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Abstract 
The aim of the present study was to develop an effective model of virtual education for 

physical education in schools. The research method was qualitative and based on 

Grounded Theory. A semi-structured interview method was used to collect data. Data 

analysis was performed by Glaser's (1992) method. The participants consisted of 14 

physical education teachers of the country and sampling was continued until theoretical 

saturation. After step-by-step coding, 99 obtained final codes were divided into 21 sub-

categories and 4 main categories: management, attitudinal, supportive, and virtual 

teaching process requirements. The results showed that considering the managerial 

requirements (planning, creativity, motivation, monitoring, feedback, evaluation), 

attitudinal requirements (community, family and student attitudes ), supportive 

requirements (support of the teacher, school, family, Ministry of education, experts and 

team leaders) and the requirements of the virtual teaching process (virtual education 

methods, virtual learning tools, sports activities and proper nutrition at home, virtual sports 

competitions, virtual classroom management, principles of virtual teaching and sports 

designs) can be efficiency model for virtual educational plan of physical education of 

schools in critical situations such as COVID-19 pandemic. The findings of the current 

study can be used as a model for effectively developing a virtual educational plan for 

physical education lessons in schools. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
Physical education is an essential part of the school curriculum. Recently, the 

COVID 19 pandemic as a health hazard, in addition to various outcomes, has 

strongly affected education (11). Due to the pandemic of the virus, school 

education was changed from face-to-face to virtual education and physical 

education course due to its practical nature and lack of planning experience faced 

problems. Hamidi and Najafi, Salimi and Fardin, Jeung and Su, Mohammadi et 

al., O'Brien et al., Putri et al. (2020), Sharifi et al., Workville and Hoggs (2019), 

Salehinejad et al. (2018) dealt with this issue in related research. Therefore, 

considering the importance of planning virtual physical education and research 

gap due to emerging and executive time priority for the needs of the education 

system, the aim of this study was to develop an effective model of virtual 

education for physical education in schools.   

 

Methodology and Materials 
This qualitative study was performed based on Grounded theory. Due to the 

emergence of the phenomenon of e-learning in physical education in schools 

during health crises, little literature review, lack of relevant questionnaires and 

answering the question of what the model for creating an effective plan is for 

virtual education of physical education in schools, the qualitative research method 

of Grounded theory of Glaser’s approach (1992) was used. In Glaser’s approach, 

after conducting the interviews, the collected materials are carefully studied, and 

the data resulting from its implementation are categorized into three open, axial 

and selective codings (1). The statistical population of the current study was the 

physical education teachers of the country. The criterion for selecting research 

participants was based on the national comprehensive group of physical education 

teachers in one of the virtual messengers based on many studies. Successful 

experienced people in virtual teaching plans of physical education lessons were 

present in this group and willing to participate in the current study voluntarily in 

these circumstances; hence, they were a sample of the present study. The 

interviews were continued until the theoretical saturation, and finally, 14 

interviews were conducted. In order to validate the results of the ongoing study, 

the criteria of validity, portability, reliability and verification were used (2). In this 

regard, data were collected from different sources, participants’ points of view, 

demographic reports of the teachers and all documented stages of the research. 

The reliability of the research was evaluated by two expert coders who were 

familiar with the coding process. The percentage of agreement between the two 

coders was 87.8%, and the reliability of the present study was confirmed. 
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Findings 
After coding, the 4 main categories of management, supportive, attitudinal and 

virtual teaching process requirements were obtained. Management requirements 

included 6 sub-categories such as planning, creativity, motivation, monitoring, 

feedback and assessment as well as 33 concepts including  compiling a 

comprehensive plan and a virtual physical education book by the ministry of 

education, preparing lesson plans, determining teaching objectives by physical 

education teacher, preparing comprehensive books by experts and teachers, 

making home-made sports tools, using virtual sports challenges and games, using 

motivational phrases, encouraging, preparing gifts for sports competitions, 

teacher-parent monitoring of students’ activities, visiting physical education 

classes by the ministry of education, requesting activity reports, providing 

feedback to students, considering the grade point average based on student 

participation, performing the correct form of movements, recording activities in 

the tables, sending activity videos by students and so on. Attitudinal requirements 

were composed of 3 sub-categories: community, student and family attitudes, and 

8 concepts including  creating a culture about the importance of school sports in 

the community, informing families about the effects  of sport, inducing health 

value, expressing the effects of sport for students and so on. Supportive 

requirements contained 5 subcategories such as the support of experts and group 

leaders, teachers, schools, families and Ministry of Education, and its concepts 

included  the  cooperation of physical education teachers in developing plans, 

cooperation and support of the managers, school deputies, experts and parents to 

plan this lesson, creating the necessary infrastructure by the Ministry of Education 

as well as supporting physical education teachers by the Ministry of Education. 

The requirements of the virtual teaching process comprised 7 sub-categories of 

virtual education  methods, virtual education tools, sport activities and proper 

nutrition at home, virtual sport competitions, virtual classroom management, 

principles of virtual teaching and sport plans and its concepts included teaching 

the rules and skills of sports, doing corrective exercises, principles of warm-up 

and cool down, physical fitness factors, basic skills, calculation of food calories 

and BMI, exercise with family, production of educational content, preparation of 

educational clips, PowerPoint presentations of sports, releasing live sports, 

emphasis on physical activity and proper nutrition, preparation of exercise 

program for students at home, holding various types of virtual sport competitions 

at different levels, expressing class rules and regulations, paying attention to the 

order and principle of diversity, dealing with students' needs and problems, not 

putting pressure on students, using weight and obesity control plan, doing exercise 

with family and presenting superior virtual teaching models for physical education 

teachers. 
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Figure 1- Efficiency Model for Virtual Education Plan of Physical Education in 

Schools 

 

Conclusion 
The pandemic of coronavirus has disrupted the country's education system, and 

the concern of developing and implementing virtual plans has become the biggest 

challenge of the educational system in the world. Due to the importance of 

physical education for the physical and mental health of students, special attention 

should be paid to it in the virtual education plan. In a virtual physical education 

curriculum, n the first stage, management planning in this subject should be 

addressed. Attitudes and supports about virtual physical education are the 

influential factors in the effectiveness of physical education lessons. Finally, the 

physical education teacher as the most important educational person must 

determine its plans, teaching principles, teaching tools and educational content in 

accordance with the conditions of virtual education. It is recommended that 

according to the ongoing study, an effective model for the virtual education plan 

of physical education lessons in schools should be developed and in this plan, 

more attention should be paid to managerial, attitudinal, supportive and virtual 

teaching process requirements. 
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 مقالة پژوهشی

  مجازی درس تربیت بدنی در مدارس   یموزش آ الگوی کارآمدی برنامه  تدوین

  1( 19-گیری کووید)مطالعه موردی: همه 
 

 2، مهرداد محرم زاده1فاطمه رضاپور

 

 رانیا  ل،یاردب  ،یلیدانشگاه محقق اردب  ،ی ورزش  تیریمد  یدکتر  یدانشجو .  1

 مسئول(   ۀ سند ینو)  رانیا  ل،یاردب  ،یلیدانشگاه محقق اردب  ،یورزش  تیری استاد مد.  2
 

 04/1400/ 07تاريخ پذيرش:                                   17/01/1399تاريخ دريافت:  
 

 چکیده 

نی در مدارس اجرا شده  مجازي درس تربیت بد یكارآمدي برنامه آموزشپژوهش حاضر با هدف تدوين الگوي 

ز روش  اها  . براي جمع آوري دادهبوده بنیاد  ژوهش به شیوه كیفی و مبتنی بر نظريه پردازي داداست. روش پ

مشاركت ( انجام گرفت.  1992مصاحبه نیمه ساختار يافته استفاده شد. تجزيه و تحلیل اطالعات به روش گلیزر )

تربیت بدنی كشور    نفر از  14  ، پژوهش   كنندگان تا دستیابی به  نمونه و    بودمعلمان  اشباع نظري ادامه گیري 

مقوله    4و    مقوله فرعی  21به دست آمد كه در    نهايیكد    99، تعداد  بعد از كدگذاري مرحله به مرحلهيافت.  

نتايج   اصلی الزامات مديريتی، الزامات نگرشی، الزامات حمايتی، الزامات فرآيند تدريس مجازي قرار گرفتند.

