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Abstract 
This study describes the impact of virtual training on the physical education courses during 

the covid-19 pandemic using the applied descriptive-survey method. All first-grade high 

school students in Rasht have been investigated as a statistical population, including 534 

students, while a researcher-made questionnaire of 5-point Likert scale has been utilized 

as the data collection tool. To determine the reliability, Cronbach's alpha correlation 

coefficient was calculated 0.96, and to confirm the face and content validity, the 

questionnaire was provided to a group of experts. Various parameters such as the ten-

dimensions feedback, educational content, interaction, infrastructure and technology, 

support, assessment, evaluation, individual characteristics of the learner, management, 

educational services, and satisfaction have been identified using exploratory factor 

analysis. Data analysis has been performed by applying multiple tests, including 

Kolmogorov Smirnov, binomial, Man-Whitney U, and Friedman. The results showed that 

virtual training of physical education courses offers a higher quality of training compared 

to the standard level. A significant difference was observed in the dimensions ranks of e-

training quality of this course. The highest-ranking score was for the assessment and 

evaluation dimensions, while the interaction was the lowest rated. A remarkable difference 

also was found in the viewpoints of male and female students in the dimensions of 

assessment and evaluation, feedback, management, and interaction. Pointing to the study’s 

findings and the continuation of the covid-19 pandemic, providing required facilities and 

appropriate conditions is highly recommended to ensure all students can take advantage 

of this method of education. Therefore, designing a suitable curriculum according to the 

students' characteristics and requirements while well-matched with their learning speed is 

the first step toward enabling high-quality virtual training. Moreover, the reasonable 

design of exams based on students' conditions and facilities is critically important and 

should not be overlooked. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose: 

The world we live in, is constantly changing and evolving, and new technologies 

inevitably affect our lives. With the spread of the new coronavirus (Covid 19), 

one of the sectors that faced major challenges was the education sector and 

educational institutions. Because of this restructuring, a new approach to the 

training and learning teaching system called e-learning was introduced. This 

method of learning has created a learning environment based on the learner and 

caused a change in the teaching process and flexibility in the learning methods of 

the educational system) Zarei & Dehghani, 2018, 132(. Hence, the quality and 

manner of teaching and learning has changed, and with the focus on human beings 

as active learners, the reduction of time and place constraints has been raised as a 

new paradigm in this field (Esmaeeli, et al, 2017, 101). Epidemics make a lot of 

social and behavioral changes in all domains and sports are not the exception 

(Norouzi, 2020, 215). The aim of this study was to assess the quality of virtual 

training in physical education during the corona. 
 

Materials and Methods: 

The present study was a descriptive-survey with an applied purpose. The 

statistical population of the study included all first-grade high school students in 

Rasht, i.e., 27306 students who were studying in the academic year 2019- 

2020.The statistical sample size was 534 students who were selected by the 

convenience sampling method. The data collection tool was a researcher-made 

questionnaire of 5-point Likert scale. To determine the reliability, Cronbach's 

alpha correlation coefficient turned out to be 0.96 and to confirm the face and 

content validity, the mentioned questionnaire was provided to a group of experts 

(5 university professors, 7 sports teachers and 13 students). Exploratory factor 

analysis with vaimax rotation was used to determine the dimensions of the 

questionnaire and explained the dimensions of virtual training quality assessment 

with an eigenvalue greater than 1 and a reliability coefficient of 0.97, which 

explained a total of 70% of the total variance of the factors. Factors were 

introduced with the titles of educational content feedback, educational content, 
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interaction, infrastructure and technology, support, assessment and evaluation, 

individual characteristics of the learner, management, educational services and 

satisfaction. Data analysis was performed using Kolmogorov Smirnov, binomial, 

Man-Whitney U, and Friedman tests, and via SPSS 24 software. 
 

Findings: 

The results showed that according to the standard level of 3 and 50% = Test Prop, 

virtual training of physical education course has a higher quality than the standard 

level and chi-square is equal to 941/65 and is located at the error level less than 

0.05. (05 /.> P). Therefore, ranking the dimensions of virtual training quality have 

a significant difference. In fact, assessment and evaluation dimensions had the 

highest rank and interaction had the lowest rank. In general, the results of this 

study showed that among the dimensions of virtual education, the dimension of 

assessment and evaluation has the highest quality among the dimensions of the 

quality of virtual education in physical education course, and in terms of the 

desirability and attitude of students, the quality of the assessment and evaluation 

of this course was at a desirable level. The identification of assessment and 

evaluation factor as the most important dimension of virtual training quality 

indicates that students were more satisfied with the evaluation of physical 

education in this course than with face-to-face evaluation. Similarly, the 

dimension of interaction was considered unfavorable by students in the virtual 

training course. Besides, the interaction factor in assessing the quality of virtual 

training in physical education was better for female students.  In addition, based 

on the value of Z-score calculated from Mann-Whitney U test, only in the 

dimensions of measurement and evaluation, feedback, management and 

interaction at the error level less than 0.05, there is a significant difference (P ≤ 

0.05). This means that from the perspective of male and female students, there 

was a significant difference in the dimensions of assessment and evaluation, 

feedback, management, and interaction, and no significant difference was 

observed between the priority of other dimensions in male and female students. 

On the other hand, virtual training of physical education course had the higher 

quality in female students than male students in all dimensions. 
 

Conclusion: 

Although the students welcomed this method, they often stated that the use of e-

learning in physical education courses along with face-to-face training will be 
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more effective. According to the study’s findings and the continuation of the 

Corona pandemic, it is suggested that the necessary conditions and facilities be 

provided for students to benefit more from this method of education. Therefore, 

by designing a curriculum in accordance with the characteristics, needs, and 

matching with the learning speed of students and also designing tests in 

accordance with their conditions and facilities, the desired learning of physical 

education may be ensured. Furthermore, the managers of the country's education 

system must take steps to improve its quality with proper planning, allocation of 

resources, and development of standards. 
 

Keywords: Virtual Training, Electronic Training, Learning ،Students, Assessing 

the Quality of Training, Physical Education, Covid-19. 
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 مقالة پژوهشی 

  روسیو وعیدر دوران ش  بدنی ت ی درس ترب یآموزش مجاز ت یفیک یابیارز

 1کرونا
 

 *2یمالئ نایم، 1یتیهاجر رع

 

 رویدادهای ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه گیالن، ایران     ارشد، مدیریتدانشجوی کارشناسی .1

 مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه گیالن، ایران )نویسندۀ مسئول(   استادیار  .2

    

 14/12/1397تاریخ پذیرش:                         1397/ 11/08تاریخ دریافت:  

 چکیده 

از    پژوهش بدنی در دوران شیوع ویروس کرونا انجام شد.کیفیت آموزش مجازی درس تربیتارزیابی   این پژوهش با هدف 

  با حجم نمونه  مقطع متوسطه اول شهر رشت   آموزاندانش  همۀ   جامعۀ آماریبا هدف کاربردی بود.    پیمایشی   - توصیفی  نوع 

  بود. برای  لیکرت  ارزشی مقیاس پنج از نوع ساختهمحقق  پرسشنامه ها، داده گردآوری ابزار .بودند  آموزاندانش 534 آماری

شد و برای تأیید روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه در    محاسبه  96/0کرونباخ  ضریب همبستگی آلفای پایایی،    تعیین

،  تعاملبازخورد، محتوای آموزشی، بعد   10اکتشافی،   عاملی . با استفاده از تحلیلنظران قرارگرفتاختیار جمعی از صاحب 

