

 
 

 تعامل و ارتباط 

 کد(  26)

Interaction and 

communication 

(26 Codes) 
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 کدها 

Codes 

 فراوانی کدها 

Frequency 

of codes 

 مقوله

Category 
 اصلی  مضمون

Main theme 

آموزش   حیطة  در  آموزشی  منابع  به  دسترسی 

دانشجویان  مجازی،   از  اطالعاتی  بانک  داشتن 

به    مختلف، کالس  زمان  از  بخشی  اختصاص 

  با مشکالت دانشجو، حمایت مالی از دانشجویانی  

سختمحدودیت در  های  شرکت  برای  افزاری 

 های شخصی گوو، تقویت گفتکالس

Maintaining close contact with 

students, strengthening personal 

relationships, recognition of 

different students, recognition of 

student information, teacher's 

accesibility outside of class, Using 

different channels to communicate, 

providing special consulting 

services for people with different 

conditions, forecasting information 

channels, having a database of 

different students, dedicating a part 

of the class time to the student's 

problems, financial support for 

students with hardware limitations 

to participate in class, strengthening 

personal conversations 
فعالیت بر  تیمتأکید  تشکیل  گروهی،  های های 

آنالین و مستقیم استاد و دانشجو،  کالسی، ارتباط  

مختلف   فضاهای  در  دانشجویان  ارتباط  تقویت 

استاد تعامل  حفظ  فضای  -مجازی،  در  دانشجو 

کالس، استفاده از رویکردهای مشارکتی، ترغیب 

شبکه از  استفاده  دانشجو،  مجازی  مشارکت  های 

فعالیت در  مشارکت  افزایش  جهت  های  مختلف 

ت و  آنالین  ارزشیابی  از  گروهی،  استفاده  صویری، 

مشارکت کالسی برای ارزیابی دانشجویان توسط  

بهخودشان و اشتراک،  فردی  اطالعات  گذاری 

 کد  13

13 Codes 

 

 

مشارکت دوجانبه و  

 چندجانبه 
Bilateral and 

multilateral 

cooperation 
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 کدها 

Codes 

 فراوانی کدها 

Frequency 

of codes 

 مقوله

Category 
 اصلی  مضمون

Main theme 

پاسخ مدرس،  عالقة  و  اشتیاق  گویی  گروهی، 

 موقع به

Emphasis on group activities, 

forming class teams, online and 

direct communication between 

teacher and student, strengthening 

students' communication in 

different virtual spaces, maintaining 

teacher-student interaction in the 

classroom, using collaborative 

approaches, encouraging student 

participation, using different virtual 

networks to increase participation in 

group activities,  online and visual 

evaluation, using class participation 

to evaluate students by themselves, 

sharing individual and group 

information, teacher's interest, 

timely answering 

  مجموع:

Total 
 کد  107 

 

 

 مجموع: 

 مقوله  9 

Total 
9 Codes 

 

 مجموع: 

 مضمون اصلی  4 

Total 
4 main themes 

 

کد استخراج شدند. پس از استخراج   107جدول شمارة یک، در مرحله کدگذاری  ی  هابا توجه به یافته

مضامین    عنوانبه «تعامل و ارتبا»و    «محتوا  کیفیت»  ،«پذیریانعطاف»،  «روزرسانیبهارتقا و  »کدها،  

مضمون اصلی( استخراج شدند. با بررسی مجدد کدها و انطباق با مضامین اصلی،   چهاراصلی پژوهش )

استخراج هامقوله داده  مقولة  نه)شده  ی  تحلیل  از  حاصل  از فرعی(  هریک  برای  شدند.  استخراج  ها 

. براساس  شداستخراج    هاآنفرعی با توجه به قرابت معنایی و مفهومی    مقولةاصلی، تعدادی    مضامین

  «ها و منابعزیرساخت»  و  «فراگیرانشایستگی فنی  »،  «مدرسانشایستگی فنی  »جدول شمارة یک،  

-انعطاف مضمون اصلی  تعریف شدند.    روزرسانیبهارتقا و    اصلی  مضمونمربوط به    هایمقوله  عنوانبه

آموزش»  شامل پذیری   در  ارزشیابی»و  «  انعطاف  در  محتواکاربردی»بودند.    « انعطاف  و    «بودن 
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دسترسیمرتبط » و  روابطشخصی»  ،درنهایتبودند.    محتوا  کیفیتهای  مقولهاز  «  بودن  و    «سازی 

معرفی  تعامل و ارتباط    اصلی  مضمون  های مربوط بهمقوله  عنوانبه  «دوجانبه و چندجانبهمشارکت  »

ها در بندی تحلیلتحلیل تماتیک، ارائة نتایج، خروجی و جمع  ازجملهشدند. در مطالعات استقرایی  

(،  2006شود )برون و کالرک،  رکن اساسی در مطالعات تعریف می  عنوانبهقالب یک مدل تصویری  

 .شدیک تصویرسازی   شماره در همین راستا خروجی حاصل از مطالعة حاضر در شکل

 
 علوم ورزشی  در رشته آموزش مجازیاثربخشی  مدل گرافیکی الزامات -1شکل 

 

که شامل چهار مضمون   استها  شکل شمارة یک بیانگر مدل پژوهش بر مبنای تحلیل تماتیک داده 

 علوم ورزشی ارائه شده است.   در رشته آموزش مجازی  اثربخشی در قالب مدل الزاماتمقوله  اصلی و نه  
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 گیری بحث و نتیجه

ای را  های ویژهتواند مزایا و قابلیتترویج و توسعة آموزش مجازی در مراکز آموزشی و دانشگاهی می

که آموزش مجازی   هاییخوبیبرای حوزة آموزش و یادگیری به همراه داشته باشد، اما در کنار تمامی  