نظر  دادنشان   در  )برنامه   با  الزامات مديريتی  انگرفتن  نظاريزي، خالقیت،  ارزشیابی(گیزش،  بازخورد،  ،  رت، 

نگرش خانواده )نگرش جامعه،  نگرشی  آموزانالزامات  دانش  نگرش  )( ها،  الزامات حمايتی  معلمان،  ،  حمايت 

خانواده حمايت  مدارس،  و  حمايت  آموزش  حمايت  سرگروهها،  و  كارشناسان  حمايت  الزامات  پرورش،  و  ها( 

زشی و تغذيه مناسب در هاي وري، ابزارهاي آموزش مجازي، فعالیتهاي مجازفرآيند تدريس مجازي )آموزش

توان  شی( میورزهاي  طرح،  مجازي  ، مسابقات مجازي ورزشی، مديريت كالس مجازي، اصول تدريسمنزل

كوويد   گیريهمه  برنامه آموزش مجازي درس تربیت بدنی مدارس در شرايط بحرانی مانند  براي  الگوي كارآمدي

مجازي   یبرنامه آموزش  كارآمد  تواند به عنوان الگويی براي تدوينهاي اين پژوهش میتدوين كرد. يافته   19

 مدارس باشد.  درس تربیت بدنی

 

 . 19مجازي، تربیت بدنی مدارس، كوويد  یالگوي كارآمدي، برنامه آموزش :واژگان کلیدی
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 قدمه م
برای افزایش فعالیت    را  رویکردی کارآمد و   استبدنی یک بخش ضروری از برنامه درسی مدارس    تربیت

ها و رویدادهای ورزشی در یک محیط حمایتی با زیر  ها، فعالیتآموزان از طریق برنامه  جسمانی دانش 

مطالعات انجام  های علمی و  ها و محیطرسانه  مختلف،. در مجامع  کندفراهم می  ها و امکاناتساخت

ت المدارس برای حل مشک  تربیت بدنی، در مورد پتانسیل  تربیت بدنی در مدارس  گرفته در زمینه

  (. 1،2014پوت و همکاران )وجود ندارد   آموزان تردیدی  شناختی و آموزشی دانشمتعدد اجتماعی، روان

  سازمان   اندشده  جهان پدیدار  در  که  ویروسی  هایعفونت  ناشی از ایجاد  یهابرخی بحران سویی دیگر    از

  ( 2016  ،2ال هزمی)   است  داده  قرار  خود  ریتأث  تحت  جهان  سراسر  را در  نفر  هامیلیون  و  جهانی  بهداشت

شده  شناخته عمومی برای سالمت خطر یک عنوان به 19-کوویدو بیماری  کرونا ویروسبه تازگی،  و

 سال   در  تنفسی سارس  سندرم  شیوع  از  بعد،  واگیردار  های  بیماری  شیوع  ترین فاجعهبزرگ  که  است

  فرهنگی   و   اقتصادی، اجتماعی   پیامدهای   گرفتن   نظر  در   با   (.2020  ،3و همکاران  وانگ)  است  2003

از   شدت   به  که  ملی  کارکردهای   از  یکی   جهان،   مردم  ارکان زندگی   همه  در  ویروس  این  گیریهمه

   (.2020)وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، است آموزش ،پذیرفته اثر کنونی بحران

آموزان مدارس  زمان   در  دانش  در  حضور  فعالیت  نظر  از  ، عدم  زمان  دارند،   کمتری  جسمی    مدت 

  نامناسبی   غذایی  رژیم  از  و  دارند  نامنظمی  خواب  الگوهای  می شوند،  خیره  موبایل  صفحه  به  یتریطوالن

  شود می  تنفسی-قلبی  آمادگی رفتن بین از و وزن افزایش به منجر  عوامل این همه.  می نماید  پیروی

 دانش آموزان،   سالمتی  بر  منفی  ات ریتأث  چنین.  (2019  ،همکاران  و  وانگ؛  2017  ،4همکاران   و  )برازندال

  در   خود،  همساالن  با   از تعامل  به دور  و  بسته  فضای  در  فعالیت،   بدون  دانش آموزان  که  زمانی  احتماالً

  یکی   شاید  نوجوانان  و  کودکان  بر  موضوع  این   روانی  ریتأث.  شودمی  تشدید  می برند   سر  به  قرنطینه  زمان

  طوالنی  قبیل  از  دیگری  یزا استرس  عوامل.  شودمی  گرفته  نادیده   به راحتی  که  است   از موضوعاتی

  نامناسب،  اطالعات  دریافت  حوصلگی،   بی   و   میدیانا  بیماری،   ابتال به  از  ترس  قرنطینه،  مدت زمان  شدن

  و  خانه   در   شخصی  فعالیت   فضا برای  کمبود  معلمان،   و   دوستان  ها، همکالسی   با   حضوری  تماس   عدم 

باشند    داشته  ماندگارتری  و   ساز  مشکل  اثرات  تواند می  ، خانواده  اقتصادی-مالی  خسارت  از  ناشی  فشار

 . ( 2020 ،5همکاران و  بروکس)
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  مناسب،   بستر های آموزشی  ارائه  با   نه تنها   دارند،   کلیدی  نقش  مدارس  و   پرورش  و   آموزش  میان  این  در

 شرایط  بهبود  آنها باعث  هایمشاوره  از  استفاده  و  هامعلم  و  آموزان  دانش  بین  آنالین  ارتباط  ایجاد  با  بلکه

  رعایت  خانواده،   بدنی در   فعالیت  انجام  به  دانش آموزان  تشویق  در  کلیدی  نقش   مدارس  همچنین.  شوند

نیز  2020  همکاران،  و   )وانگ  دارند  متعادل  غذایی  رژیم  و  خواب  بهداشت ایران  در  از شیوع (.  بعد 

رسمی آموزش    پیام رسانها در مدارس به شکل مجازی در  روس کرونا و تعطیلی مدارس، آموزشوی

های در حال حاضر آموزش مجازی های برنامهچالشاز سویی   و پرورش به نام شاد ادامه پیدا کرد.

های الزم برای آموزش مجازی درس تربیت بدنی از طریق فضای  زیر ساخت  فقداندرس تربیت بدنی،  

مجازی، کم اهمیت جلوه داده شدن آموزش مجازی درس تربیت بدنی به نسبت سایر دروس و کم  

برنامه ریزی موردی   ،ی دانش آموزانانو رو  توجهی به آن به عنوان یک بخش مهم برای سالمت جسمی

های  فقدان سیاست  برای آموزش مجازی درس تربیت بدنی،برنامه و الگوی مدون و مناسب    بودو ن

های  های حاکم بر فعالیتمحدودیت ون تربیت بدنی  معلماهای فردی  جهت باال بردن انگیزه  مناسب

ی  زیربرنامه  اهمیت   شرایط ذکر شده و   بر اساس.  است  در فضای مجازی دانش آموزان دختر  ورزشی  

  و مدون  کارآمدبرنامه  یک    وجود،  در شرایط حاضر  مدارس  آموزش مجازی درس تربیت بدنی  برای

 . گیردمورد توجه قرار می برای آموزش مجازی درس تربیت بدنی 

جهانی دارند، تعداد  گیری  مجازی به علت بیماری هایی که همهبا توجه به نوظهور بودن پدیده آموزش  

حمیدی و نجفی    .محدودی پژوهش درباره این موضوع صورت گرفته است که به آنها اشاره می گردد

  زمان  در  پرورش  و  آموزش  در  تربیتی  ورزش  توسعه  الگوی  تدوین( در پژوهشی به  2020جویباری )

  عمده   مقوله  7پژوهش  پرداختند. در این    19کووید    گیریهمه  همچون  بحران های بهداشتی   بروز

-برنامه  مجازی،  آموزش  اصالح فرآیندهای  دوسویه،  ارتباطات  راهبردها،  تدوین  مجدد،  نیازسنجی  شامل

 توسعه  الگوی هایشاخص به عنوان توسعه بر  مؤثر عوامل و  جهانی  الگوهای از استفاده  عملیاتی،  های

سلیمی و فردین  شدند.    بهداشتی شناسایی  هایبحران  بروز  زمان  در  پرورش   و  آموزش  در  تربیتی  ورزش

مقاله  نیز  (2020) بررسی  در  به  ویروس کروناای    و  هافرصت  بر  دی تأک  با  آموزش مجازی،  در  نقش 

پرداختنچالش این مطالعه،  .دها  ریزان  و  راهبردی مدیران   تفکر  نداشتن  در   سیاست گذاری   ،برنامه 

  استقالل   نداشتن  شده،  فناوری های معرفی  ضعف  ،ناکارآمد  مدیریت  و  فناوری آموزشی  ضعف  نامطلوب،

مطرح   های آموزش مجازیبه عنوان چالش  شده  مطرح  بودجه بندی  خوردن  برهم  و  عمل  آزادی  و

  داشتن   به  توجه  تغییر،  زمینۀ  فراهم کردن)   کالن  سطح  در  را  هایی  فرصت  کرونا  شیوع  همچنین.  گردید

  آموزشی  فرصت  خلق )  میانی  سطح  ،(مجازی  و   برخط  آموزش هایبه    توجه  و   راهبردی  برنامه ریزی

پژوهش    .است  داشته  دنبال  به  خرد  سطح  و (  جدید  آموزشی  نوآوری  خلق  برابر و محمدی و  نتایج 

  چالش های  از  ابتدایی   اول  دوره   دانش آموزان   والدین   تجارب   واکاویبه    در پژوهشی   (2020همکاران )
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 محاسن  که  ند نشان داد  و  کرونا پرداختند  ویروس   شیوع  زمان  در  اجتماعی  با شبکه های  مجازی  آموزش

، اقتصادی آموزشی، اجتماعی، فرهنگی  مقوله  در پنج اجتماعی هایشبکه  در مجازی آموزش معایب و

بندی     طراحی  ،شدعنوان    والدین  توسط  که  معایبی   و  مشکالت  به  توجه  باو    شودیمو فنی طبقه 

  (2019و همکاران ) شریفی  .است  یضرور  مجازی  آموزش  ارائه  جهت  اثربخش  و   منسجم  هایزیرساخت

 مناسبی جایگزین تواندالکترونیکی می  آموزش که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش  در  نیز

 بیانگر این امر است که(  2018صالحی نژاد و همکاران )  تحقیق  نتایج   .باشد حضوری  آموزش  برای

 سرعت جمله از  شناختی ارتقای عملکردهای برای را  ذهنی نقشۀ  ساخت  افزار،نرم   بر  آموزش مبتنی

 .دهدمی افزایش اطالعات دانش آموزان پردازش

تربیت   نیآموزش آنال  ی هاکالس  ای به شناسایی مشکالت( در مطالعه2020) 1جئونگ و سوهمچنین  

 ی کنواختی  ،مشکالتیکی از  نتایج نشان داد  پرداختند.    19-کووید   گیریهمهدوران  در  بدنی مدارس  