و رضایتمندی  مدیریت، خدمات آموزشی    های فردی یادگیرنده،پشتیانی، سنجش و ارزشیابی، ویژگی  ،زیرساخت و فناوری

شد.  ویتنی و فریدمن انجامای، یومنجملهاسمیرنوف، دو- های کولموگروفها با استفاده از آزمونشد. تحلیل دادهشناسایی

و در  برخوردار بوده است    بدنی از کیفیتی باالتر از سطح معیارس تربیتآموزش مجازی درداد که    نتایج پژوهش نشان

که بعد سنجش و ارزشیابی باالترین  طوریدار مشاهده شد؛ بهابعاد کیفیت آموزش الکترونیکی این درس تفاوتی معنا  اولویت

در ابعاد سنجش و ارزشیابی،   دختر و پسرآموزان رتبه و تعامل از کمترین رتبه برخوردار بودند. همچنین در دیدگاه دانش

گیری کرونا پیشنهاد  های پژوهش و ادامه همهبا توجه به یافته.  داشتداری وجود  تفاوت معنابازخورد، مدیریت و تعامل  

  راحی ط  شود؛ بنابراین باید باآموزان از این شیوه آموزش فراهممندی بیشتر دانششود، شرایط و امکانات الزم برای بهرهمی

ها متناسب با  آموزان و نیز طراحی آزموندانش  و متناسب با سرعت یادگیری  نیازها  ها، با ویژگی  هماهنگ   درسی   برنامه 

 .یافتبدنی اطمینان  تربیت درس  از یادگیری مطلوب ها، شرایط و امکانات آن
 

مجازکلیدی:    نواژگا ترب   ت یفیک  یاب ارزی  آموزان، دانش  ،یریادگی  ،یکالکترونیآموزش  ،یآموزش    ،بدنیتیآموزش، 

 .19دیکُو
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 مقدمه
 بر های جدی ناگزیراست و فناوری توسعه و تغییر حالدر  پیوسته کنیم، میزندگی  آن در که جهانی

 تغییرات وقوع  سبب  ارتباط  و  اطالعات هایفناوری افزون روز گسترش  .گذارندمی تأثیر    ما  زندگی

و بشر زندگی هایجنبه همه در عمیق  و گسترده است   نهادهایی ازجمله آموزشی هاینظام  شده 

 آموزش چگونگی و کیفیت  کهایگونهبه اند؛ر گرفتهقرا  تغییرات  این مسیر  در  اساسی  طور به که  هستند

ومتحول   یادگیری و  شدنرنگکم و فعال  یادگیرنده عنوان به انسان گرفتنقرار   محور  با شده 

مطرح  حوزه این در جدید پارادایمی  عنوانبه العمرمادام  صورتمکان، به و زمان از ناشی هایمحدودیت

  خلق   ساختار،   تغییر  این  نتیجه  (.101،  2017  احمدی، علی  و  کاظمی  رحمانی،   اسماعیلی، )  است  هشد

  یادگیری  از  شیوه  این.  است  الکترونیکی«  »یادگیری  عنوان  با  یادگیری-یاددهی   نظام  از  جدیدی  مدل

  در  پذیریانعطاف   تدریس و   فرایند  تغییرات  یادگیرنده، معرفی   بر   مبتنی  یادگیری  محیط  ایجاد  سبب

 . (132، 2018دهقانی،  و زارعی) استشده   آموزشی نظام یادگیری هایروش

 از  ،دو هر یا زمان و مکان لحاظ از معلم و شاگرد که دارداشاره  آموزش نوع  آن  به  مجازی آموزش 

 ،ایرسانهچند  منابع ،دروس مدیریت افزارنرم طریق  از را  درس  محتوای لممع .هستند  جدا یکدیگر

  دریافت طریق این از را محتوانیز   فراگیرندگان و  کندمی م  فراه آن مانند و ویدئوکنفرانس ،اینترنت

 برخالف الکترونیکی،  آموزش  بنابراین در  ؛ندنکمی ربرقرا ارتباط معلم با هافناوری این مککبه و کرده

است )رزاقی   آموزمحور دانش درواقع، و  استوار است  آموز دانش خودآموزی  بر  سنتی، محوریت آموزش 

 فناوری ابزارهای از گیریبهره ،الکترونیکی یادگیری(،  1997)  1نیکولز نظر از.  (114،  2018و هاشمی،  

ر قرا آموزشی اهداف خدمت در و شودمی  منتشر  آن ۀوسیلبه یا است وب برمبتنی یا که است گوناگون

الکترونیکی  دگیرییا است،  الکترونیکی یادگیری  واژه مخترع عنوان هبکه    2کراس  عقیده به  .گیردمی

 است که  سازیهشبی و  دیجیتالی همکاری ،مجازی هایس نظیرکال آموزشی هایروش  از  ای مجموعه

 روند بر نظارت و  مدیریتی ،اداری فرایندهای دادنمانجا قابلیتگیرد و از  می  صورت  اینترنت ۀوسیلبه

 محور فرایندگیربرخوردار است،   دور راه از ارزشیابی اجرای و تدریس یادگیرنده، هایفعالیت اجرای
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 توان می را  الکترونیکی  یادگیری طورکلی،به  .شودمی توجه  فراگیر  فردی هایویژگیبه   در آن  و است

ارتباطات اطالعات فناوری مختلف  هایمؤلفه کارگیریبه  ریزی،برنامه منظور به اینترنت ویژه به و 

-عشرت  محجوب)کرد  تعریف   آموزش  انتقال نیز و یادگیری-یاددهی فرایندهای مدیریت و سازماندهی

 محیط ایجاد به نیز  الکترونیکی یادگیری محیط . در(126، 2014 ، مهریو  قرونه ،نیریوثوقیبادی،  آ

 هایسرویس از اینکه مگر نخواهد شد، محقق  امر  این است و نیاز مربیان  و آموزاندانش میان تعاملی

تا  استفاده مجازی مدارس  الکترونیکی  یادگیری مدیریت سیستم  در اجتماعی شبکه   تعامالت شود 

، مورپوریتو    یسرملی  کاظمدهد )افزایش   مؤثری طوربه را مدارس مدیران و  دبیران آموزان،دانش میان

2014 ،124.) 

خوبی  و  مطلوب  کیفیت  از  باید کنونی  آموزشی  هاینظام جدید بخش  عنوانبه الکترونیکی آموزش

 تضمین روباشد؛ ازاین اجتماعی  نیازهای و والدین و فراگیران نیازهای پاسخگوی بتواند تا باشد برخوردار

 (. کیفیت 94،  2012  رضوی،  است )خلیفه و ناپذیراجتناب و ضروری   امری  الکترونیکی  آموزش کیفیت

 یادگیرنده  به  خدمات  و  محتوا  تعامالت،  فناوری،  که  است  وابسته  میزانی  یا   اندازه   به  الکترونیکی  یادگیری

به    رضایت  و   کنند فعالیت    یادگیری  محیط  در  خود  انتظارات  با   مطابق  تا   دهد می  اجازه  یاددهنده   و

    .(131، 2006، 1آنجلی دی و کوستابیله  آردیتو، آورند )لنزیلوتی،دست 

 محصوالت  و  خدمات یعنی الکترونیکی یادگیری کیفیت (،2004) 2سینیتسیا  و روینسکی نظر از 

نقل  آورد )به  فراهم می  یادگیرنده  تقاضای   با  متناسب   و   روزبه  مناسب،  های تجربه  الکترونیکی،   یادگیری