آموزش می این شیوة  چالشدارد،  برای  تواند  نیز  را  باشد   مدرسانهایی  داشته  فراگیران  رو ینااز  ؛و 

شیوة آموزش باید در    و افزایش اثربخشی این  هاهایی برای کاهش ضعفکارگیری راهبردها و شیوههب

قرار گیرد. مرتبط  پژوهشی  و  آموزش  مراکز  تربیت   اولویت  رشتة  میان  این  علوم ورزشی  در  و  بدنی 

تئوری دارای حساسیت و شرایط متفاوتی در -عملی   دلیل ماهیت خاص که به  استهایی  رشته  ازجمله

بخشی  رو الزامات اثپرداختن به کیفیت آموزش مجازی    ،بر همین اساس  است؛حوزة آموزش مجازی  

از اهمیت  در این رشته میآموزش   در این بخش به معرفی و تفسیر   برخوردار باشد.   بیشتریتواند 

 یک )مرحلة ششم( پرداخته خواهد شد.شده در تحلیل تماتاستخراج  هایمضامین و مقوله

آموزش اثربخشی  روزرسانی یکی از الزامات  های پژوهش، ارتقا و بهبراساس یافته  :روزرسانیبهارتقا و  

رشته مجازی ورزشی    در  فنی  »  .استعلوم  فنی  »،  «مدرسانشایستگی  و   «فراگیرانشایستگی 

مجازیزیرساخت» منابع  و  به  مقوله  «ها  مربوط  بهمضمون  های  و  اهمیت  .  هستندروزرسانی  ارتقا 

،  1)اوزکان و کوسلر  اندتعریف شدهر یادگیری  بثر  ؤترین عوامل ممهم  نیز ازشایستگی در مطالعات قبلی  

سلیم 2009 در 2003  ،2؛  تعیینفرایند    (.  عامل  شایستگی  یادگیری کنندهیادگیری،  در سیستم  ای 

و اساتید و هم بر    مدرسانهای  این شایستگی هم بر قابلیت  (.2009)اوزکان و کوسلر،    استاثربخش  

عامل  مدرسان  . در فرایند آموزش، کیفیت  داللت دارد  های فراگیران و دانشجویانها و قابلیتتوانمندی

  و نحوةمدرسان   ،دهدو این واقعیت نشان می  استکننده در سیستم مدیریت یادگیری شایسته  تعیین

از  هاآن آموزش   نگرش    .(2007،  3)گیلبرت   خواهد داشتتأثیر  یادگیری  فرایند  تکنولوژی بر    بیشتر 

 بر خروجی   ها آنهای تدریس و نحوه مدیریت تکنولوژی جدید توسط  به تکنولوژی، شیوه  مدرسان

نیز  معلم    ةاشتیاق و عالق  در کنار همة این موارد،  . (1997،  4)وبستر و هاکلی   یادگیری اثرگذار است

اهمیت نقش  .  (2008  و همکاران،  5سان )  شود محسوب میو عاملی برجسته برای یادگیری    بسیار مهم 

یین کیفیت سیستم ای مهم در تعتأیید شده است و نگرش معلم جنبه  مدرس در تحقیقات گذشته

گسترده در کشور به   صورتبهازآنجاکه ترویج آموزش مجازی    (.2003)سلیم،    استمدیریت آموزش  
 

1. Zkan & Koseler 

2. Selim 

3. Gilbert 

4. Webster & Hackley 

5. Sun  
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کرونا انجام گرفت، مراکز آموزشی فاقد آمادگی    گیری ویروسهمهواسطة شرایط اضطراری ناشی از  

و بهترین شکل    اثربخش  صورتبهافزاری برای انجام این نوع از آموزش  افزاری و سختنرم  لحاظالزم از  

تجربة یک فرایند آموزشی جدید و متفاوت از فرایندهای سنتی    برایآمادگی    نبوداین  بودند.    ممکن

مراکز  ها باعث شده است که سیستم بهمدرسان و فراگیران  ،  آموزشی  و  به  بیشتری  نیاز  -احساس 

و تمرکز بر این جنبه از ضروریات   کنندافزاری خود  فزاری و سختهای نرمتروزرسانی دانش و زیرساخ

. در همین  کند آموزش مجازی در آینده فراهم  تواند زمینه را برای اثربخشی بیشتر  آموزش مجازی می

فرابخشی در دستور کار متولیان آموزش مجازی    صورتبه های مختلف  از جنبه  دروزرسانی بای به  ،راستا

در  ویژه    طوربهباید  های فنی  های مدرسان، فراگیران و زیرساختارتقای قابلیت   روینااز  یرد؛بگقرار  

های جدول شمارة دو، تالش  با توجه به یافته  باشد.   مدنظر راستای ارتقای اثربخشی آموزش مجازی  

از   آگاهی  دانش مجازی،  تقویت  آموزش   هایروشبرای  با  متناسب  رویکردها  تغییر  آموزشی،  نوین 

افزارهای های آموزشی، آشنایی با کارکردهای آموزش مجازی، آشنایی با نرممجازی، شرکت در دوره 

مکاران، به اشتراک گذاشتن آموزش مجازی، اشراف بر مزایای آموزش مجازی، استفاده از تجارب ه

های آموزش مجازی، آموزش متناسب با ماهیت  تجارب مجازی، تسهیم دانش مجازی، اشراف بر چالش

مواردی    ازجملهرشته، تلفیق آموزش عملی و تئوری و استفاده از رویکردهای انگیزشی توسط مدرسان  

می  هستند شایستگیکه  ارتقای  در  نقش  توانند  مدرسان  فنی  کنندبازهای  شایستگی  عالوه.  ی  بر 

آموزش   اثربخشی و اساتید، میزان توانمندی و آمادگی دانشجویان و فراگیران نیز از الزامات    مدرسان

ازآنجاکه  استمجازی   از سیستم  کمآمادگی  .  استفاده  آنالین میدانشجویان در  از دالیل  های  تواند 

، تقویت آمادگی و اشراف (2014و همکاران،    1از آموزش مجازی باشد )پارکس   هاآن  ضعف و نارضایتی

سیستم بر  فراگیران  و  میدانشجویان  آنالین  آموزش  آموزش های  اثربخشی  در  اساسی  گامی  تواند 

افزارهای آموزشی ویژة آموزش افزارها و سختهای آموزشی استفاده از نرمبینی دورهپیش  مجازی باشد.