را به    یبدن  تی است که ارزش ترب  یآموزش  یمحتوا  محدود بودن  و  یطیمح  طیشرا  این  ها درکالس

 کالس   یاز کمبود مهارت در اجرا  ی ناش  کهاشتباه    یهاروشمشکل بعدی،    . کندیمنتقل نم  ی اندازه کاف

  ار یبس  یابیارز  یرهنمودها  همچنین  و   اجرا می شود   معلمانتوسط  که    ی استبدن  تیترب  نیآنال  یها

-ریغ را    نیآنال  یهابا روش  کیستماتیس  یابیکه ارز  پرورشمحدود ارائه شده توسط وزارت آموزش  

 ت یترب  ی ها  عملکرد کارآمد کالس  لیشده و تسه  ییناسابه مشکالت ش  یدگیرس  یبرا  .ندکیممکن م

فعالیت های  الزم است   و   است  کی استراتژ  یریادگی  ی ها در روش  رییبه تغ  از ین  نیصورت آناله  ب  ی بدن

  ی ابیارز  یندهای، فرانیعالوه بر ا.  همکاران به اشتراک گذاشته شود  ۀهمتدریس مجازی معلمان بین  

آموزان  قیتشو  شامل  د یبا دانش  فعال  مشارکت  در    نیز  (2020)  2و همکاران  اوبراین  باشند.   نیز  به 

مایکروسافت، برنامه گوگل میت و   ها، تلوزیون،که برای آموزش از راه دور پورتال  دریافتندای  مطالعه

که در (  0202)  3پوتری و همکاران   پژوهش  هاییافته  .استارتباطات زنده و دو طرفه مفید  اینگونه  

معاشرت  محدودیتهای بیانگر چالش ،های برنامه آموزش مجازی پرداختندچالش بررسی به ایقالهم

، کاهش وجود نظم در یادگیری خانگی، کمبود مهارت فناوری برای کودکان،  آموزان  دانش  بیندر  

 محدودیت در انتخاب روش تدریس برای معلمان، کمبود مهارت های فناوری برخی معلمان، همکاری

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که    نیز  (2019) 4هوگس و ورکویل  بین معلمان و مدیر بود.   کم 

 .است فناوری ها توسعه و به زیرساخت ها توجه  مستلزم ،برخط آموزش های در شده ایجاد بسترهای
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های مدارس از آموزش حضوری به جهان، آموزشدر سراسر    19-بیماری کووید  گیریهمهبه دلیل  

عملی درس   ماهیت  علت  به  یافت.  تغییر  مجازی  نآموزش  و  بدنی  وبرنامه  تجربهبود  تربیت    ریزی 

که  ، آموزش مجازی این درس با مشکالتی روبه رو شد. با توجه به اینمجازی تربیت بدنی   یآموزش

  یو جسم دانش آموزان بسیار ضروری است، در برنامه آموزش  واندرس تربیت بدنی برای سالمت ر

صورت بگیرد. از زمان شروع این درس تربیت بدنی    مناسب برایریزی های  مدارس باید برنامه  مجازی

فعالیتریزیبرنامه  تاکنون  بیماری و  پرورش  و  آموزش  توسط  موردی  توسط  های  خودجوشی  های 

و برنامه جامع و الگوی   صورت گرفته استآموزش مجازی درس تربیت بدنی  معلمان تربیت بدنی برای  

راهنمای  کارآمدی باشد  آموزش مجازی  که  بدنی مدارس  تربیت  ارائه نشده است. همچنین   ،درس 

درس تربیت   مجازی  یآموزشکاربردی به برنامه  جامع و  داخلی و خارجی به صورت    یاهلمقادر    تاکنون

-برنامه مسئلهاهمیت بنابراین پژوهش حاضر با توجه به ضرورت و   پرداخته نشده است. بدنی مدارس

شکاف تحقیقاتی موجود به علت نوظهور ش مجازی درس تربیت بدنی در مدارس،  آموز  ریزی برای

به دنبال این   و اولویت زمانی اجرایی به دلیل نیاز سیستم آموزشی آموزش و پرورش،  بودن این پدیده 

زمان مواجه    در  مدارس  آموزش مجازی درس تربیت بدنی  برای  کارآمد   ۀ برناماست که الگو و    سئوال

 باشد؟  ید گونه باچ 19-بیماری کووید  گیریهمهبحران هایی همچون  با

 

 پژوهش روش
الگوی    تدوینکه با هدف    است  1به صورت کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد   روش اجرای این پژوهش

(  19-کووید  گیریهمهمطالعه موردی:  )مجازی درس تربیت بدنی مدارس    یکارآمدی برنامه آموزش

آموزش مجازی درس تربیت بدنی مدارس در بحران های ۀ  دیپدنوظهور بودن  به علت  انجام پذیرفت.  

ای مرتبط و پاسخگویی به این پرسش که با  نامهپژوهشی اندک، فقدان ابزار پرسش ۀنیشیپ بهداشتی، 

از  ؛  کارآمدی برای آموزش مجازی درس تربیت بدنی در مدارس تهیه نمود  ۀبرنامتوان  چه الگویی می

در رویکرد گلیزر، .  ( استفاده شد1992)  2نظریه داده بنیاد با رویکرد گلیزراز نوع  روش تحقیق کیفی  

های حاصل از اجرای شوند و دادهها، مطالب گردآوری شده به دقت مطالعه میپس از اجرای مصاحبه

و   میمفاه  نیروابط ب  قیاز طر  محقق  و  گیرندو انتخابی قرار می  ، محوریکدگذاری باز  گامسه  آن در  

نظر  هامقوله و  دهد میانجام    را  هینگارش  فرد  نیمه مصاحبه  (.2018  همکاران،)دانایی  به صورت  ها 

ساختار یافته با نمونه های آماری انجام شد. پس از پایان هر مصاحبه، مصاحبه ها به صورت کامل  
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جامعه آماری    صورت گرفت.1  20 نسخه   مکس کیودا  نرم افزار   کدگذاری توسطمراحل  تایپ شدند و  

بر اساس گروه  پژوهش    کنندگانمشارکت مالک انتخاب    تربیت بدنی کشور بودند.  معلمانپژوهش،  

مجازی بود که مبنای بسیاری از تحقیقات   هایرسانامیپ جامع کشوری معلمان تربیت بدنی در یکی از  

که در این گروه    یتربیت بدن  درس  های موفق تدریس مجازی. افراد با تجربه و دارای سابقه برنامهاست

 ،بودند که به صورت داوطلبانه در این شرایط در تحقیق مشارکت کنند  مندعالقهو    ندتداش   حضور

گونه قصد خاصی در انتخاب جنسیت و . به همین منظور محقق هیچندتگیری قرار گرفمبنای نمونه

 افراد  حضور  نسبت  لحاظ   با  زین  ی ریگنمونه  یبرا  ها انتخاب استان  ی نحوهها نداشته است.تعداد نمونه

استان  موفق   تجربه  گرفتن  نظر  در  با  و  یبدن  تیترب  معلمان  یکشور  جامع  گروه  در  های مختلفاز 

ویروس کرونا، انتخاب های دیگر را   گیریهمهکه شرایط به طور کلی به علت این .بود یمجاز آموزش

-عالقه  موفق تدریس مجازی  هایو فعالیت  ریزیتحت الشعاع قرار داده بود از نیروهای با تجربه برنامه

  .معلمان تربیت بدنی استفاده شد  یدر گروه مجازی جامع کشور  حاضرمند و داوطلب به همکاری  

  1مصاحبه انجام پذیرفت. در جدول    14نهایت    درو    تا حد اشباع نظری ادامه یافت  نیز  هامصاحبه

 اطالعات مشارکت کنندگان در پژوهش نشان داده شده است. 
 

 اطالعات مشاركت كنندگان در پژوهش  -1جدول 

 سابقه تدريس مقطع تدريس  مدرک تحصیلی  استان جنسیت  خبرگان 

P1  سال  10 ابتدایی  کارشناسی ارشد  اردبیل  زن 

P2  کارشناسی  تهران  زن 
ابتدایی و متوسطه  

 دوم
 سال  27

P3  سال  3 متوسطه اول و دوم  کارشناسی ارشد  گیالن  زن 

P4 سال 4 ابتدایی  کارشناسی ارشد  یزد  مرد 

P5 سال 11 ابتدایی  کارشناسی  مازندران  مرد 

P6  کارشناسی ارشد  سمنان  زن 
ابتدایی و متوسطه  

 اول و دوم
 سال  13

P7 کارشناسی  همدان  مرد 
ابتدایی و متوسطه  

 اول
 سال  8

P8  سال  4 متوسطه اول و دوم  کارشناسی  مرکزی  زن 

P9  سال  4 متوسطه اول  کارشناسی  قم زن 

 

 
 

 

 
   

 
1. MAXQDA2020 
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 اطالعات مشاركت كنندگان در پژوهش  -1جدول ادامه  

 سابقه تدريس مقطع تدريس  مدرک تحصیلی  استان جنسیت  خبرگان 

P10  سال  3 متوسطه دوم  کارشناسی ارشد  مازندران  زن 

P11  سال  3 ابتدایی  کارشناسی  گیالن  زن 

P12  سال  11 ابتدایی  کارشناسی ارشد  فارس  زن 

P13  سال 15 ابتدایی  کارشناسی  کرمان  زن 

P14 سال 15 ابتدایی  کارشناسی ارشد  مرکزی  مرد 

 

قابلیت  بخشاعتبار  منظور  به پذیری،  انتقال  اعتبار،  معیارهای  از  پژوهش حاضر  نتایج  به  و  ی  اعتماد 

میزان درجه اعتماد به واقعی  معنای    به   باراعت  (. 2017قلی پور و همکاران،  ) ی استفاده شد  ریپذدییتأ 

  ت سئواالها و  در این راستا برای انتخاب نمونه  .ها برای شرکت کنندگان در پژوهش استبودن یافته

همچنین متن مصاحبه و کدهای مستخرج  .های مختلف استفاده شدمصاحبه از منابع موجود و جنبه

. انتقال پذیری، نشانگر قابلیت  برای چند نفر از مشارکت کنندگان ارسال و نقطه نظرات آنان اعمال شد

طریق مستند سازی همه مراحل پژوهش    که از  های مشابه استها و محیطها به سایر گروه انتقال یافته

پژوهشگران استفاده سایر  محیط  گزارش  ها و  تجربه نمونهگزارش    یت شناختی،زارش جمعگ ،  برای 

ها در طول زمان و شرایط مختلف اشاره دارد که با به ثبات داده  قابلیت اعتماد،  پژوهش به دست آمد.