  الکترونیکی  آموزش هایبرنامه ارزیابی (.116،  2018الهی،  فرج  نسب و از رضازاده، سرمدی، حسینی

 آموزش  دهندهارائه مؤسسات  ها، اعتباربخشیبرنامه گونهاین کیفیت مداوم و مستمر بهبود  به تواندمی

 ارزیابی برای الکترونیکی منجر شود. یادگیری نظام آتی ایهوضعیت تعالی ارتقا و الکترونیکی و نیز

 های برنامه آمیزموفقیت ارائۀ در مؤثر کلیدی و اصلی عوامل استم  الز الکترونیکی یادگیری محیط

-وثوقیآبادی،  عشرت  محجوب)شود    شناسایی آن  زیربنایی ابعاد و عناصر شامل  الکترونیکی آموزش 

-بندیدسته  در   مجازی  آموزش کیفیت موفقیت در  کلیدی . عوامل(126،  2014 ،مهریو    قرونه ،یرین
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 هایزیرساخت  یاددهنده و یادگیرنده، هایویژگی :از اندعبارت کهگیرند  میقرار    های نسبتأ مشابه

صالحی،  )  آموزشی خدمات و فنی آموزشی، پشتیبانی منابع الکترونیکی، یادگیری هایسامانه وری،افن

اصل تشویق ارتباط   ( هفت176،  1987)  1چیکرینگ و گامسون .  (120،  2019گفتار،  الهی و خوش فضل

  تشویق یادگیری فعال، ،  توسعه رابطه متقابل و همکاری بین یادگیرندگان  بین یاددهنده و یادگیرنده،

سریع فعالیت،  بازخورد  روی  زمان  صرف  بر  تأکید  و  یادگیریتوجه  انتظارات  ،های  به احترا،  بیان  م 

یادگیریاستعدادها و شیوه از نظر  می  را ضروری  های گوناگون  سازی،  فردی،  (2002)نیکولز  دانند. 

معنا  بهتعامل  تجربه  انعطاف اشتراکدار،  طراحی  بازخوردگذاشته،  دروس،    اطالعات،   کیفیتو    پذیر 

 .  (133، 2010صنایعی، نقل از ظریفبه )الکترونیکی هستند اصلی مؤثر در کیفیت یادگیری عوامل 

لوو  ماساچوست  دانشگاه  مطالعات  تصمیم،  2ل براساس  الکترونیکی، در  یادگیری  راهبردی  گیری 

طراحی مجدد خدمات  ،  زیرساخت و فناوری،  حمایت و تشویق مدرسان  ، توسعه  انتخاب دوره و برنامه

 3خان(.  95،  2018مصطفوی،    و   ثانی نارنجی  ارزشیابی دوره اهمیت زیادی دارند )ابیلی، و    یادگیرندگان

است: عوامل آموزشی، فناوری،  کرده  دسته تقسیم  الکترونیکی را به هشتنیز عوامل مؤثر بر یادگیری  

زاده و آفندیده،  حکیمنقل از به )طراحی رابط، مدیریت، پشتیبانی، منابع انسانی، سازمانی و ارزشیابی  

پژوهشگران  سوی  از(.  111،  2014 باور  به   کیفیت   بر  مؤثر  عوامل  سوئد،  المللیبین آژانس  دیگر، 

از: عبارت  الکترونیکییادگیری همکاری  یادگیری   محیط  ساختار  محتوا،  اند  تعامل،  و    الکترونیکی، 

انطباق،   و   سازگاری  پذیری،انعطاف  فراگیران،  ارزیابی  ارتباط، کارمندان(،    پشتیبانی)فراگیران،  میزان 

  هایجنبه  و   منابع   تخصیص  سازمانی،   رهبری  و   کارمندان، بصیرت  کارآزمودگی   و  صالحیت  تجربه،

 اثربخشی اساسی عنصر هفت ( نیز134، 2006) 4نوبری و فیتزپاتریک  اوست، سئوک، مین، فرایندی.

 را  فناوری پشتیبانی و ارزشیابی اطالعاتی،  منابع آموزشی،تعامل، طراحی یادگیری، اثربخشی تدریس،

، 2018نقل از ابیلی و همکاران، )بهد الکترونیکی معرفی کردن یادگیری ارزشیابی هایشاخص عنوان به

95     .) 
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ی یادگیر  آموزش و کیفیت درباره متنوعی  هایپژوهش کهاست  از آن   حاکی پژوهش  ادبیات مرور

  الکترونیکی  یادگیری  سیستمبرای ارزیابی موفقیت    جامع  مدلی  ارائه  است؛  گرفته  انجام الکترونیکی

 2سینکلیرو  ، جوی  الفریحات  در پژوهش  1لینهای اطالعاتی دلون و مکمدل موفقیت سیستمبراساس  

یادگیری رضایت    بر  های کیفیت خدمات یادگیری الکترونیکیروابط بین ویژگی، بررسی  (154،  2020)

توصیف و شناسایی  (،  148،  2019)  3فام   لیمبو، بوی، نگوین و   ، فام  در پژوهش   آموزانوفاداری دانش  و

 (؛ 157،  2018)  4یسودروات  در پژوهش  هدهندآموزش  ایعنوان رسانه هاثربخشی یادگیری الکترونیکی ب

  5ومونگا   ، وبوکو وهادلو  در پژوهش  تأثیرگذار بر کیفیت یادگیری الکترونیکی ناهمزمان  عوامل  معرفی

ارزیابی کیفیت سیستم  مدلی  ارائه  (،158،  2018) الکترونیکی دانشگاه کنیابرای  یادگیری  در    های 

-برنامه یادگیری الکترونیکی متناسب با تربیتی اجرامنظور به (151، 7201) 6و بالک  کوان پژوهش

  دانش  و  خودکارآمدی  سطح  بر یادگیری  تأثیر مکمل  با هدف  ،بدنی دنی در برنامه آموزش معلم تربیتب

ا تحلیل محتو  و  آموزشی  وادترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت ممهمشناسایی    و  بررسیآموزش،    محتوای

پژوهش  و    طراحی  ،(161،  2017)  7کازائین  در  آموزش  تعالی  برای  کیفیت  تضمین  استانداردهای 

  اییکار  برای افزایشی  کاربرد  (، ارائه مدلی162،  2016)8س والکوپولودر پژوهش    یادگیری الکترونیکی

دانشجویان در    رضایت  وکیفیت  عالی  ثر در یادگیری الکترونیکی و دستیابی به سطح  ؤپیشرفت م  و

 گیاننوسی، تسیتسکری،  ، ورناداکیس(.  153،  2015)  9، سگارا ناوارو و سپاداکریینمارتینزکاروپژوهش  

و عنوان    (159،  2012)  10کیومورتزوگلو  آنتونیو  با  پژوهشی  رضایت»در  بین    ندگان یادگیر  مقایسه 

ارائه دوره یادگیری   از  ندگان ارزیابی رضایت یادگیربه    «ترکیبیفناوری  های آموزشی سنتی و  دوره
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،  2009)  1بونیاریت و حوسین   سین،اه  .پرداختند  بدنی مقایسه با کالس سنتی در تربیت  ترکیبی در

  2سلیم الکترونیکی را بررسی کردند. همچنین    آموزش محیط  در آموزش بر طراحی مؤثر ( عناصر140

منظور الکترونیکی بهحیاتی مؤثر بر موفقیت یادگیری    عوامل»  در پژوهشی با عنوان  (138،  2007)

 ، آموزشیاران، پشتیبانی و فناوری پرداخت.       ندگانیادگیر هایبه بررسی چهار عامل ویژگی «ارائه مدل

شده انجام    الکترونیکی  آموزش زمینۀ در مختلفی هایپژوهش اخیر هایل سا طی نیز ایران در

 زمینه این در ایهای اولیهدغدغه و است تکوین در حال یادگیری نظام این اینکه به توجه با است.