می رضایتمندی  مجازی  و  دانشجویان  توانمندسازی  به  کمک    ها آن تواند  مجازی  آموزش  و   کنداز 

ارتقا دهد.   از آموزش را  پژوهش در جدول شمارة دو،  براساس یافتهاثربخشی این نوع  آشنایی  های 

های آموزش حضوری و مجازی، توسعة دانش مجازی  های آموزشی، اگاهی از تفاوتوارهفراگیران با بازی

دورهفراگ در  شرکت  مجازی،  یران،  آموزش  ماهیت  با  آشنایی  مجازی،  آموزش  برای  مقدماتی  های 

پذیری فراگیران در تمرینات عملی های آموزش مجازی در دروس عملی، مسئولیتشناخت محدودیت

اتکا  زمانی کالس مجازی،  بازة  از  به کالس مجازی    نکردنخارج  های خاص در کالس  طوربهصرف 

 

1. Parkes  
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نجام تمرینات خارج از کالس، حفظ آمادگی جسمانی و مهارتی با تمرینات اختصاصی آموزش عملی، ا

رشته با  مرتبط  همچنین  و  آموزشی    و  محتوای  و  ابزار  با  آشنایی  برای  رویکردهایی    ازجملهتالش 

می که  محسوب  توانمندی  درشوند  شایستگی ارتقای  و  فراگیران  ها  فنی  بود  مؤثرهای  . خواهند 

که   است روزرسانی  به  های مربوط به مقولهیکی دیگر از    عنوانبهها و منابع نیز  روزرسانی زیرساختبه

ارتقای آموزش و یادگیری مجازی در  بخشی آموزش مجازی را بهبود بخشد.  تواند اثرتوجه به آن می

-با برنامههای تکنولوژیک مناسب همراه  کارگیری زیرساختهنیازمند ب  گیری ویروس کروناهمهعصر  

  (.2020،  1)آدیدوین و سویکان  لحاظ کردو در این مسیر باید مالحظات مختلف را    استهای مدون  

از آموزش  فراگیران  تواند از دالیل نارضایتی  کمبود امکانات تکنولوژیک و اینترنت میبا توجه به اینکه  

های آموزش مجازی  زیرساخت، توجه به تقویت امکانات و  (2014مجازی باشد )پارکس و همکاران،  

کمک  می مجازی  آموزش  بیشتر  اثربخشی  به  فراهمکندتواند  به  کردن.  زیرساختمنابع  و  های  روز 

نرمسخت و  دانشجویان کمک میافزاری  و  اساتید  به  تکنولوژیک  و  افزاری  بیشتر  آرامش  با  که  کند 

های اساتید و دانشجویان  نگرانی  ها و یادگیری شوند. رفع دغدغه-مشکالت کمتری وارد فرایند یاددهی

زیرساخت حداقل  تأمین  نظر  خواهد شد  از  باعث  مجازی  آموزش  اثربخشی که  های  آموزش  فرایند 

تقویت زیرساخت  داشته باشد.   بیشتری کارگیری هها و منابع در حوزة آموزش مجازی، بدر راستای 

نرم از  مؤثر  استفاده  مجازی،  آموزش  ویژة  آموزشافزارهای  در  تقویت گیمیفیکیشن  عملی،  های 

-روزرسانی منابع آموزشی، ارائة مشاورهافزاری در آموزش مجازی، بهافزاری و نرمهای سختزیرساخت

ها، برگزاری آموزشی و دانشگاه   مؤسساتهای آموزش مجازی در چارت  سازی کمیتههای مجازی، فعال

ن دستورالعمل آموزش مجازی برای مدرسان و  تدوی  وهمچنین  های آموزش و توجیهی مجازیدوره

تجهیزات و  ،روزرسانی رویکردها توجه ویژه به به. اهمیت شایان توجه داشته باشندتوانند فراگیران می

. در زمینة تجهیزات و  باید در دستور کار متولیان امر باشد  مجازی  های مختلف آموزشمنابع در حوزه

نرمزیرساختسازی  فراهممنابع   افزاری  های  انسانی در    در کنارافزاری و سخت  توانمندسازی منابع 

ازینرو با توجه  .  استدر آموزش مجازی از اهمیت باالیی برخوردار  راستای سازگاری با شرایط جدید  

های ها و شرایط الزم برای برگزاری دورهها در شرایط موجود فاقد زیرساختاینکه بسیاری از دانشگاهبه  

-(، توجه ویژه به این موارد در راستای تقویت زیرساخت2022عبدالهی و همکاران،  )  باشند مجازی می

اثربخشی آموزش مجازی در رشتة علوم ورزشی دارای اهمیت باشد.    درتواند  ای آموزش مجازی میه

بدون تردید آموزش مجازی دارای شرایط متفاوتی نسبت به آموزش سنّتی و حضوری بوده و همین  

 

1. Adedoyin & Soykan 
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ها و تجهیزات روزرسانی قابلیتالزامات بهطلبد. یکی از این  شرایط متفاوت الزامات متفاوتی را نیز می

نگری قرار  که در راستای ارتقای اثربخشی آموزش مجازی باید مورد باز  استآموزشی و کمک آموزشی  

 روز شوند.تقویت و بهگرفته و متناسب با شرایط جدید 

 اثربخشی الزامات  پذیری یکی دیگر از  انعطاف   ،های پژوهش نشان داد بخشی از یافته  پذيری:انعطاف