استفاده از کدگذاری توسط دو کدگذار متخصص در رشته مدیریت ورزشی و آشنا به فرآیند کدگذاری  

به دست آمد.    % 8/87 ،(2009 خواستار،)درصد توافق بین دو کدگذار با استفاده از فرمول . انجام شد

امیری و  )قرار گرفت    تأیید درصد است، پایایی پژوهش مورد    60که این میزان باالی  با توجه به این

  نشان داده شده است. 2در جدول  آن نتایج .(2020 نوروزی سید حسینی،
2 × تعداد  توافقات

تعداد  کل کدها
×  = درصد پایایی  100

 

 نتايج بررسی پايايی دو كدگذار  -2جدول  

 تعداد توافقات  تعداد كل كدها  شماره مصاحبه
تعداد عدم 

 توافقات
 درصد پايايی  

2 31 13 5 8/83  % 

6 65 29 7 2/89  % 

12 27 12 3 8/88  % 

 %  8/87 15 54 123 کل
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ها با نتایج و تفاسیر مربوط به آن است که از طریق ارتباط یافتهۀ  دهند ، نشان  یریپذ دییتأ همچنین  

از   از فرآیند پژوهش و اعمال نظرات آنها در بازبینی و    ،تربیت بدنی   معلمانبررسی چند نفر  خارج 

 . صورت گرفتمراحل پژوهش  ۀتشریح هم

 

 نتایج 
 21به دست آمد که در    کد نهایی  99بعد از کدگذاری مرحله به مرحله بر اساس روش گلیزر، تعداد  

و   فرعی  فرآیند    4مقوله  الزامات  و  نگرشی  الزامات  الزامات حمایتی،  الزامات مدیریتی،  اصلی  مقوله 

 .قرار گرفتند  الگوی کارآمدی برنامه آموزش مجازی درس تربیت بدنی در مدارستدریس مجازی برای  

  مجازی درس تربیت بدنی  یمه آموزشالگوی کارآمدی برناالزامات مدیریتی را برای  مقوله اصلی اول،  

و    ، بازخوردنظارت  انگیزش،   ریزی، خالقیت،برنامهمقوله فرعی    6شامل    و   کند مطرح می  در مدارس

مفاهیم و مقوله های   3. جدول  است  دسته  6در این    مفهوم  33شامل    ی به طور کل  و  استارزشیابی  

 فرعی را برای مقوله اول نشان می دهد. 
 

مجازي  یمربوط به الگوي كارآمدي برنامه آموزشاولیه مقوله اصلی اول، مقوالت فرعی و كدهاي  -3جدول 

 درس تربیت بدنی در مدارس 

 فراوانی مفاهیم فرعی تمقوال 1 مقوله اصلی

 برنامه ریزی  الزامات مدیریتی  

مجاز  جامع   ۀ برنام  دوین ت-1   ت یترب   درس یآموزش 
 توسط آموزش پرورش  یبدن 

8 

 4 تربیت بدنی  توسط معلم طرح درس هیته-2

 3 تربیت بدنی  توسط معلم س یاهداف تدر  نییتع-3

  ی بدن   تیترب   درس   یکتاب جامع آموزش مجاز  هیته-4
 توسط آموزش پرورش 

4 

و  برنامه  نظیمت-5 کارشناسان  توسط    ی هاسرگروهها 
 ی استان 

2 

بدنی   برنامه جامع  دوینت-6   ی با همکار  درس تربیت 
 همه معلمان 

3 

توسط    دانش آموزان   ی برا  یورزش  ی کتابچه ها  هیته-7
 آموزش و پرورش 

3 

 4 ها برنامه یی اجرا بلیت اق  توجه به -8

 3 یبدن   تیترب   درس   یکاربردی  هابرنامهفراهم سازی  -9
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مقوله اصلی اول، مقوالت فرعی و كدهاي اولیه مربوط به الگوي كارآمدي برنامه آموزشی  -3جدول ادامه 

 مجازي درس تربیت بدنی در مدارس 

 فراوانی مفاهیم فرعی تمقوال 1 مقوله اصلی

 الزامات مدیریتی 

 برنامه ریزی 
پا -10 آموزگان  از  نکردن  عنوان    هیاستفاده    معلمبه 

 ی بدن   تیترب 
3 

 خالقیت 

بخش   جذاب -11 لذت  برنامه  و  ی  ورزش  یهانمودن 

 برای دانش آموزان 
12 

منزل به دانش  در  یورزش ل یآموزش ساخت وسا-12

 آموزان 
5 

  به عنوان ابزار   منزلموجود در    لیاستفاده از وسا-13

 ورزشی 
4 

 5 ی مجازی ورزش یهاچالش  استفاده از-14
نمودن  استفاده از شعرهای ورزشی برای جذاب    -15

 آموزش
2 

بازی  -16 از  تسهیل   استفاده  برای  ورزشی  های 

 آموزش مجازی 
3 

 انگیزش 

 3 در دانش آموزان  زه یانگ  جادی ا-17
 4 ی  زشیاز جمالت انگ  معلم استفاده -18
 5 دانش آموزان  قیتشو-19
 3 یمسابقات ورزش یبرا ه یهد  هیته-20
 3 دانش آموزان  در و نشاط  یشاد ایجاد توجه به-21

 نظارت 

 4 دانش آموزان  ی هاتینظارت معلم بر فعال-22
 4 دانش آموزان  یهاتی بر فعال نی نظارت والد-23
  دانش  یورزش  ی هاتی استفاده از جدول ثبت فعال-24

 ها برای نظارت بر فعالیت  آموزان
6 

معلمان توسط    ی بدن   ت یترب   ی هااز کالس  دی بازد-25

 اداره آموزش پرورش 
2 

 بازخورد 

 4 ارائه بازخورد مناسب به دانش آموزان -26
 4 ها از دانش آموزان تی گزارش فعال  درخواست-27
پرسش و پاسخ ورزشی در کالس مجازی تربیت    -28

 بدنی 
2 

 ارزشیابی 
بر اساس مشارکت    دهی   نمره  ار یدرنظر گرفتن مع-29

 ها تیدانش آموزان در فعال
4 
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مقوله اصلی اول، مقوالت فرعی و كدهاي اولیه مربوط به الگوي كارآمدي برنامه آموزشی  -3جدول ادامه 

 مجازي درس تربیت بدنی در مدارس 

 فراوانی مفاهیم فرعی تمقوال 1 مقوله اصلی

 ارزشیابی  الزامات مدیریتی 

صحمالک  -30 شکل  جا  حیقراردادن  به    ی حرکات 

 در ارزشیابی  تعداد حرکات 
3 

 5 منزلدر   تیفعال  یدر نظر گرفتن نمره برا-31
ف-32 اجرا شدههاتیفعال  لمیارسال  دانش    ی  توسط 

 آموزان 
4 

 3 ها در جدول توسط دانش آموزان تیثبت فعال-33
 

مجازی درس تربیت بدنی    یالگوی کارآمدی برنامه آموزشمقوله اصلی دوم، الزامات نگرشی را برای  

ها و نگرش دانش آموزان مقوله فرعی نگرش جامعه، نگرش خانواده  3شامل    . کندمطرح میدر مدارس  

و مقوله های فرعی را برای   مفاهیم  4جدول    .استسته  د  3مفهوم در این    8شامل    است و به طور کلی 

 مقوله دوم نشان می دهد. 