است: اغلب دارد،وجود   پرداخته شده  موضوعات  این  کیفیت به  در   الکترونیکی یادگیری ارزیابی 

  و آفندیده   زادهحکیم  (،101،  2017)  و همکاران  (، اسماعیلی95،  2018)  ابیلی و همکارانهای  پژوهش

اکبری  111،  2014) و کارشکی  ثانی،  ، جعفریبورنگ(،  و رضوی   ،(102،  2013)  آهنچیان  خلیفه 

(2012  ،94)  ،( زوارکی  شناسایی117،  2008زارعی  در    الکترونیکییادگیری  موفقیت  عوامل  (؛ 

و پژوهش غالیان  )(121،  2019)  پورزال  های  غفوریان  یزدانی، 179،  2018،  زندی، ابراهیم  (،    زاده، 

  رستگارپور  در پژوهش  الکترونیکییادگیری   هایدوره  کارآمدی ارزیابی(؛  110،  2012)  زارع  پور وعلی

گرجی اولو  یابیارز  ؛(115،  2012)  زادهو  ک  یبندتیو  بر  مؤثر  مح  تیفیعوامل  در    ی هاط یآموزش 

  یبررس؛ (2012) مازندرانی ( و116، 2018)و همکاران  های رضازادهدر پژوهش الکترونیکی یادگیری

اثربخش  تیفیک  یارهایمع (،  133،  2010) صنایعیهای ظریف  در پژوهش  یکیالکترون  یریادگی  یو 

  و  زارعی  در پژوهش  یادگیری الکترونیک  هایچالش (؛  126،  2014)   و همکاران  یآبادعشرت  محجوب

( پژوهش  الکترونیکیمحتوای    کیفیت  ارزشیابی(؛  132،  2018دهقانی  و    چهقره  کاظمی   در 

)امین در   الکترونیکی  یادگیری  کیفیت  تضمین  توفیق  کلیدی  عوامل  تبیین(؛  167،  2014خندقی 

همکاران  صالحیهای  پژوهش اسحاقی   (120،  2019)  و  محمدی  و  چارچوب (؛  2013)  و  طراحی 

برنامهمفهومی   یادگیریارزشیابی  پژوهش  الکترونیکی  های    وحدانی،.  (96،  2010) نژاداناری  در 

  درس  برنامه  اهداف  سازیپیاده  را برای  ( در پژوهش خود الگویی213،  2021)جعفری    رضاسلطانی و 

،  2018)  زادهامیری  کردند. همچنین رنجبر وطراحی  19-کوید  شیوع  دوران  در  بدنی مدارستربیت

 
1. Hussin, Bunyarit & Hussein 

2. Selim 
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  پرورش،  آموزش و درثیر آموزش الکترونیک و فناوری اطالعات و ارتباطات أ بررسی نقش و ت( به 203

   .پرداختنداستفاده از آن  هایمزایا و چالش

یادگیری   فرایند ارتقای  مدرسه بر فضای از خارج غیررسمی ارتباطات  تأثیر اهمیت بهتوجه    با

در نقش آموزان،دانش الکترونیکی  چشمگیرتربهروز مدارس آموزشی ابزارهای یادگیری  شد.  روز 

 یادگیرندگان کهطوری به سنتی دارند؛  آموزش مدیریت  با سیستم آموزشی، تفاوت چشمگیری ابزارهای

 افزایش باعث  بگذارند و  اشتراک به  یکدیگر  با  آسانی به را  خویش تجربیات ها  آن از طریق  توانندمی

 حضور نظام راستا این در  .(124،  2014شوند )کاظمی و تیمورپور،   مجازی آموزش فرایند وریبهره

 آموزش ازجمله  هاسازمان تمامی اطالعات فناوری  پیشرفت هر کشور است، با الزامات  جزو آموزشی که

پرورش، به   بود هاییسازمان   نخستین جزو پیش رفته است و تحوالت این سمت  به سرعتبه و  که 

از (.  121،  2019اینترنت ملزم شد )غالیان و زالپور،   و شبکه  اطالعات، فناوری از دستاوردهای استفاده

 شاهد شرایطی متفاوت هستیم در کشور  ،  19-کویدبیماری  نی شیوع  هاجوجودآمدن معضل  با به  طرفی

  ورزشی  جمعی  هایفعالیت  و  ورزشزنگ    ها،اپیدمی   انتقال  هایمکان  مستعدترین  از  یکی  و ازآنجاکه

  شود و  تعطیل مدارس ورزشی هایفعالیت ها اپیدمی  شیوع کاهش  برای که  شده است پیشنهاد است،

اساس، براین  (؛215،  2020،  سیدحسینی  نوروزی)یابد  کاهش    جامعه  در  بدنی  هایفعالیت   تا حد ممکن

-در  را  مختلفی  هایحلراه  هادانشگاه  و  مدارس  آموزشی  هایفعالیت  برای  کشور  آموزشی  سیستم

کاهش دهد. با توجه به شرایط را  از تعطیلی دانشگاهها و مدارس ناشی  هایآسیب بتواند تا  نظرگرفت

ها را  تغییرات، لزوم توجه به ارتباطات و آموزش الکترونیکی، مؤسسات و آموزشگاه با موجود و مواجهه

دنبال یادگیری مداوم و مستمر کرد و چون همگان به  یکی ملزمالکترونبه استفاده از آموزش و یادگیری  

های زیادی  بودند، مؤسسات آموزشی برای استفاده و ارتقای کیفیت یادگیری در فضای مجازی تالش

 کردند.    

برآورده برای  پرورش  و  آموزش  توسعه بنابراین  و  استانداردهای طراحی  ایجاد  نیازها،  این  کردن 

ها، رویکرد  ونیک و نیز ناتوانی سیستم آموزشی سنتی در پاسخ به این درخواستکیفیت آموزش الکتر

آموزان و والدین درپی استقبال دانشایجاد کرد.  در ایران    جدید آموزشی با عنوان »آموزش مجازی« را

-ینااز؛  دهد  گرفت دامنه آموزش از راه دور مدارس را گسترش  ها، وزارت آموزش و پرورش تصمیمآن 
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باسامانه رو عبار  برگرفته  که«  شاد»  عنوانای  وآموزدانش آموزشی  شبکهت »از  است  ای سامانه  ی« 

دانش  برای  فعالیتتخصصی  و  آن آموزان  به  مربوط  کالس منظوربهست،  هاهای  های برگزاری 

 گرفته ر  نظرآموزان دسامانه شاد، همان بستری است که برای آموزش مجازی دانششد.    ایجاد مجازی

از  آموزان بتوانند  اندازی این شبکه آموزشی، دانشتا با راه  شودمی  انجام آموزش آنالیناست و    شده

بهره شوند و ضمن درنظرگرفتن آموزش مجازی، فضای شاد و    دمنفضای مجازی در حوزه آموزش 

ر ساعات مقرر در آموزان موظف هستند ددانشپرتحرکی را در کنار یادگیری الکترونیک ایجاد کنند.  