پذیری شامل انعطاف در آموزش و انعطاف در . این انعطافاستعلوم ورزشی    در رشته آموزش مجازی

از جنبهانعطاف .  استارزشیابی   یادگیری  پذیری یکی  اثربخشی  ارزیابی  اساسی در  تعریف شده  های 

آموزش حضوری دارد، این   در مقایسه با هایی که آموزش مجازی  رغم چالشبه(.  2003)سلیم،    است

. این ویژگی دربرگیرندة  داردموزش حضوری  آ  در مقایسه با نوع آموزش یک ویژگی منحصر به فرد  

با   زمانهم مجازیهای بصری، دیجیتالی و آنالین در آموزش است. در آموزش امکان استفاده از جنبه 

های  ساز و دیگر جلوهها در قالب فیلم، انیمیشن، شبیه امکان نمایش بصری آموزش  ،تدریس مدرس

این  وجود داردتری  بصری به شکل مطلوب ارائة محتوا میانعطاف .  تواند  پذیری در شیوة آموزش و 

مجازی    یمزیت  عنوانبه آموزش  اثربخشی  راستای  در  گیرد.   مدنظرویژه  قرار  فراگیران  و  مدرسان 

تواند بخشی از مشکالت  های مختلف آموزش و یادگیری میپذیری آموزش مجازی در جنبهانعطاف

و با ایجاد تنوع و رویکردهای چندبعدی  برطرف کندا آموزش حضوری ر در مقایسه باآموزش مجازی 

 ،تبع آنو به  دهدافزایش  مدرسان و فراگیران  جذابیت این شیوة آموزشی را برای  در فرایند آموزش،  

  ،یادگیریآموزش و  های  روش  پذیریِارزیابی انعطافمبنای  اثربخشی آموزش مجازی را بهبود بخشد.  

کارگیری سیستمی جدید و  هپذیری در بانعطافبر  .ستدانشجو توسطیادگیری محتوا میزان سهولت 

ای مناسب از تجربه  منظوربهحمایت از دانشجویان  برای  تواند  آفالین می  های آنالین ومرکب از روش

-افزارهای مجازی متعددی وجود دارند که برنامهنرم(.  2019  ،1ایوویناله)  شودیادگیری مجازی تأکید  

ارائه میای متنوعی  ه اثربخش نیاز استاما آنچه  دهند،  برای آموزش  سیستمی   ،برای یک سیستم 

 طور به سازها  ها و شبیهوارهاستفاده از بازیدر همین راستا    (.2020است )آگوستین،  و منسجم  یکپارچه

مطالعات    در  تواند بسیار اثربخش باشد.می  ، های علوم ورزشی که ماهیت عملی دارندخاص در رشته

 .(2017های آموزشی در آموزش آنالین تأکید شده است )گواد و جونز،  سازی شیوهگذشته نیز بر مدل

یافته به  از روشبا توجه  استفاده  آنالین آموزش دروس -های ترکیبی آفالینهای جدول شمارة دو، 

کردن فضای نمحدودهای آموزشی در آموزش،  از ظرفیت تمامی فضاها و شبکه  استفادهعملی و تئوری،  

پلتفرم به  تئوریآموزش مجازی  از رویکردهای آموزشی  استفاده  تعیین تکالیف -های خاص،  عملی، 

 

1. Iuvinale 
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فعالیت در  دانشجو  به  عمل  آزادی  دادن  شرایط  عملی،  با  متناسب  عملی  تکالیف  ارائة  عملی،  های 

و   رویکردها  داشتن  خالق  هایروشدانشجو،  از  استفاده  حضوری،  آموزش  به  نوآوری متفاوت  و  یت 

ویژه در دروس عملی، تدوین شرح ه به آموزش تئوری ب  نکردنفراگیران در آموزش دروس عملی، اکتفا

اعمال تغییر در چارت درسی   و همچنین وظایف متناسب با آموزش مجازی برای مدرسان و فراگیران

فرایند آموزش در  پذیری  که به قابلیت انعطافهستند  راهبرهایی    ازجمله  ،متناسب با شرایط مجازی

از جنبة ارزشیابی نیز استفاده از رویکردهای چندبعدی و منعطف در    .کنندمیآموزش مجازی کمک  

و شرایط   منجر شودتواند به افزایش مشارکت دانشجو در فرایند آموزش مجازی  تحصیلی می  ترم  طول

بهبود   برای  فراهم  در  اثربخشی  را  مجازی  ارزشیابی    . کندآموزش  چندبعدی،  ارزشیابی  از  استفاده 

آزمونچندمرحله از  استفاده  تکوینی،  ارزشیابی  بر  تأکید  آموزش،  دورة  طول  در  تصویری، ای  های 

های پایانی، تقسیم  به آزمون  نکردنها، اکتفامحوربودن ارزشیابیهای کتاب باز، تحلیلاستفاده از آزمون

ارزیابی  در  آزمون  همچنین  ترم  طولهای  بارم  آزمون  و  به  بیشتر  بارم  از    ،ترم  طولهای  اختصاص 

قابلیت   .به کار روند دروس ارزشیابی پذیری بیشتر در توانند در راستای انعطافکه می هستندمواردی 

که به دستیابی به  اند های اصلی یادگیریاز جنبه و ارزشیابی آموزشدر  منعطفهای استفاده از روش

  .(2003)سلیم،    د ندهد و میزان تالش دانشجو را افزایش می نکنیادگیری کمک میآموزش و  اهداف  

های  روش  نگرفتنکارهبهای محدود دانشجویان و اساتید در حوزة آموزش مجازی یکی از دالیل تجربه

استفاده از تجارب آموزش مجازی  با    ، رسد. به نظر میاستمتنوع و منعطف در فرایند آموزش مجازی  