 
مجازي  یمقوله اصلی دوم، مقوالت فرعی و كدهاي اولیه مربوط به الگوي كارآمدي برنامه آموزش -4جدول 

 درس تربیت بدنی در مدارس 

 فراوانی مفاهیم فرعی تمقوال 2 مقوله اصلی

 الزامات نگرشی 

 نگرش جامعه 
 3 ورزش مدارس در جامعه فرهنگ سازی اهمیت -1

 4 در جامعه  نگاه زنگ ورزش به زنگ سالمت  رییتغ-2

 ها نگرش خانواده

 3 ورزش راتیثأها از تآگاه کردن خانواده -3

ها نسبت به اهمیت  ایجاد نگرش مثبت در خانواده  -4

 درس تربیت بدنی به اندازه سایر دروس  

3 

 نگرش دانش آموزان 

 4   سالمت به دانش آموزان یالقا حس ارزشمند-5

 3 حس اعتماد در دانش آموزان   جادی ا-6

 3 به دانش آموزان  ورزش  ی نگرش یهاجنبه آموزش-7

 4 دانش آموزان  یورزش بر بدن برا اتتأثیر ان یب -8

 

مجازی درس تربیت بدنی    یالگوی کارآمدی برنامه آموزشم، الزامات حمایتی را برای  سومقوله اصلی  

،  هاارس، حمایت خانوادهمقوله فرعی حمایت معلمان، حمایت مد  5شامل    . کندمطرح میدر مدارس  

مفهوم در   11شامل    است و به طور کلیها  حمایت آموزش و پرورش و حمایت کارشناسان و سرگروه

 وم نشان می دهد. سمفاهیم و مقوله های فرعی را برای مقوله  5 . جدولاستدسته  5این 
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مجازي  یوم، مقوالت فرعی و كدهاي اولیه مربوط به الگوي كارآمدي برنامه آموزشسمقوله اصلی  -5جدول 

 درس تربیت بدنی در مدارس 

 فراوانی مفاهیم فرعی تمقوال 3 مقوله اصلی

 الزامات حمایتی 

 حمایت معلمان 

  ن ی در تدو  تربیت بدنی  معلمان متخصص  یهمکار  -1

 ها برنامه

4 

ترب -2 معلمان  همه  آموزش    ی بدن   ت یمشارکت  در 

 ی مجاز

5 

 حمایت مدارس 

 3 مدرسه  یهاو معاون ری مد یهمکار-3

حمایت مدیر و معاون از معلم تربیت بدنی برای    -4

 ایجاد انگیزه  

4 

 ها خانواده  حمایت
 4 ن یوالد  یهمکار-5

 4 ها به ورزش دانش آموزان توجه خانواده-6

 حمایت آموزش و پرورش 

برای آموزش مجازی    -7 ایجاد زیرساخت های الزم 

   توسط آموزش و پرورش درس تربیت بدنی 

5 

  مجازی درس تربیت بدنی   آموزش   یمحتوا  ه یته  -8

 توسط آموزش پرورش 

6 

از معلمان تربیت بدنی    آموزش و پرورش  حمایت  -9

 برای ایجاد انگیزه در آنها 

4 

حمایت کارشناسان و  

 ها سرگروه

 3 ی استان  ی هاکارشناسان و سرگروههمکاری  -10

تربیت    آموزش مجازی   محتوای و    ها پیکلتهیه    -11

 های استانی توسط کارشناسان و سرگروه بدنی

3 

 

مجازی   یالگوی کارآمدی برنامه آموزشالزامات فرآیند تدریس مجازی را برای  ،  مقوله اصلی چهارم

مدارس   در  بدنی  تربیت  میدرس  آموزش  7شامل    . کند مطرح  فرعی  ابزارهای  مقوله  مجازی،  های 

مدیریت  ،  ورزشیمجازی  مسابقات    ، منزلآموزش مجازی، فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب در  

مفهوم در    47شامل    است و به طور کلی و طرح های ورزشی    مجازی  کالس مجازی، اصول تدریس 

 نشان می دهد.  مفاهیم و مقوله های فرعی را برای مقوله چهارم  6. جدول استدسته  7این 
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مجازي   یمقوله اصلی چهارم، مقوالت فرعی و كدهاي اولیه مربوط به الگوي كارآمدي برنامه آموزش-6جدول 

 درس تربیت بدنی در مدارس 

 فراوانی مفاهیم فرعی تمقوال 4مقوله اصلی

الزامات فرآیند  

 تدریس مجازی 

 های مجازی آموزش

 3 ورزشی  ی هارشته  هایمهارتو  ن یآموزش قوان -1

 4 به دانش آموزان    یآموزش حرکات اصالح-2

 3 آموزش اصول گرم کردن -3

 3 آموزش اصول سرد کردن -4

 6 ی جسمان  یآمادگ یآموزش فاکتورها-5

 4 ن ی ادیبن  یهاآموزش مهارت-6

 2 غذاها  ی آموزش محاسبه کالر-7

 3 ی آموزش محاسبه شاخص توده بدن -8

مهارت  -9 رشتهآموزش  فعالیت  های  و  ورزشی  های 

 های مناسب به دانش آموزان دارای مشکل جسمانی 
3 

 4 آموزش ورزش با خانواده در منزل -10

 ابزارهای آموزش مجازی 

مجازی  آموزش  یمحتوا  دیتول-11 آموزش  برای  ی 

 درس تربیت بدنی  
6 

فایل  آموزش   -12 با  بدنی  تربیت  درس  های  مجازی 

 صوتی تهیه شده توسط معلم تربیت بدنی 
3 

مهارت-13 مجازی  تصاویر  آموزش  با  ورزشی  های 

 آموزشی  
7 

با-14 بدنی  تربیت  مجازی درس    ی پوسترها  آموزش 

 ی ورزش
3 

ی ورزشی برای آموزش  آموزش  ی هاپیساخت کل  -15

 مجازی درس تربیت بدنی 
17 

ی توسط معلم تربیت بدنی  آموزش  یمتن  لیفا   تهیه-16

 برای آموزش مجازی
3 
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مقوله اصلی چهارم، مقوالت فرعی و كدهاي اولیه مربوط به الگوي كارآمدي برنامه آموزشی -6جدول ادامه 

 مجازي درس تربیت بدنی در مدارس 

 فراوانی مفاهیم فرعی تمقوال 4مقوله اصلی

الزامات فرآیند  

 تدریس مجازی 

 ابزارهای آموزش مجازی 

به وسیله پاورپوینت توسط    -17 ارائه مطالب ورزشی 

   معلم تربیت بدنی برای آموزش مجازی
3 

برای آموزش مجازی درس  ورزش  ویال  یبرگزار-18 ی 

 تربیت بدنی 
2 

و   ورزشی  های  فعالیت 

 تغذیه مناسب در منزل
 

 9 منزلمناسب  یبدن   یهاتیتأکید بر فعال-19
 10 مناسب  ه یتأکید بر تغذ -20
 6 دانش آموزان  یبراورزش در منزل   ۀ برنام هیته-21
 3 دانش آموزان  وزن یمتناسب ساز وجه بهت-22

 مسابقات مجازی ورزشی 
 

رشتهمجاز  مسابقاتی  برگزار-23 ی  ورزش  هایی 

   مختلف
8 

 2 ی مسابقه پوستر ورزش-24
 3 ی مسابقه جدول ورزش -25
 3 ی ورزش ی واریمسابقه روزنامه د  -26
 2 ی مسابقه ماکت ورزش -27
 4 ی ورزش ی مسابقه نقاش -28
 3 در تمام سطوح  یورزش مجازی مسابقات  یبرگزار-29

 مدیریت کالس مجازی 
 

 4 اب یانجام حضور و غ-30
 3 و مقررات کالس  ن یقوان  انیب -31
 3 ت یتوجه به امن-32
 4 بر نظم  دیتأک-33

 اصول تدریس مجازی 

 6 در تدریس مجازی توجه به اصل تنوع-34
 2 ی تدوین شدههابرنامه کردن  یاتیعمل-35
جنبه-36 به  به    ورزش   ی دانش  یهاتوجه  آموزش  در 

 دانش آموزان 
2 

 3   دانش آموزان  یجسم  یها  یماریب   در نظر گرفتن -37
 3 دانش آموزان  یازهاین   بررسی-38
 3 توجه به مشکالت دانش آموزان -39
به-40 دادن  رو  اهمیت  و  جسم  دانش    انسالمت 

 آموزان 
2 
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مقوله اصلی چهارم، مقوالت فرعی و كدهاي اولیه مربوط به الگوي كارآمدي برنامه آموزشی -6جدول ادامه 

 درس تربیت بدنی در مدارس مجازي 

 فراوانی مفاهیم فرعی تمقوال 4مقوله اصلی

الزامات فرآیند  

 تدریس مجازی 

 اصول تدریس مجازی 

 3 تناسب اندام  بر دیتأک-41
 3 دانش آموزان  در  تحرک ایجاد-42
 5 تحت فشار قرار ندادن دانش آموزان -43
 2 نی والد  یبرا  ی ورزش  یهاقابل استفاده بودن برنامه-44

 طرح های ورزشی 

  یبرا  نترل وزن و چاقی )کوچ(استفاده از طرح ک-45

 دانش آموزان  کنترل وزن
5 

 4 استفاده از طرح ورزش با خانواده  -46
های الگو تدریس مجازی برتر درس  برگزاری طرح-47

 تربیت بدنی در بین معلمان تربیت بدنی 
3 

 

مانند  برای مواردی    بیت بدنی در مدارسمجازی درس تر  یبرنامه آموزشالگوی کارآمدی    1در شکل  

 ارائه شده است. 19-کووید گیریهمه

 

 
الگوي كارآمدي برنامه آموزشی مجازي درس تربیت بدنی در مدارس  -1شکل   

 



 1400، تابستان 23، شماره 9پژوهش در ورزش تربیتی، دوره                                                                    118

 بحث و نتیجه گیری 
 توجه ضرورت ،مدارس مدت طوالنی تعطیلی و جهان  در کرونا بیماری شیوع مانند ،یبحران شرایط در

درس    (. 2020،  و فردین  سلیمی) شودمی احساس پیش از بیش الکترونیکی و جازیهای مآموزش به

گذار بر سالمت جسم و روان دانش آموزان است و از آموزش  ریتأثتربیت بدنی یکی از دروس مهم و  

-کرونا، نه تنها نباید صرف نظر کرد بلکه باید برنامه  گیریهمهمجازی درس تربیت بدنی در دوران  

این خصوص صورت بگیرد.ریزی الگوی کارآمدی    تدوینبه منظور    پژوهش حاضر  های مناسبی در 

( انجام  19-کووید   گیریهمه  مطالعه موردی:)مجازی درس تربیت بدنی در مدارس    یبرنامه آموزش

 درس  مجازی  یبرای تدوین الگوی کارآمدی برنامه آموزش  با توجه به مفاهیم به دست آمده گرفت.  