 آموز وجود های آنالین برای دانشچنانچه امکان حضور در کالس و   کنند  های مجازی شرکتکالس

می ب  نداشته فایل نتواناشد،  از  ذخیرهد  کنار    کنند.  استفاده ها  آنشده  های  در  معلمان  است  گفتنی 

اپلیکیشن  زمان به صورت هم. نیز بههای دیگری چون واتساپ، تلگرام و..آموزش در فضای شاد، در 

 پردازند. آموزش مجازی می

  نظام  در  را  خود  جایگاه   و   هویت  باید   اثرگذار  و  مهم  درسی هایبرنامه   از  یکی  عنوانبه  بدنی تربیت

  نیازتعهدات مورد    و  توانایی، درک  تا  کندمی  توانمند  را آموزاندانش  برنامه  این.  بیابد  تربیت  و  تعلیم

  با  و   دهندگسترش  خود  در  را  اسالمی  -ایرانی  معیار تراز  در  فعال   و   سالم   زندگی   از  مندیبهره  برای

 فراگیری با زمانباشند. هم  سودمند  محیط  و  دیگران خود،  برای  عمر  طول  در  سالم   و  صحیح  رفتارهای

 آموزاندانش برای  صورت مجازی به  باید دروس سایر  همپای نیز بدنیتربیت درس ،19-کوید بیماری

دارد. وجود   هاخانواده و  آموزان دانش معلمان، پیش روی زیادی هایچالش زمینه  این  در  اما شود،ارائه  

مجازی  هایدربارۀ آموزش کافی تجارب و هازیرساخت نداشتن  دلیلبه نیز  کشور  تربیت و تعلیم نظام

-تربیت کالس مدیریت چگونگی دربارۀ بدنیتربیت روست. همچنین معلمانفراوانی روبه مشکالت با

 هایفرصت مجازی  ارتباطات هستند. همراه  اساسی چالش با ارزشیابی موضوع  و مجازی  صورت به دنیب

  )وحدانیکند  می  روبه رو جدی هایمحدودیت با را و... کارگروهی نفس،به اعتماد انگیزه، ازجمله تربیتی

 (. 213، 2021، و همکاران

بدنی که مشترک است و از دروس عملی تربیت  خصوص در آموزش رشتهمجازی به کیفیت آموزش  

 و مهارتی است، بسیار حائز اهمیت است. 
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جمله  رشته از بسیاری در فناورانه آموزش به مرسوم موزشآ انتقال در آنچه از  تحصیلی  های 

-می   خودنمایی آموزش گذارانسیاست و ریزانبرنامه فراروی  جدی  چالش  عنوانبدنی بهدرس تربیت

از  ، قطع ندک و  آموزش  عناصر  بین  احساسبینتعامل  و  آموزش  انسانی  عاطفی،  نشدن  رفتن محیط 

در این درس، زمان نیاز به تعامل بین اجزا و عناصر آموزش، ماهیت وجودی عضو یادگیرنده است.  

که با تغییر شیوه تعامل    ری استناپذیر از فرایند یادگیاجرای محل توسط فراگیرنده، جزئی جدایی

کرد، توجه اساس باید اذعان  اینبربرداشت؛  میان  ها را از  میان یاددهنده و یادگیرنده باید این نگرانی

عنوان انتخاب، بلکه  بدنی نه بهبه فناوری و استفاده از آن در زمینه آموزش و یادگیری درس تربیت

 .گیردعنوان ضرورت و نیاز جامعه ورزشی باید مدنظر قرار به

گردند. محتوای برمی یادگیریمحتوای   به غیره و درس طراحی یادگیری، آموزشی، روش اثربخشی

باید   های خاص است، بنابراینبدنی، متفاوت از دیگر دروس و دارای ویژگیتربیت درس    الکترونیکی

 و ای رسانهچند پیشرفته و ابزارهای امکانات کارگیریبه  با الکترونیکی محتوای  طراحی در شودتالش  

آموزشی  راهنمای معلم، با زنده و سریع ارتباط امکان با برقراری و شودبازسازی   کالس محیط تعاملی،

و    )وحدانیشود  خوبی محقق  بدنی بهتربیت  الکترونیکی درسفراگیرنده، یادگیری   آموزشی هدایت و

-بین معلم و دانش  فیزیکی دوریدلیل  به  الکترونیکی  یادگیریاز طرفی در    (.213،  2021،  همکاران

 محتوای شود؛ بنابراین توجه به  می  عالقهکم  متوسطیحد تا اطالعات دریافت برای آموزدانش  ،موزآ

 مختلف هایبخش بین  انسجام برقراریو    مناسب آموزشی های فیلم از استفاده  و استاندارد   آموزشی

 عالقهو  باشد کنندهصورت مجازی کمکبدنی بهیادگیری درس تربیتارتقای کیفیت تواند در می آن

انجام  درس به را آموزدانش فعالیتو  درسی  دادن  یادگیری برایند؛  ده   افزایشهای  اهمیت  اساس 

-کیفیت ابعاد آموزش  ورزشی مناسب در خانه و ارزیابی بدنی، ایجاد فضای  الکترونیکی درس تربیت

 رسد.         می نظر امری مهم و ضروری بهالکترونیکی این درس، 

ودر آموزش  انجام   الکترونیکییادگیری    حیطه  زیادی  و  است،  گرفته    مطالعات  مطالعات  ولی 

آموزشپژوهش مدارس  مجازی  های  حیطه  تربیتبه  در  درس  انگشت  بدنیویژه  استبسیار  ؛ شمار 

های مهم در یادگیری است که در  این درس یکی از چالش  الکترونیکی  بنابراین مسئله کیفیت آموزش

اولین مطالعاتی است که پژوهش حاضر  این پژوهش بررسی شده است.   الگوهای   جزو  از  اقتباس  با 
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درس    مجازی  شهر رشت، کیفیت آموزش  اولآموزان متوسطه  های دانشبه ویژگی  با توجه  شده،ذکر

آموزش   هایمدل براساس و پیشین مطالعات بررسی این پژوهش با بدنی را بررسی کرده است.  تربیت

 این  موفق های و نمونه از سوی پژوهشگران شدهارائه های برخی شاخص نیز و  الکترونیکی یادگیری و

جهان، مالک یادگیری نوع کیفیتبرای    مناسب  هایدر  و   آموزش در الکترونیکی  آموزش افزایش 

 هایمؤلفه  از و  است پیچیده الکترونیکی یادگیری ساختار  اینکه به توجه داد. با پرورش را مدنظر قرار  

است، تشکیل گوناگونی تربیت  مجازی  آموزش ارزیابی برای  استالزم   شده   این  تمام بدنیدرس 

 ها،آن از استفاده و   الکترونیکی  آموزش و عملی اصلی  هایشاخص  شناسایی  با   شوند و بررسی   هامؤلفه

تصویری  مجازی  آموزش ارزیابی برای مناسب  ابعاد تدوین و طراحی به تا   از روشن پرداخته شود 

 گامی آن، از حاصل نتایج ارائه با عالوه،آید. بهبه دست   الکترونیکیی  یادگیر آموزش و  کنونی  وضعیت

 هایو راهکار هاسیاست اتخاذ همچنین و  هادوره این کیفیت بهبود برای ریزیبرنامه جهت مؤثر در

گرفتن  نظربنابراین با در  شود؛برداشته   آینده در الکترونیکی یادگیری سطح ارتقای زمینه در مناسب