های دانشگاهی در زمینة آموزش مجازی و همچنین با گذشت  یافته و دیگر رشتهدر کشورهای توسعه

های آموزش ة بیشتر فراگیران و مدرسان در این حوزه، استفاده از تنوع و انعطاف در شیوهزمان و تجرب

در آموزش و ارزشیابی دانشجویان در فرایند  های منعطف و متنوع  شیوهکند.  میمجازی توسعه پیدا  

آموزش مجازی   تواندآموزش مجازی می اثربخشی  ارتقای  رضایی پژوهش  های  یافتهشود.  منجر  به 

 رو ؛ ازایندهدمیکردن به یک روش ارزشیابی، اعتبار ارزشیابی را کاهش  بسنده  ، ( نشان داد2020)

از   اهداف  و  محتوا  با  متناسب  است  ارزشیابی    هایروشالزم  برای  )تلفیقی(    هایآموخته چندگانه 

با استفاده از و ارزشیابی  تنوع و انعطاف در آموزش    شود.فراگیران در فرایند آموزش مجازی استفاده  

داشته باشند   اساتید و دانشجویان این فرصت راکه  شود های آموزشی مختلف باعث میفضاها و برنامه

را ارائه و دریافت   و بازخوردها  هاترین و بهترین آموزشکه متناسب با نیاز و ماهیت رشتة خود مناسب

آموزش   هایتواند تاحدودی کمبودها و ضعفگرایی در آموزش مجازی میپذیری و تنوعانعطاف  .کنند

های جایگزین، اثربخشی آموزش و با ارائة رویکرد  برطرف کندآموزش حضوری    را در مقایسه بامجازی  

ها، رویکردها،  پذیری در روشانعطاف بدنی با ماهیت عملی و تئوری را ارتقا دهد.مجازی در رشتة تربیت
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یادگیری کمک کرده  -تواند به ارتقای کیفیت آموزش و فرایند یاددهیمنابع، محتوا، و ابزار آموزش می

 . کندوزش مجازی فراهم و زمینة الزم را در راستای اثربخشی بیشتر آم

به    محتوا:  کیفیت ارائه   کیفیتپرداختن  الزامات محتوای  از  دیگر  یکی  مجازی  آموزش  در  شده 

به محتوا   بودن و دسترسیمرتبطو    بودن محتواآموزش مجازی تعریف شده است. کاربردیاثربخشی  

تواند باعث ایجاد جذابیت بیشتر بودند. کیفیت محتوا می  محتوا  کیفیتهای مربوط به  مقولهاز دیگر  

ماهیت عملی، باعث خستگی    با ویژه برگزاری تئوری دروسی    طوربه.  شودهای مجازی  ها و دورهکالس

های حضوری استاد و دانشجو تجربه که در کالساست  و فاقد جذابیتی    شودمیاساتید و دانشجویان  

عملی برگزار  دروسهای مجازی که در شده در کالسفیت محتوای ارائه رو توجه به کیینااز کنند؛ می

آموزشی مجازی این است که    هایخوبییکی از  تری برخوردار خواهد شد.  از اهمیت خاص  ،شودمی

بنابراین با نیازسنجی   ؛ روزرسانی کردتوان محتوای آموزشی را با نیازسنجی از فراگیران هماهنگ و بهمی

فراگیران   و  مدرسان  آموزش،  محتوای  از  بازخورد  دریافت  برای  بایدو  را  الزم  روزرسانی به  آمادگی 

محتوای آموزش متناسب با شرایط جدید داشته باشند. شرایط آموزش حضوری با آموزش مجازی 

ا با شرایط آموزش حضوری  سازی محتواین تفاوت با متناسب  ،رودانتظار می  بنابراین  است؛متفاوت  

تمرکز  اعتقاد بر این است که  .  برطرف شودو از این طریق برخی از خألهای آموزش مجازی    تغییر کند 

در    (.2021بر حفظ ثبات در ارائه آموزش باکیفیت باشد )شارما و الوی،    بایداصلی آموزش و یادگیری  

برخوردار    بسیارتوای آموزشی از اهمیت  بدنی نیز توجه ویژه به موضوع محدستیابی به اهداف تربیت

همکاران،    است و  و  2021)وحدانی  مجازی   برای(  آموزش  فرایند  در  دانشجویان  یادگیری  تقویت 

کیفیت   .(2017در اولویت باشد )گواد و جونز،    بایدبدنی توجه به تولید محتوای مناسب و جذاب  تربیت

های یادگیری مجازی . اثربخشی روشاستای کلیدی و اساسی در اثربخشی یادگیری  محتوایی، جنبه

(. اعتبار، شفافیت،  2013،  1باربرابستگی دارد )  محتواو تحقق اهداف یادگیری تا اندازة زیادی به کیفیت  

اثربخشی کنند و به  هایی هستند که به ارتقای کیفیت محتوا کمک میارتباط و سودمندی از جنبه

، تمرکز  19-گیری کویددر شرایط بحرانی مثل همه  (.2008،  2شوند )شی و وانگمیمنجر  آموزش  

بلکه توسعه و بهبود کیفیت یادگیری در    ؛ بر پذیرش آموزش مجازی باشد  صرفاً سان نباید  راصلی مد

بای  غیرمنتظره  قرار    مدنظر   دشرایط  )افونهویژه  به  (2020  و همکاران،  3گیرد  توجه  کیفیت محتوا . 