مایتی و الزامات فرآیند  مقوله اصلی الزامات مدیریتی، الزامات نگرشی، الزامات ح  4تربیت بدنی مدارس،  

 تدریس شناسایی شدند. 

 ریزی، خالقیت، انگیزش، نظارت، مقوله فرعی برنامه  6وان از طریق  ت در ارتباط با الزامات مدیریتی می

به    مجازی تربیت بدنی مدارس پرداخت.  یبازخورد و ارزشیابی به تدوین الگوی کارآمد برنامه آموزش

های استانی  کارشناسان و سرگروهریزی با همکاری آموزش و پرورش،  برنامه   این صورت که به منظور

آموزش مجازی تربیت بدنی تهیه شود و کتاب راهنمای    و کاربردی  برنامه جامع   ،تربیت بدنی  و معلمان

تربیت   معلمان. همچنین  توسط آموزش و پرورش گردآوری گرددتربیت بدنی  درس  آموزش مجازی  

پردازند. در این  ب  تدریس مجازی این درسمناسب با    به تهیه طرح درس و اهداف تدریس   باید  بدنی 

کتابچه  ،بخش آموزانتهیه  دانش  برای  آموزشی  پرورش  های  و  آموزش  از    توسط  نکردن  استفاده  و 

که تاکنون بحران با توجه به این  تربیت بدنی باید مورد توجه قرار گیرد. معلمآموزگاران پایه به عنوان  

 ۀ های حضوری مدارس را تعطیل نکرده است، مدارس ایران سابقه و تجرببهداشتی به طور کلی کالس

ها به آموزش مجازی، شاید آن طور که باید به  آموزش مجازی را ندارند. از طرفی با هدایت آموزش

برای آموزش مجازی درس    کاربردیای  برنامهآموزش مجازی درس تربیت بدنی توجه نشده است و  

های حضوری در قالب آموزش تربیت بدنی تدوین نشده است. این در حالی است که انتقال آموزش

مناسب و کارآمدی مخصوص فرآیند آموزش مجازی برای این   ۀو باید برنام ستینمجازی امکان پذیر 

ازی عالقه دارند درس تربیت بدنی را به شکل  درس تهیه نمود. دانش آموزان نیز در شرایط آموزش مج

دهند. از سویی نیز مشخص چندانی به دروس تئوری تربیت بدنی نشان نمی ۀعملی اجرا کنند و عالق

های حضوری تربیت بدنی قابل استفاده در آموزش مجازی نیست؛ به طور است که برخی از آموزش

ورزشی را در قالب یک بازی دسته جمعی    ۀک رشتهای تیمی یتوان به دانش آموزان مهارتمثال نمی 

به صورت عملی آموزش داد و یا حتی خیلی از دانش آموزان ممکن است از نظر مالی امکان خرید یک  

جامعی متناسب با شرایط   ۀ باید برنام  به این منظورتوپ بسکتبال، هندبال و یا والیبال را نداشته باشند.  
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منزل   امکانات  ا دانشو  و  و آموزان  معلمان  و  پرورش  و  آموزش  توسط  غیرحضوری  آموزشی  هداف 

به منظور   تدوین شده ابعاد ذکر شده مورد توجه قرار گیرد.ۀ  برنامدر    های استانی تدوین شود و سرگروه

ی ورزشی برای دانش آموزان حائز اهمیت است.  هابرنامه  نمودنخالقیت، جذاب و لذت بخش    ایجاد

به عنوان ابزار ورزشی و آموزش ساخت این وسایل در   منزلاستفاده از وسایل موجود در  همچنین  

استفاده    توسط معلم به علت عدم دسترسی به وسایل ورزشی مدارس باید مورد توجه قرار گیرد.  منزل

های ورزشی برای جذاب کردن آموزش و بازی  های ورزشی مجازی، شعرهای ورزشی برایاز چالش

تواند در کالس درس مجازی  که معلم تربیت بدنی می  استهایی  تسهیل آموزش مجازی جزو خالقیت

از آموزش حضوری    تررنگپر  خالقیت در کالس مجازی درس تربیت بدنی بسیار  اهمیت    اجرا کند.

هایی مانند چالش کاهش وزن، روپایی  معلم تربیت بدنی با استفاده از چالش  در این مورد  است.   شده

تواند کالس مجازی را برای دانش آموزان جذاب با خالقیت می  و.....  های ورزشیبا بادکنک و انواع بازی

داشته باشند،  که برخی از دانش آموزان ممکن است تمکن مالی خوبی ن کند. از طرفی با توجه به این

تواند با خالقیت خود آن لوازم ورزشی که امکان استفاده و ساخت توسط وسایل  م تربیت بدنی میمعل

ایجاد انگیزش، معلم تربیت بدنی    به منظور  به دانش آموزان آموزش دهد.  هست راموجود در منزل  

او می تواند با جمالت انگیزشی،  ؛  باید برای انجام فعالیت بدنی در دانش آموزان انگیزش ایجاد کند

برنامه  تشویق دانش آموزان، تهیه هدیه برای مسابقات ورزشی و توجه به شادی و نشاط در    ،هادر 

های خاص خود را دارند. در بیت بدنی جذابیتهای حضوری ترکالس دانش آموزان ایجاد انگیزه کند. 

-دانش  در انگیزه برای ایجاد  کارهاییهبایستی را ،به شکل غیر حضوری استها  این شرایط که کالس

پیدا کرد آموزان در کال تربیت بدنی  بایدبه منظور  .  س درس مجازی  تربیت بدنی  به    نظارت، معلم 

در این    که  هتر استاولیا دانش آموزان هم ب  و   نظارت کند های دانش آموزان  بر فعالیت  مومدا  صورت

تعامالت    ۀطور که از مزایای آموزش مجازی مدارس، ایجاد زمینهمان  نظارت مشارکت داشته باشند.

های  اجتماعی فراگیر بین دانش آموزان و والدین آنها است و نظارت بیشتر والدین بر تکالیف و فعالیت

مو را  آموزان  دانش  همکاران،آموزشی  و  )محمدی  است  شده  ثبت    (.2020جب  جدول  از  استفاده 

بازدید    همچنین  تواند صورت گیرد.های دانش آموزان میهای ورزشی برای نظارت بر فعالیتفعالیت

بازخورد،  به منظور .استمفید ره آموزش و پرورش هر ناحیه هم از کالس های تربیت بدنی توسط ادا

تربیت با درخواست گزارش فعالیت  معلم  پاسخ    منزلهای ورزش در  بدنی  دانش آموزان، پرسش و 

در    ریزی نقش مهمی ایفا می کند.برنامه دستیابی به اهداف  ازخورد مناسب به آنها درارائه بکالسی و 

ارتباطات   از    رودرروکالس مجازی تربیت بدنی به علت کم شدن  با دانش آموزان، دریافت بازخورد 

که به منظور دستیابی به اثر بخشی در کالس در تربیت بدنی، باید مورد توجه قرار گیرددانش آموزان  

ارزشیابی، معلم تربیت بدنی باید مالک    به منظور  .استهای دریافت بازخورد  موارد ذکر شده از راه
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در نظر بگیرد و از دانش    انجام حرکات  ینمره را انجام شکل صحیح حرکات ورزشی به جای تعداد باال

های  ل ثبت نمایند. ارسال فیلم فعالیتهای ورزشی روزانه خود را درجدود که فعالیتهآموزان بخوا

معیار    و  تواند مفید واقع شودن در امر ارزشیابی میدانش آموزا  انجام گرفته با پوشش مناسب توسط

که شرایط آموزش مجازی با آموزش به دلیل این  .دهی بر اساس مشارکت دانش آموزان تهیه شودنمره

. در این راستا، به جای امتحان عملی نهایی،  استشیوه ارزشیابی هم متفاوت  ،  حضوری متفاوت است

ها    نورمقرار گیرد. همچنین    هدف ارزشیابی   های کالسی فعالیت  مشارکت دانش آموزان در طول ترم و 

  اهداف ارزشیابی  که  تنظیم گردد  مجازی  های کالسی متناسب با شرایط و اهداف تدریسو ارزشیابی

  با پژوهش  های پژوهشیافته  .استحفظ سالمت جسم و روان دانش آموزان    بیشتر  ،در این شرایط

ورکویل و هوگس  ( و  2020سلیمی و فردین )(،  2020(، جئونگ و سو )2020نجفی و جویباری )

  تربیت بدنی  درس  مجازی  ریزی برای آموزشنقش مهم برنامه  دلیل همسویی  .همسو است(  2019)

 .(1،1943ریزی، سازماندهی و رهبری و کنترل از وظایف مدیران است )رابینز برنامه  .استدر مدارس  

این به  توجه  مدیر با  نقش  بدنی  تربیت  دارد  را  که معلم  بدنی  تربیت  باید وظایف    ، در کالس درس 

 مورد توجه قرار دهد.  مجازی تربیت بدنی مدیریت را در کالس درس

ها و نگرش  مقوله فرعی نگرش جامعه، نگرش خانواده 3توان از طریق در ارتباط با الزامات نگرشی می

به منظور مجازی تربیت بدنی مدارس پرداخت.    ین الگوی کارآمد برنامه آموزشدانش آموزان به تدوی

فرهنگ سازی برای اهمیت ورزش مدارس در جامعه صورت گیرد   باید   ،جامعه  مثبت در  نگرشایجاد  