در   شد راهکارهای الزم الکترونیکی، در این پژوهش سعی  آموزش بودن فرایندابعاد و نیز لزوم مستمر

 شود.  نظر گرفته   در مندی بیشتر از این روش یادگیری،برای بهره آموزاندانشجذب و افزایش تمایل 
 

 پژوهش  روش
صورت  به  هاداده  آوری  جمع  روش  و   کاربردی  هدف   نظر  پیمایشی، از-از نوع توصیفیپژوهش حاضر  

 نفر  27306آماری  جامعهبود. در این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه و با    دسترسگیری درنمونه

دانش  14325که   و  نفر  دختر  دانش  12981آموز  پسر  نفر   1400-1399 تحصیلی  سال   در آموز 

درس   مجازی  ارزیابی کیفیت آموزش  بهاول شهر رشت بودند،  مقطع متوسطه   تحصیل در به  مشغول 

آموزش و پرورش  کلهای الزم با اداره  پس از هماهنگی بدنی در دوران شیوع کرونا پرداخته شد.  تربیت

معرفی گیالناستان   و  مجوز  دریافت  پرسشنامهو  بههای  نامه،  آنالین  پژوهش  پرسشنامه  صورت 

اساس نیاز پژوهش تهیه بود تعداد پرسشنامه بر  دلیل اینکه الزمشد. به  فرم گوگل( تهیه  )پرسشنامه  

های یک و  شاغل در مدارس متوسطه اول ناحیه   زن  و   بدنی مردشود، ضمن هماهنگی با دبیران تربیت

شد که براساس نسبت و تعداد الزم برای  آموزان توزیع  ای بین دانشگونهها بهدو رشت، پرسشنامه

اول شهر رشت توزیع متوسطه  مقطع  در حال تحصیل در    دختر و پسرآموزان  مطالعه حاضر، بین دانش
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برای مشخصشود. پرسشنامه پژوهش،  آماری  از تکمیل توسط جامعه  ابعاد های مذکور، پس  کردن 

تحلیل شدند.   و  تجزیه  اینپرسشنامه  اعالم  در  تعداد  به  توجه  با  آماری  پژوهش  نمونه  شده، حجم 

مورگان و  کرجسی  جدول  د  379،  1براساس  درانشنفر  گرفته  آموز  از    نظر  که    550  مجموعشد 

آموز پسر( صحیح دریافت  دانش 244آموز دختر و دانش 290پرسشنامه )  534، شدهع یپرسشنامه توز

تحلیل شد.   و  و محدودبهشد  آموزش مجازی  مربوطدلیل شرایط جدید  آموزش به    بودن مطالعات 

تربیت  الکترونیکی و    ساختهمحقق  پرسشنامه ها،داده گردآوری ابزار بدنی،درس  ابعاد  از  اقتباس  با 

  2(، کلرک و مایر 2002(، نیکولز )1987  -2003) در مطالعات چیکرینگ و گامسونموجود  های  مؤلفه

 تهیه   ایپرسشنامه  (2010و دانشگاه ماساچوست )(  2006سئوک و همکاران )(،  2005) خان  ،(2003)

  کرونا   شیوع ویروس   دوران  در   بدنیتربیت  درس  مجازی  آموزش  شرایط  با   متناسب   آن  های لسؤا  شد و 

الکترونیکی.  شدطراحی   آموزش  ارزیابی کیفیت  تربیت   برای  پرسشنامه محققدرس  از  ساخته  بدنی 

 شد.  استفاده 

  اکامالً مخالفم( ت یک )  ارزشی لیکرت بود که در پیوستاری ازپنجپرسشنامه اولیه از نوع مقیاس  

سؤال بود. سپس   50بعد در قالب  10 پرسشنامه مشتمل بر این    بود.  شده )کامالً موافقم( طراحیپنج 

نظران،  نفر از اساتید دانشگاه، صاحب  12این پرسشنامه برای تأیید روایی صوری و محتوایی در اختیار  

. پس از کنند  تخصصی خود را اعالم   های گرفت تا نظر  آموزان قرارمعلمان و حتی تعدادی از دانش

و پیشنهادها، برای تعیین پایایی )ثباتی درونی( ابزار، در یک مطالعه راهنما،    هاکردن نظربررسی و لحاظ

شد و درنهایت مقدار آن با   اول شهر رشت توزیع آموزان مقطع متوسطهپرسشنامه در میان دانش 32

پایایی هریک از ابعاد نیز  (.  α  =  96/0شد )  محاسبه  96/0اخ  کرونب  استفاده از ضریب همبستگی، آلفای

، عامل  α  =  90/0کرونباخ مربوط به محتوای آموزشی    اساس میزان آلفایاینبر  ؛شد   جداگانه محاسبه

، عامل سنجش و α  =  83/0، عامل پشتیانی  α  =  76/0، عامل زیرساخت و فناوری  α  =  82/0تعامل  

، عامل  α  =  86/0، عامل مدیریت  α  =  86/0فردی یادگیرنده  های  یژگی ، عامل وα  =  87/0ارزشیابی  

 آمد.   دست  به  α  =  91/0و عامل رضایتمندی    α  =  0/ 73عامل خدمات آموزشی    ،α  =  0/ 91بازخورد  

 
1. Krejcie & Morgan 

2. Clark & Mayer 
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ابزار پژوهش    زیاد   درونی سازگاری دهندۀنشانکه    بود  70/0 از بیشتر آمدهدستبه کرونباخ  آلفای مقدار

تحلیل عاملی اکتشافی، ابعاد    دادنآماری پژوهش، با انجام  تکمیل پرسشنامه توسط جامعه. پس از  بود

اساس بار عاملی یکسان و ارتباط مفهومیِ منطقی بیشتر، در عامل  ها برگویه  . شد  پرسشنامه مشخص

  هایسؤال سؤال که    49بعد در قالب    10  مشتمل بر  ،پرسشنامه نهایی  ، بندی شدند. درنهایت دسته  مربوط

)  اختصاصی بازخورد  آموزشی  سؤال(،  هفتعامل  ، سؤال(   هشت)  رضایتمندیسؤال(،    هفت)  محتوای 

های فردی یادگیرنده  ویژگی  سؤال(،  سه)  تعاملسؤال(،  چهار  )  پشتیانی  سؤال(،  سه)زیرساخت و فناوری  

خدمات    بعد  اختصاصیسؤاالت    سؤال( و  چهار)سنجش و ارزشیابی    سؤال(،  پنج)مدیریت    سؤال(،  پنج)

پاسخ )آیا کالس درس  صورت بازالبته یک سؤال هم به   شد؛بود، تجزیه و تحلیل    سؤال(سه  )  آموزشی

پایان سؤالبدنی بهتربیت شد تا  مطرح  هاصورت مجازی و غیرحضوری را دوست دارید و چرا ؟( در 

   کنند.  یانبدنی باین نوع آموزش درس تربیت را دربارۀ خودرهای آموزان نظدانش

با توجه به اهداف    شد.  انجام  24نسخه   1.اسساپیاسافزار  از نرم  ها با استفاده تجزیه و تحلیل داده

شناختی برای توصیف متغیرهای جمعیت  ،استاندارد(پژوهش از آمار توصیفی )فراوانی، میانگین، انحراف

و معیار    2( KMOاولکین )-مایر-از شاخص کایزر  شد.   و همچنین تعیین میزان اهمیت متغیرها استفاده 

از کافیبه  3بارتلت  کرویت اطمینان  عاملی  بودن حجم نمونه،  منظور کسب  با  برای تحلیل  اکتشافی 