تامی زیادی    تواند  تربیت  برحدود  مجازی  آموزش  مؤثر  اثربخشی  و همکاران،  )   باشدبدنی  عبدالهی 
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از   بودن محتوا،از جنبة کاربردی  (.2022 از رویکردهای عملی در آموزش مجازی، استفاده  استفاده 

مهارت  ی ویدیوها عملی  برنامه  صورتبهها  آموزش  از  استفاده  شبیهتکمیلی،   برای ساز  های 

های آموزشی با شرایط سازی برنامهها، توجه بیشتر به کیفیت تا کمیّت، متناسبکردن آموزشکاربردی

هدفمندسازی  گیریهمه مجازی،  آموزش  شرایط  با  متناسب  محتوا  در  تغییر  آموزش،  نیازسنجی   ،

متناسب آموزآموزش،  شرایط  با  منابع  در سرفصلسازی  بازنگری  آموزش  ش مجازی،  با  متناسب  ها 

 کردنارتقای کاربردی  به توانند  که می  هستندرویکردهایی    ازجملهمجازی و نیازمحورکردن دروس  

کمک   آموزشی  مقوله.  کنند محتوای  از  دیگر  زیرمجموعة  یکی  مرتبطمحتوا  کیفیتهای  و  ،  بودن 

ترین عوامل  از مهمدسترسی به اطالعات    بودن و داشتنمرتبطدر مطالعات گذشته،  .  استدسترسی  

سازی متون، تجدیدنظر  تشکیل کارگروه متناسب  (.2009)اوزکان و کوسلر،    اند بودهیادگیری    بر  اثرگذار

الکترونیک در چارت درسی،  در رویکردهای سنتی آموزش، پیش به آموزش  مربوط  بینی واحدهای 

مجمتناسب آموزش  با  آموزش  روش  آموزشیسازی  نیازسنجی  مبتنی  و   ازی،  نیازسنجی  آموزش  بر 

ماهیت دروس کمکمرتبط  بهشوند که  راهبردهایی محسوب می  ازجمله با    سازی محتوای آموزش 

. دسترسی مدرسان به منابع مختلف، تسهیل دسترسی دانشجو به منابع آموزشی، در دسترس  کنندمی

  برای های شبکه اینترنت، حمایت از فراگیران  ختبودن مدرسان، تسهیل دسترسی فراگیران به زیرسا

ابزار آموزش مجازی و دسترسی به اطالعات مرتبط و متناسب نیز می در  توانند  دسترسی آسان به 

که   هستنداز الزاماتی  و    باشندتسهیل دسترسی فراگیران و مدرسان مؤثر    برفرایند آموزش مجازی  

با توجه به اینکه مؤلفة محتوایی آموزش مجازی در    .منجر شوندآموزش مجازی  اثربخشی  د به  نتوانمی

، متولیان امر باید توجه بیشتری به عوامل محتوایی دخیل نیستبدنی در وضعیت مطلوب  دروس تربیت

استفاده از منابع و محتوای متناسب با   (.2021در آموزش مجازی داشته باشند )کاشانی و همکاران،  

در این شیوة آموزشی    هایخوبیو همچنین  ها و مشکالت  محدودیت  کردنشرایط مجازی با لحاظ

تواند  و تا حدود زیادی می  استمجازی  از ضروریات ارتقای کیفیت آموزش    ،آموزش حضوری  مقایسه با

   .کندبا غلبه بر کمبودها به اثربخشی آموزش مجازی کمک 

مدرسان کاهش تعامالت حضوری بین  ،های مجازی و از راه دوریکی از معایب دوره تعامل و ارتباط:

با هم بر  ستهایکالس با فراگیران و فراگیران  زیادی  تا حدود  تعامالت  این کاهش  یاددهی    کیفیت. 

  کند که بیان میهای این پژوهش  . بخشی دیگر از یافتهاستو یادگیری فراگیران تأثیرگذار  مدرسان  

تاحدودی  آموزش مجازی باشد که    اثربخشییکی از الزامات    عنوانبهتواند  تقویت تعامل و ارتباطات می 

تعدیل   را  مجازی  آموزش  در  تعامالت  شیوهبدون  . کندمشکل  مؤثرترین  از  یکی  تقویت  تردید  های 

فراگیران    ،یادگیری با  فراگیران  و همچنین  فراگیران  و  مدرسان  بین  سازنده  تعاملی  . استبرقراری 
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بر  و    شودمیایجاد همبستگی و تفاهم بیشتر میان استاد و دانشجو    تعامل و ارتباطات سازنده باعث

کردن آموزش مجازی این قابلیت را دارد که با پررنگ  گذاشت.   خواهد  تأثیرآموزش و یادگیری    اثربخشی

. در این  کندجنبه خودآموزی را تقویت    طرفه خارج کرده و موزش را از یک حالت یکآفضای تعاملی،  

  بپردازند دانشجویان این فرصت را پیدا خواهند کرد که با یکدیگر به تبادل اطالعات و دانش    ،شرایط

یادگیری فرایند  تسهیل  -و  را  پژوهش،    کنند. یاددهی  این  مشارکت  »و    «روابطسازی  شخصی»در 

سازی  الزمة شخصیاند.  تعامل و ارتباط مطرح شدههای مربوط به  مقوله  عنوانبه«  دوجانبه و چندجانبه

 است فراگیران و دانشجویان    هایو قوت  ها روابط، داشتن رویکردهای مؤثر در شناخت دقیق از ضعف

فراهم    ها آننشجویان متناسب با شرایط  د شرایط را برای پاسخگویی به نیاز دانتوانکه این رویکردها می

های یادگیری فردی دانشجو دارد و این امر باعث افزایش چشمگیری در سازی به تجربهشخصی.  کنند

در  شودمییادگیری   نیز  هایپژوهش  که  کوسلر،    است  شدهتأکید    گذشته  و  در (2009)اوزکان   .