ها  خانواده  مثبت در  نگرش  ایجاد  به منظورنگاه جامعه از زنگ ورزش به زنگ سالمت تغییر پیدا کند.    و

از  خانواده  الزم است که باید    و   شان آگاه نمودورزش بر سالمت جسم و روح فرزندان  اتری تأثها را 

به    ها نسبت به اهمیت درس تربیت بدنی به اندازه سایر دروس ایجاد شود. نگرش مثبت در خانواده

تماد را در دانش دانش آموزان باید حس ارزشمندی سالمت و حس اع   مثبت در  نگرش  منظور ایجاد

های همچنین آموزش جنبهورزش بر بدن را برای دانش آموزان بیان کرد.  اتریتأثآموزان القا نمود و  

جایگاه و موقعیت درس  طبق تحقیقات  نگرشی ورزش به دانش آموزان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

تربیت بدنی در میان سایر دروس مشخص نیست و مشکل اساسی درس تربیت بدنی نگرش ضعیف  

لذت بخش از این درس و ۀ  تجربنسبت به این درس است. بین نگرش مثبت به درس تربیت بدنی و  

مقدم و  های بدنی، رابطه مستقیمی وجود دارد )عبدی  همچنین افزایش طول عمر ناشی از فعالیت

ریزی برای آموزش  ها و دانش آموزان دربرنامه(. به این منظور نگرش جامعه، خانواده2018همکاران،  

بدنی حائز اهمیت است. درس تربیت بدنی به نسبت سایر دروس به علت عدم    مجازی درس تربیت

ها  همستقیم در کنکور و انتخاب رشته آینده دانش آموزان، ارزش کمتری در بین جامعه، خانواد  ریتأث

 
1. Robbins 
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سرگرمی و پرکردن اوقات آزاد در کالس را دارد. الزم به  ،  و دانش آموزان دارد و بیشتر حالت تفریح

ا  ام   ذکر است که از گذشته تاکنون، این نگرش به سمت اهمیت درس تربیت بدنی حرکت کرده است؛

تری دارد. باید نگاه جامعه از زنگ ورزش به زنگی برای سالمت جسم  باز هم نیاز به فرهنگ سازی بیش

سالمت جسمی و روانی در دانش آموزان،    عدمکه در صورت  و روان دانش آموزان تبدیل شود. برای این

  . در جامعه،شودمی  مشکل ایجادبه عنوان یک اصل مهم در زندگی، در سایر دروس و زندگی آینده آنها  

و دانش آموزان، باید فرهنگ سازی درباره اهمیت درس تربیت بدنی صورت گیرد. معلم    هاخانواده

ی سالمت جسم و روان  فواید و ارزشمندی درس تربیت بدنی برا  نشان دادنتواند با  تربیت بدنی می

درس تربیت بدنی را برای دانش آموزان،   آموزش مجازی  ارزش ،ودخهای دانش آموزان توسط فعالیت

پژوهش  ها و جامعه روشن سازد.  خانواده همسو   (2020محمدی و همکاران )یافته های پژوهش با 

 ها و فرهنگ سازی مناسب برای آموزش مجازی مدارس نگرش  اهمیت  توجه بهاست و دلیل همسویی  

نگرش معلمان، دانش آموزان و مسئوالن در کیفیت بخشی درس تربیت بدنی مدارس    بنابراین  .است

 (.2012)رضوی و همکاران، گذار استریتأث

مقوله فرعی حمایت معلمان، حمایت مدارس، حمایت    4توان از طریق  در ارتباط با الزامات حمایتی می

ها به تدوین الگوی کارآمد برنامه  ها، حمایت آموزش و پرورش و حمایت کارشناسان و سرگروهخانواده

مجازی تربیت بدنی مدارس پرداخت. در بخش حمایت معلمان، همکاری معلمان متخصص    یآموزش

ها و مشارکت همه معلمان تربیت بدنی در آموزش مجازی باید مد نظر تربیت بدنی در تدوین برنامه

ی مدرسه در این امر همکاری الزم را هاالزم است، مدیر و معاون  ،قرار گیرد. در بخش حمایت مدارس

. در بخش  و حمایت الزم را برای ایجاد انگیزه در معلم تربیت بدنی مد نظر قرار دهند  داشته باشند

توجه خانواده حمایت خانواده و  باید صورت گیردها، همکاری  آموزان  دانش  به ورزش  . در بخش ها 

،تهیه  های الزم برای آموزش مجازی درس تربیت بدنی با ایجاد زیر ساخت ،حمایت آموزش و پرورش

صورت   توسط آموزش و پرورش  حمایت از آموزش مجازی درس تربیت بدنیمحتوای آموزش مجازی،  

تواند انگیزه تدریس برای  همچنین آموزش و پرورش با حمایت از معلمان تربیت بدنی می  گیرد.می

ها، همکاری و تهیه کلیپ توسط  در بخش حمایت کارشناسان و سرگروه  زد.آموزش مجازی را فراهم سا

که  برای این  . ها باید انجام بگیردچه بهتر برنامه  ها و کارشناسان استانی به منظور انجام هر سرگروه

بیت بدنی باید در امر آموزش مجازی،  معلمان ترۀ  ی کارآمدی در این مسئله داشت، همزیربرنامهبتوان  

له آموزش مجازی شوند همکاری و مشارکت داشته باشند. اگر فقط تعداد کمی از معلمان درگیر مسئ

مورد قبول حاصل   ۀگیری یا کم کاری کنند، نتیجها از آموزش مجازی تربیت بدنی کنارهو سایر معلم

تواند  ها مییر و معاونین مدرسه برای معلمهمیشه حمایت و همکاری مد  ، شود. از سویی دیگرنمی

توانند از طریق  می  نیزهای استانی  نقطه قوتی برای ایجاد انگیزه در معلم باشد. کارشناسان و سرگروه 
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تر مهم  ۀمسئل  .به آموزش مجازی درس تربیت بدنی کمک کنند   ،اد آموزشی مرتبطتهیه محتوا و مو

طور که مشخص آموزش مجازی درس تربیت بدنی است. همانهای  حمایت آموزش و پرورش از برنامه 

سازی و اثر بخشی  توان به پیادهنمی   های آموزش مجازی، شده است بدون در نظر گرفتن زیرساخت

زیرساخت این  گیری،  تصمیم  هرگونه  از  قبل  است  و الزم  بود  امیدوار  به  آن  و سپس  شناسایی  ها 

به    (.2020حمیدی و نجفی جویباری،)ازی اقدام نمود  سازی آن در راستای اهداف آموزش مجپیاده

شاد وزارت   پیام رسانامکانات مخابراتی و اینترنتی مناسب برای کالس درس مجازی در    همین منظور

آموزش و پرورش باید فراهم شود. از طرفی چون کالس درس تربیت بدنی به ارتباط چهره به چهره 

آموزش مجازی آموزش   فضاهایشرایطی فراهم شود که در    بهتر است  ؛معلم و دانش آموز بستگی دارد

را مشاهده کنند و    دو طرفه بتوانند یکدیگر  زنده و   آموز به صورتو دانش  تربیت بدنی  معلم  ، و پرورش

به این صورت کالس فعال مجازی تربیت بدنی شکل گیرد. همچنین آموزش و پرورش با ایجاد انگیزه  

کمک شایانی به تدریس مجازی   تواندمی  ها و محتواهای آموزشیتربیت بدنی و تهیه کلیپ  در معلمان

همسو است و دلیل  ( 2020ی و همکاران )وترپ   یافته های پژوهش با پژوهشدرس تربیت بدنی کند. 

های دوستان با  ها وگروهحمایت خانواده  .است  ، جامعهها و مدارساهمیت حمایت خانواده  همسویی

 (.2013)پارسامهر و همکاران،  انگیزه مشارکت دانش آموزان در درس تربیت بدنی ارتباط مستقیم دارد

الزامات فرآیند تدریس می با  ارتباط  ازدر  ابزارهای مقوله فرعی آموزش  7طریق    توان  های مجازی، 

، مسابقات مجازی ورزشی، مدیریت  منزلآموزش مجازی، فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب در  

اصول تدریس برنامه آموزش  مجازی  کالس مجازی،  الگوی کارآمد  به تدوین   ی و طرح های ورزشی 

پرداخت. مدارس  بدنی  تربیت  منظور  مجازی  و  آموزش   به  قوانین  آموزش  از  توان  می  مجازی  های 

آموزش   اصول گرم کردن و سردکردن،   ، آموزش حرکات اصالحی، آموزشورزشیهای  رشته  هایمهارت

مهارت  آموزش  جسمانی،  آمادگی  بنیادین،فاکتورهای  غذا  های  کالری  محاسبه  آموزش  آموزش  ها، 

ش مهارتمحاسبه  آموزش  و  خانواده  با  ورزش  آموزش  بدنی،  توده  رشتهاخص  و  های  ورزشی  های 

های مجازی نیز باید  آموزش  استفاده کرد.  آموزان دارای مشکل جسمانی  های مناسب به دانشفعالیت

مهارت آموزش  منظور،  همین  به  باشند.  مجازی  تدریس  اهداف  با  رشتهمتناسب  ورزشی های  های 

ابزارهای بایستی به   با  یا به همراه اعضای خانواده خود و  صورتی باشد که دانش آموزان به تنهایی 

ها را اجرا کند. در این راستا باید به دانش آموزان دارای مشکل جسمانی موجود در منزل بتوانند مهارت

ه دانش  های مناسب را به آنها آموزش داد. در ایامی کهای ورزشی و فعالیتهم توجه شود و مهارت

 های بنیادین مثل نشستن، ایستادن، گذرانند، آموزش مهارتآموزان بیشتر زمان خود را در منزل می

که کند. همچنین به علت اینخوابیدن، به اصالح الگوهای حرکتی نادرست دانش آموزان کمک می

ها در درس تربیت  گذرد، درگیر کردن خانوادهآموزان در این شرایط کنار خانواده میبیشتر وقت دانش
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ورزش از  استفاده  و  است.بدنی  مفید  بسیار  باشد،  انجام  قابل  خانواده  به همراه  که  منظور   هایی  به 

تهیه کلیپ ابزارهای آموزش مجازی، ابزارها شناسایی شده شامل تولید محتوای آموزشی،    استفاده از

که مناسب برای    استو ورزشی  پوسترهای ورزشی، فایل متنی، پاورپوینت و الی فایل صوتی،    آموزشی،

طور که نشان داده شد، تحول همان  آموزش مجازی درس تربیت بدنی به عنوان ابزار آموزشی هستند.