منظور استخراج ابعاد پرسشنامه ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیکی و برآورد بارهای  به  4چرخش متعامد 

  های پژوهش شد. چگونگی توزیع دادهن پایایی پرسشنامه استفادهیبرای تعیکرونباخ  عاملی و از آلفای

نبودن دلیل نرمالشد. بهبررسی  5اسمیرنوف-فوبا استفاده از آزمون کولموگرها  بودن دادهو تعیین نرمال

آزمون  های آمار استنباطی غیرپارامتریک شاملها از آزمونهای پژوهش، در تحلیل فرضیهتوزیع داده

ابعاد   6ای جملهدو کیفیت  سطح  تربیتآموزش  )بررسی  درس  معیار(،   مجازی  سطح  با  آزمون بدنی 

 
1. SPSS 

2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy 

3. Bartlett’s Test of Sphericity 

4. Varimax Rotation   

5. Kolmogorov-Smironov Test 

6. Binomial Test 
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)بررسی   2ویتنیمنیوآزمون  بدنی( و  )بررسی اولویت ابعاد کیفیت آموزش مجازی درس تربیت  1فریدمن 

ابعاد آموزش مجازی درس تربیت تجزیه و تحلیل آموزان دختر و پسر( برای  بدنی در دانشکیفیت 

   شد.    استفاده   P  ≥  05/0  داریاها در سطح معن داده

بودن دلیل زیاد به  آموزان در تکمیل پرسشنامهنداشتن دانشدقت های پژوهش،یکی از محدودیت

ها و حجم زیاد تکالیف درسی بود. همچنین نداشتن اطمینان ها، درک صحیح نکردن سؤال تعداد سؤال

تکمیل   دانشاز  توسط  بهپرسشنامه  بهآموز  پرسشنامه  تکمیل  از دلیل  دیگر  یکی  مجازی،  صورت 

 بود.   های پژوهشمحدودیت
 

 نتایج  

 آموزان دانش  نفر  534  بین  از  که  دادنشان  پژوهش  کنندگانشرکت  شناختیبررسی مشخصات جمعیت 

 اغلب  چنین(. همدرصد  3/54)  بودند  دختر  آموزاندانش  آنان   از  نیمی  از  اول، بیش متوسطه    مقطع

.  داشتند  سن  سال  16  هاسه درصد از آن   از  کمتر  و(   درصد  42)  سن  سال  14شده،  مطالعه   آموزاندانش

از حجم    درصد  1/45هشتم بودند که حدود    هپای  آموزاندانش  کنندگان،شرکت  اغلب  دیگر،   طرف  از

را تشکیل پژوهش  این  آماری  پادند و دانشدامی  نمونه  تقر  هایهیآموزان  نهم   زانیبه م  أ بیهفتم و 

 کردند.    شرکتدر این پژوهش  درصد(  25یکسان )حدود 

پرسشنامه برای ابعاد  البتههاستفاد   اکتشافی عاملی تحلیل از  تعیین  به  شد؛  کسب ابتدا  منظور 

کافی از  کایزراطمینان  معیار  از  یعنی  آماری  روش  دو  از  نمونه،  حجم  )-مایر-بودن  (  KMOاولکین 

شد. نتایج آزمون در جدول شماره یک نشان  )شاخص کفایت نمونه( و آزمون کرویت بارتلت استفاده  

 دار است.  ( معناSig=  001/0، در سطح )شاخص کفایت نمونه و ضریب بارتلت میزاندهد که می

 

 

 

 

 
1. Friedman Test 

2. Mann-Whitney U test 
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 کفایت حجم نمونه( )و بارتلت در تحلیل عاملی  KMO معیار -1جدول 

Table 1- KMO and Bartlett Criteria in Factor Analysis (Sample Size Adequacy) 

 نمونه  کفایت شاخص
Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) 

 ضریب کرویت بارتلت 
  Bartlett test 

 درجة آزادی 

df 

 معناداری  مقدار

Sig 

 0.979 19436.571 1176 0.001 

  
و وجود همبستگی کافی بین متغیرها،   حجم نمونهنظر از نظرهای مدبودن دادهبا توجه به مناسب

برای مشخص  سازه   روایی  بررسی  منظوربه با چرخش متعامد  اکتشافی  عاملی  ابعاد از تحلیل  کردن 

  ( α  =  97/0)  کلی ابزار پایایی  ضریبیک و    از  تربزرگ  ویژه   ارزش  با عامل   10و    شدپرسشنامه استفاده

آموزشی،  شامل   محتوای  فناوریتعامل،  بازخورد،  و  ارز،  پشتیانی   ، زیرساخت  و  ،  یابیشسنجش 

 10مجموع این  کرد.  تبیین   رامندی  رضایتو  مدیریت، خدمات آموزشی    فردی یادگیرنده،  هایویژگی

 شد.  مشخص  77/0تا  32/0ها بین کرد و ضریب پایایی آناز واریانس را تبیین  درصد 41/70عامل، 
  

 بدنی  تربیت درس مجازی آموزش کیفیت های اصلی پرسشنامهتحلیل مؤلفه -2جدول  

Table 2- Analysis of the Principal Components of the Virtual Training Quality 

Questionnaire of the Physical Education Course 

 Factor Loadingبار عاملی   
Variables  

 متغیرها

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 Feedback (α=0.91 ; EV=%15/29) بازخورد       

- - - - - - - - - 0.776 

تکالیف   گاه هر

دبیر  به را درسی

 ورزشم ارائه

دهم، پاسخ و می

بازخورد مناسب و 

 دریافتای سازنده 

 کنم.می

- - - - - - - - - 0.741 

بدنی  دبیر تربیت

برای مشارکت در 

یادگیری بازخورد  

دهد و می مناسب

 کند.مرا تشویق می

- - - - - - - - - 0.728 
بدنی  دبیر تربیت

بالفاصله به سؤاالت  
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مربوط به تکالیف  

ام پاسخ درسی 

دهد و آن را  می

 کند.بررسی می

- - - - - - - - - 0.695 

معلم ورزشم دربارۀ 

های عقاید و دیدگاه 

-مختلف دانش

آموزان رفتاری  

 محترمانه دارد.

- - - - - - - - - 0.639 

در صورت تماس با 

بدنی  دبیر تربیت

هنگام نیاز به 

مشاوره، مورد  

حمایت و پشتیبانی 

 گیرم.الزم قرار می

- - - - - - - - - 0.626 

بازخوردهای  

برای آزمون مناسبی 

های درس 

بدنی داده  تربیت

شود تا من  می

خوبی به نقاط به

ضعف خود پی ببرم  

ها را و بتوانم آزمون

 خوبی انجام دهم.به

- - - - - - - - - 0.617 

بدنی  دبیر تربیت

مند به  عالقه

برقراری ارتباط و 

تعامل بیشتر با 

 ماست.

Eucational Content (α=0.90; EV=%10.69) محتوای آموزشی    

- - - - - - - - 0.688 - 

مطالب و تمرینات 

شده در درس ارائه

روز  بهبدنی تربیت

است و تنوع کافی  

 دارد.

- - - - - - - - 0.634 - 
های  محتوا، فیلم

آموزشی و تمرینات  
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باعث در این سامانه 

ام به  افزایش عالقه

بدنی درس تربیت

 شده است.

- - - - - - - - 0.633 - 

مطالب آموزشی 

بدنی درس تربیت

ازکیفیت خوبی  

برخوردار است و  

باعث پیشرفتم در 

 یادگیری شده است.