ویژگیشخصی همچون  سازی  گفتگذاری  اشتراکبه هایی  شخصی،  شخصی،  واطالعات  گوهای 

االت دانشجویان ؤبه س  مدرسموقع  های بهپاسخ.  هستندکننده  تعیین   ...ها و رسیدگی به پرسش و پاسخ

؛ سان و  2009ر اثربخشی یادگیری دارد )اوزکان و کوسلر،  بثیر بسزایی  أ ت  ها آنو مسائل مربوط به  

تعاملی    (.2008همکاران،   ایفا مینقش  مدرسان  ارتباط  یادگیری  باید  مدرسان  و    کند معناداری در 

مطالعات  در  .  (2002،  1)لیاو   کنند  بینیپیشیند آموزش  افر  درکافی برای تعامل با دانشجویان    زمان

  ارزیابی شدهمهم    آموزش مجازیمجازی، خدمات راهنمایی برای موفقیت    آموزشگذشته در حوزة  

دلیل  است؛ همین  ت  بر  ،به  بسیار  دانشجویان  شامل أ موفقیت  راهنمایی  خدمات  این  است.  ثیرگذار 

سیاست  هایدستورالعمل و  همچنین   کنندة تبیینکه    استهایی  اخالقی  و  قوانین  مقررات، 

  زاده و همکاران،)حسن  ستهابودن دادههای برقراری ارتباط در داخل سیستم، محرمانهدستورالعمل

دانشجویان، تقویت ارتباطات فردی، شناخت و اشراف بر دانشجویان    حفظ ارتباط نزدیک با(.  2012

بودن استاد در بازة زمانی خارج از کالس، استفاده از مختلف، اشراف بر اطالعات دانشجو، دردسترس 

مشاورکانال  خدمات  ارائة  ارتباط،  برقراری  برای  مختلف  مختلف،   ةهای  شرایط  با  افراد  برای  ویژه 

رسانی، دسترسی به منابع آموزشی در حیطة آموزش مجازی، داشتن بانک اطالع هایبینی کانالپیش

اطالعاتی از دانشجویان مختلف، اختصاص بخشی از زمان کالس به مشکالت دانشجو، حمایت مالی از  

گوهای شخصی وافزاری برای شرکت در کالس و تقویت گفتهای سختمحدودیت  دارایدانشجویان  

و    شوند  سازی و برقراری تعامالت شخصی متناسب با شرایط فراگیرانشخصیتقویت    باعثتوانند  می

 

1. Liaw 
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-در کنار شخصی.  کنندفراهم  اثربخشی بیشتر آموزش مجازی در رشتة علوم ورزشی  برای  شرایط را  

دوجانبه و چندجانبه نیز یکی    مشارکتسازی و برقراری تعامالت شخصی متناسب با شرایط فراگیران،  

های مشارکتی  استفاده از شیوهبه  .  استهای مفهوم تعامل و ارتباطات در این پژوهش  دیگر از جنبه

دلیل محدودبودن  است، اما در فرایند آموزش مجازی به  شدهدر فرایند آموزش همواره تأکید و توجه  

ب  چهرهبهچهره روابط   اهمیت  از  آموزش  از  جنبه  این  حضوری،  شد.    یشتریو  خواهد  برخوردار 

دانشجو در جریان  -دانشجو و دانشجو-در تقویت روابط استادکردن روابط دوجانبه و چندجانبه پررنگ

تری  که در فرایند آموزش مشارکت فعال  کند میآموزش مجازی این فرصت را برای دانشجویان فراهم 

های آموزش  در مدلخواهد شد.    منجرتیجه این مشارکت به یادگیری مؤثرتری  و درن  باشند  داشته

است    مؤثری آموزش  اثربخش  برها  گیریحل مسائل و تصمیمدر  دانشجویان  ، مشارکت فعاالنة  مجازی

های کالسی، ارتباط آنالین و  های گروهی، تشکیل تیمتأکید بر فعالیت(.  2020،  )فیلیز و کونوکمن

-دانشجو، تقویت ارتباط دانشجویان در فضاهای مختلف مجازی، حفظ تعامل استاد  مستقیم استاد و 

-دانشجو در فضای کالس، استفاده از رویکردهای مشارکتی، ترغیب مشارکت دانشجو، استفاده از شبکه

مختلف   مجازی  فعالیت  برایهای  در  مشارکت  تصویری، افزایش  و  آنالین  ارزشیابی  گروهی،  های 

گذاری اطالعات فردی اشتراککت کالسی برای ارزیابی دانشجویان توسط خودشان، بهاستفاده از مشار

د به تقویت  نتوانکه می  هستندمواردی    ازجملهموقع  گویی بهپاسخ  و و گروهی، اشتیاق و عالقة مدرس

زمان برای    اختصاصهمچنین    .منجر شوندمشارکت دوجانبه و چندجانبه در محیط آموزش مجازی  

ارتباط   خود  همساالن  با  بتوانند  دانشجویان  آن  در  که  کالسی  تمرینات  ارائة  و  گفتمان  و  بحث 

یشتر آموزش  و به اثربخشی ب  دهدها و تعامالت را افزایش  تواند مشارکتتری برقرار کنند، مینزدیک

نیز  شبکه  .منجر شوددر رشتة علوم ورزشی  مجازی   ارتباطی و مشارکت در تحقیقات گذشته  های 

عوامل تأثیرگذار بر تسهیم دانش بین اعضا معرفی شده است )سلطانی زرندی و همکاران،    عنوانبه

اجتماعی و مشارکت می  (.2021 افراد  تعامالت  افزایش تمایل  به    گذاشتن دانشاشتراک به  درتواند 

به  توانند  ها به نوبة خود میاین تعامالت و مشارکت  ؛ بنابراین(2021)باقری و همکاران،    شودمنجر  

ارتقای کیفیت آموزش کمک   ارتباطات و تعامالت در فرایند آموزش مجازی .  کنندبهبود و  تقویت 

های متنوع زمینة تبادل بازخوردها را در جهت اثربخشی آموزش فراهم  عالوه بر اینکه با ایجاد کانال 

و از   شودمی و  دانشج-دانشجو و دانشجو-تر استاد، باعث ایجاد تقویت رابطة دوستانه و نزدیککند می

را صمیمانهاین طریق می یادگیری    کندتر  تر و جذابتواند فضای کالس  به  را و تمایل  و مشارکت 

 افزایش دهد. 
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محدویت پژوهش  می   داشتهایی  این  حوزه  این  در  دیگر  مطالعات  انجام  این که  پوشش  به  تواند 

در زمینة اثربخشی آموزش مجازی ها  دانشگاه   مدرسانبه دیدگاه    . پرداختنکند ها کمک  محدودیت

  های بیشتر با مطالعة جوامع آماری مختلفانجام پژوهش   بنابراین  بود؛ها این مطالعه  یکی از محدودیت

در    تری از فرایند آموزش مجازیتواند درک بیشتر و عمیقمی  مانند دانشجویان، مدیران آموزشی و...