ر هر مکان با امکانات  های آموزش مجازی در جهتی است که هر فرد در هر زمان و دابزارها و روش

قابل ارائه (. به همین دلیل باید از ابزارهای مناسبی که  2020گیرد )محمدی و همکاران،خود یاد می 

معلم تربیت بدنی از طریق تولید محتوای  مجازی باشد، استفاده نمود. به طور مثال در فضای آموزش 

 های مختلف ورزشی را به دانش آموزان آموزش تواند مهارتهای ورزشی میالکترونیکی و تهیه کلیپ

منزل،  های بدنی مناسب  ، باید فعالیتمنزلهای ورزشی و تغذیه مناسب در  فعالیت  در بخش  دهد.  

 متناسب سازی وزن دانش آموزان مدنظر قرار گیرد. توجه  و    ، تهیه برنامه ورزش در منزلتغذیه مناسب

زیادی در   موزانآدانشارزیابی آموزش و پرورش از طریق طرح ملی کنترل وزن و چاقی نشان داد که 

( 2020وزارت آموزش و پرورش،  و سالمت   هستند )معاونت تربیت بدنی  روبهروایران با معضل چاقی  

از اهداف  کند. یکی  که قرنطینه خانگی و عدم تحرک و عدم توجه به تغذیه این شرایط را تشدید می

به فعالیت باید توجه  تربیت بدنی  های ورزشی مناسب منزل و آموزش رعایت  کالس مجازی درس 

صورت که معلم تربیت بدنی، برنامه تمرینی برای ورزش درخانه به منظور متناسب    ه اینتغذیه باشد. ب

سیدن به  سازی و سالمت جسمی دانش آموزان تهیه کند و همچنین به آموزش تغذیه مناسب برای ر

  در بخش مسابقات مجازی ورزشی برگزاری انواع مسابقات ورزشی مجازی مانند  بپردازد.  وزن مناسب

مسابقه جدول ورزشی، مسابقه پوستر ورزشی،   ،های ورزشی مختلف در تمام سطوحمسابقات رشته

جذاب  کمک زیادی به ،مسابقه ماکت ورزشی، مسابقه روزنامه دیواری ورزشی، مسابقه نقاشی ورزشی

دانش آموز بعد از انجام مسابقه  .  کندو افزایش مشارکت دانش آموزان می  نمودن برنامه تدریس مجازی

از این طریق پویایی  انجام حرکات مسابقه را برای معلم می  تصویر کار انجام شده یا فیلم  فرستد و 

مدیریت کالس مجازی باید انجام    به منظور  شود.کالس تربیت بدنی در آموزش مجازی هم حفظ می

امنیت و ت به  بیان قوانین و مقررات کالس، توجه  بر نظم همواره توسط معلم  أ حضور و غیاب،  کید 

برقراری نظم و حضور و غیاب مداوم توسط معلم در کالس    تربیت بدنی در کالس مجازی صورت گیرد.

این نگرش را در بین دانش آموزان   مجازی تربیت بدنی به اندازه کالس حضوری حائز اهمیت است و

بدنی بسیار مهم است.ها شکل میو خانواده  تربیت  منظور رعایت   دهد که درس    اصول تدریس   به 

برای یک تدریس موفق، معلمان تربیت بدنی باید در تدریس خود توجه به اصل تنوع، عملیاتی    مجازی

بیماری در نظرگرفتن    آموزش به دانش آموزان،های دانشی ورزش در  توجه به جنبه  ها، نمودن برنامه

اهمیت نیازهای دانش آموزان، توجه به مشکالت دانش آموزان،    بررسیهای جسمی دانش آموزان،  
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سالمتی و تناسب اندام دانش آموزان، تحت فشار قرار ندادن دانش آموزان و قابل استفاده    دادن به

شد، اصول تدریس   طور که نشان دادههمان  قرار دهند.  های ورزشی برای والدین را مد نظربودن برنامه

گذارد و در آموزان اثر مثبت میو ساختار کالس درس بر سازماندهی کالس و انگیزه پیشرفت دانش

دانش عملکرد  بهبود  ارتقا  مینهایت  و  آموزان  )علیمحدی  شود  جامعه  شرایط  بهبود  به  منجر  تواند 

یت های آموزش مجازی تربشی، برای کارآمدی بیشتر برنامههای ورزدر بخش طرح  (.2017همکاران،

ازبدنی، می توسط که    )کوچ(  دانش آموزان  طرح کنترل وزن و چاقی  انند م   ی ورزشیهاطرح  توان 

طرح ورزش با خانواده و طرح الگو تدریس مجازی برتر درس    و همچنین  آموزش و پرورش انجام شد

که آموزش و پرورش در زمان   های ملیاز طرح .استفاده کرد تربیت بدنی در بین معلمان تربیت بدنی

ۀ  محدودر    آموزاندر این طرح دانش  . است  )کوچ(  کرونا اجرا کرد، طرح کنترل وزن و چاقی   گیریهمه

برای رسیدن به وزن مناسب    ایورزشی و تغذیه  ریزی هایچاق یا الغر شناسایی شدند و برنامه  وزنی

(. طرح ورزش 2021آموزان صورت گرفت )معاونت تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش،در دانش

شود می  در خانواده  سالمت جسمانی  باعث دستیابی بهها در ورزش  همراه کردن خانوادها  با خانواده ب

بهداشتی و قرنطینه    هایی در دوران بحرانحهای روافسردگی و بیماری  و عالوه بر آن با ایجاد نشاط از

بهتر استخانگی می نهایت  برنامهطرحی تشکیل داد    که  کاهد. در  ریزی و معلمان موفق در حوزه 

  آنها گذارند و از  خود را به اشتراک ب  و الگوهای تدریس   هافعالیت  ،آموزش مجازی درس تربیت بدنی 

 ( 2019فی و همکاران )یشر ،(2020ابوراین و همکاران ) های پژوهش با پژوهشیافته نیز تقدیر شود.

ها  توجه به شیوه جدید آموزش  اهمیت  ،همسو است و دلیل همسویی(  2018صالحی نژاد و همکاران )  و

 .است به صورت مجازی و مطابقات فرآیند تدریس با آن

دغدغه تدوین  ام آموزشی کشور را مختل کرده است و  نظ  ویروس کرونا   گیریهمهشرایط بحرانی مانند   

چالش    ترینبزرگها در شرایط قرنطینه خانگی به  های تحصیلی برای تداوم آموزش و اجرای برنامه 

برای سالمت    درس تربیت بدنی  که به دلیل این.  است  دهش جهان تبدیل    ۀنظام آموزشی کشور و هم

ای  توجه ویژه  مدارس مجازی یباید در برنامه آموزش ؛دارد اهمیت بسیاری دانش آموزان انجسم و رو

درس تربیت بدنی به یک الگو و    در   آموزش مجازی  ریزیبرنامه  آموزش و پرورش برای  د.شوبه آن  

-سرفصلها،  ها، حمایتاهداف، زیرساخت  ،ها برنامه کارآمد نیاز دارد تا بر اساس آن بتواند برنامه ریزی

تدریس و .... را تعیین کند و نیز معلمان تربیت بدنی برای انسجام و موثر بودن تدریس مجازی   های

برنامه آموزشی مجازی درس تربیت بدنی در مرحله اول  در    نیاز دارند.مناسب  به یک الگو و راهنما  

هایی که  ها و حمایتپرداخت. از سویی دیگر، نگرش  موضوعهای مدیریتی در این  ریزیباید به برنامه

درس تربیت بدنی    اثربخشیی بر  گذار ریتأثبدنی وجود دارد، عامل  آموزش مجازی درس تربیت  مورددر  

تربیت بدنی  نهایت معلم   به عنوان مهمترین بدنه آموزشی   باید  در دوران آموزش مجازی است. در 
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در پرورش  و  آموزش  برنامه  وزارت  مجازی،  آموزش  شرایط  با  مطابق  بدنی،  تربیت  اصول درس  ها، 

که  شودپیشنهاد میبه این منظور  ید.خود را تعیین نما تدریس، ابزارهای تدریس و محتوای آموزشی

تربیت بدنی مدارس تدوین    درس  مجازی  یآموزش  ۀالگوی کارآمدی برای برنام،  این پژوهش  طبق  بر

فرآیند تدریس  الزامات  حمایتی و    الزامات  نگرشی،  الزامات  به الزامات مدیریتی،  برنامه  شود و در این

 .گردد مجازی توجه
 

 تشکر و قدردانی 
کمال تشکر   ، یاری رساندنداین پژوهش   انجام دادن  درکه    کنندگانمشارکت همه  از    مقاله  نویسندگان

 و قدردانی را دارند. 
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