نفعان مختلف  گوناگون آموزش مجازی از دیدگاه ذیهای  ارائه دهد. مطالعة جنبه  رشتة علوم ورزشی

افراد درگیر در حوزه ارائه دانشجویان، فراگیران و مدیران می  ازجملههای آموزش مجازی  و  با  تواند 

انجام این مطالعه بدون توجه های آموزش و یادگیری مجازی مؤثر باشد.  نظرات متمایز در ارتقای روش

که پرداختن   بودهای پژوهش  یکی دیگر از محدودیت  ،های متفاوتتبه شرایط جغرافیایی با زیرساخ

آموزش مجازی و شرایط  .  کندتواند به غنای پژوهشی در این حوزه کمک  می  نده به آن در مطالعات آی

از جنبة نرم ؛ داردافزاری  افزاری و سختبرگزاری آن در مناطق جغرافیایی مختلف شرایط متفاوتی 

تواند در زمینة اثربخشی آموزش مجازی می  هاآن ت بومی متناسب با شرایط ویژة  انجام مطالعا  بنابراین

، سن، پیشینة خانوادگی،  یتگر مانند جنستأثیر متغیرهای مداخله  نشدنبررسی  راهگشا باشد.بسیار  

  نکته  که  های این پژوهش بودیکی دیگر از محدودیت  مجازی  آموزشاثربخشی    ... برپیشینة فرهنگی و

این پژوهش با رویکرد اثربخشی آموزش در دروس   انجام  .استمطالعات آینده    برای  درخور توجهی

تئوری  یعنی  بدنی  تربیت دروس  و  عملی  محدودیت  ،زمانهم  طوربه دروس  از  دیگر  این  یکی  های 

بنابراین  شودمیپژوهش محسوب   تئوری  ؛  و  به تفکیک   صورتبهمطالعة دروس عملی  با توجه  شده 

بدنی  تواند به تکمیل و غنای پژوهش در حوزة آموزش مجازی دروس تربیتماهیت متفاوت دروس، می

   ها و مؤسسات آموزشی کشور کمک کند.در دانشگاه

تر و  تر، بزرگهای متنوعنمونه  در  در حوزة آموزش مجازی  مستمرتحقیقات بیشتر و  انجام  ،  طورکلیبه

این    جدیدتر ضروری است. پیام پژوهش مینتایج  برایتواند حامل  ارزشمندی  گذاران، سیاست   های 

  آموزش   خشیباز اثر  تریکاملدرک    دستیابی بهبرای  ها  دانشگاه مؤسسات آموزشی و    مدیرانو    مدرسان

و فراگیران مدرسان  های آموزش مجازی این فرصت را برای  داشتن درکی روشن از جنبه.  مجازی باشد 

آن را برای اثربخشی بیشتر   هایو ضعفکنند  این نوع از آموزش را تقویت    هایکه قوت  کند میفراهم  

انجام تحقیقات بیشتر شود.  منجر  یادگیری  -های جدید در فرایند یاددهی به ظهور ایده  تا  دهندپوشش  

ای تواند روزنههای علوم ورزشی میآموزش مجازی در رشته  کارآمدیو  اثربخشی  در راستای مطالعة  

 .شودمحسوب در این رشته جدید در راستای ارتقای کیفیت آموزش مجازی 

در رشتة   مجازی  ارتقای اثربخشی آموزش  ایبرزیر    پیشنهادهایتوجه به    ،های پژوهش با توجه به یافته

 : است مفیدعلوم ورزشی 
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 ؛ ز آموزشیکو مراها  دانشگاه در  مجازی آموزش ةویژافزاری افزاری و سختنرمهای ارتقای زیرساخت-

 ؛های ویژة آموزش مجازیروزرسانی دانش مدرسان و دانشجویان با برگزاری دورهبه-

دانشجویان و    نکردنهای و بسترهای متنوع برای آموزش مجازی و محدودمنابع، شیوه  کردنفراهم-

 ؛خاص و مشخص آموزشی های قالبمدرسان به 

در  ها متناسب با شرایط آموزش مجازی  سرفصلمحتوای آموزشی و بازنگری    ،سازی منابعمتناسب-

 ؛ دروس تئوری و عملی

)حضوری- آموزشی  ترکیبی  رویکردهای  از  در  -استفاده  ارتباطات   راستایغیرحضوری(  تسهیل 

 ؛ دانشجو-استاد و دانشجو-دانشجو

دسترسی مدرسان به اطالعات جامع و کامل از دانشجویان در راستای تسهیل تعامالت و ارتباطات  -

 ؛مجازی

فناوری- از  سیستماستفاده  بر  تأکید  با  آموزش  در  نوین  شبیه ههای  بازیای  و  برای ها  وارهساز 

 .  های حضوری در تدریس دروس عملیکردن آموزش مجازی به آموزشنزدیک

 

 تشکر و قدردانی 
اساتید و شرکت یاری  از  این مطالعه  انجام  را در  کردند، صمیمانه تشکر کنندگانی که گروه تحقیق 

 شود.  می
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