- - - - - - - - 0.631 - 

های آموزشی و فیلم

تمرینات، متناسب 

با سرعت یادگیری 

من طراحی شده  

توانم  است و می

 ها را انجام دهم.آن 

- - - - - - - - 0.584 - 

حجم و محتوای  

بدنی درس تربیت

برای شیوه آموزش  

غیرحضوری مناسب 

 است.

- - - - - - - - 0.560 - 

شده در مطالب ارائه

بدنی درس تربیت

کامل و قابل فهم  

 است.

- - - - - - - - 0.321 - 

تکالیف و 

های این فعالیت

طور مداوم درس به

بررسی شده است و  

به سطح یادگیری 

آموزان توجه دانش

 شود.می

Satisfaction (α=0.91; EV=%8.74) رضایتمندی    

- - - - - - - 0.666 - - 

دوری فیزیکی من و  

دبیر ورزشم، میزان  

ام را برای  عالقه

دریافت اطالعات  
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ورزشی کم 

 کند.نمی

- - - - - - - 0.638 - - 

آموزش غیرحضوری 

بدنی درس تربیت

ای برایم تجربه

 بخش است.رضایت 

- - - - - - - 0.495 - - 

در آموزش 

الکترونیک به من  

شود اجازه داده می

تا از بین انواع  

تکالیف و 

های درس  فعالیت

بدنی، مواردی  تربیت

کنم که را انتخاب

یادگیری مفاهیم  

تر و بهتر  برایم آسان 

 شود.

- - - - - - - 0.448 - - 

-در طراحی دوره 

مجازی درس  

بدنی، به  تربیت

نیازها و عالقه 

آموزان توجه دانش

 شده است.

- - - - - - - 0.448 - - 

ها و  محتوا، فعالیت

ای  گونهها به تمرین

طراحی شده است  

که نیازهای  

تحصیلی مرا  

 کند.برآورده می

- - - - - - - 0.440 - - 

توانم  از اینکه می

های  دربارۀ فعالیت

بدنی با تربیتدرس 

بدنی و  دبیر تربیت

هایم در همکالسی 

ارتباط باشم و با هم  

همکاری کنیم، 

 خوشحال هستم.
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- - - - - - - 0.435 - - 

بهتر برای یادگیری 

بدنی،  درس تربیت

های آموزشی دوره 

مختلف برای ما  

 شود.برگزار می

- - - - - - - 0.421 - - 

بدنی به  دبیر تربیت

تدریس مجازی  

است و  مند عالقه

دادن مرا به انجام

تکالیفم تشویق  

 کند.می

 Infrastructure and Technology (α=0.76; EV=%7.84)زیرساخت و فناوری       

- - - - - - 0.760 - - - 

سرعت اینترنت و  

دسترسی به سامانه  

آموزشی برای 

انتقال مطالب،  

مناسب است و  

استفاده از آن آسان 

 است.

- - - - - - 0.746 - - - 

مطالب آموزشی 

بدنی درس تربیت

سریع دانلود شده و  

  طور واضح نمایشبه

 شوند.میداده 

- - - - - - 0.559 - - - 

جذابیت  و زیبایی

محیط سامانه برای  

یادگیری بهتر ما و  

متناسب با  

نیازهایمان )زبان، 

رنگ، تم شخصی 

طراحی شده  و...( 

 است.

 Support (α=0.83; EV=%5.96)پشتیبانی     

- - - - - 0.710  - - - 

رسانی در اطالع 

سامانه از طریق 

ابزارهایی چون  

تابلوی اعالنات و  
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پیامک انجام 

 شود.می

- - - - - 0.682  - - - 

آموزش الکترونیکی  

از نظر قانونی، مالی  

های  و دستورالعمل

اداری حمایت 

 شود.می

- - - - - 0.394  - - - 

امکانات و تجهیزات  

افزاری مناسبی نرم

-در این محیط 

یادگیری مجازی  

 شده است.ر داده قرا

- - - - - 0.357  - - - 

آموزشی و  مطالب

در   ییهاکانال

شده  سامانه ایجاد

است که به  

یادگیری بیشتر این 

-درس کمک می

 کند.

 Interaction (α=0.82; EV=%5.52) تعامل     

- - - - 0.730 - - - - - 

ها و تکالیف فعالیت

بدنی درس تربیت

باعث شده است تا 

هایم  با همکالسی 

ارتباط بیشتری 

 داشته باشم.

- - - - 0.709 - - - - - 

با استفاده از  

ابزارهای ارتباطی  

که در سامانه 

آموزش مجازی  

وجود دارد، 

راحتی با به

هایم  همکالسی 

دربارۀ مشکالت 

بدنی درس تربیت

صحبت و تبادل  

 کنیم.نظر می
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- - - - 0.579 - - - - - 

آموزش آنالین و 

های ارائه مثال

متنوع،  تعامل بین  

و ها همکالسیمن، 

ام  بدنیدبیر تربیت

و  را بیشتر کرده 

باعث شده است تا 

از تجارب هم  

 مند شویم.بهره 

 Individual Characteristics of the Learner (α=0.86; EV=%4.75)های فردی یادگیرنده     ویژگی

- - - 0.691 - - - - - - 

آموزش مجازی  

باعث شده است  

کارکردن با اینترنت 

و استفاده از وسایل  

ارتباط جمعی را  

 .بهتر یاد بگیرم

- - - 0.476 - - - - - - 

دسترسی به   امکان

دبیران و معلمان 

بدنی با تجربه  تربیت

آسانی راه دور، بهاز 

 وجود دارد.

- - - 0.428 - - - - - - 

توانایی  آمادگی و 

کافی برای شروع  

یادگیری در محیط  

مجازی را دارم و 

گیری دربارۀ تصمیم 

زمان و مکان  

یادگیری برایم  

 پذیر است.امکان

- - - 0.411 - - - - - - 

این شیوه از آموزش 

نگرش مثبتی به  

یادگیری درس 

بدنی در من  تربیت

ایجاد کرده است و  

من از انگیز ه  

بیشتری برای  

 یادگیری برخوردارم.
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- - - 0.379 - - - - - - 

  در کنار آموزش

،  بدنیدرس تربیت

استفاده از این روش  

باعث بهترشدن  

میزان یادگیری 

های  مهارت 

بدنی و ورزش  تربیت

 شده است.

 Management (α=0.86; EV=%4.12)مدیریت    

- - 0.613 - - - - - - - 

میزان حضور در 

بدنی،  کالس تربیت

های فردی و فعالیت

دادن گروهی، انجام

موقع تکالیف  به

کالسی و پروژه،  

بخشی از نمره  

درس   ارزشیابی

 هستند. بدنیتربیت

- - 0.393 - - - - - - - 

در سامانه آموزشی، 

ابزارها و امکانات 

مختلف و نیز  

مطالب آموزشی 

مفیدی برای درس 

بدنی قرار  تربیت

 داده شده است.

- - 0.340 - - - - - - - 

هماهنگی و تناسب 

خوبی بین صدا،  

تصویر و متن، در 

محتوای درس 

بدنی وجود  تربیت

دارد و با این 

های گرافیکی روش

درک مطالب برایم 

 تر شده است.آسان 

- - 0.335 - - - - - - - 

اندازی و ایجاد بر راه 

نظام آموزش 

الکترونیکی مناسب  
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بدنی درس تربیت

تأکید زیادی شده 

 است.

- - 0.320 - - - - - - - 

نظارت کافی بر 

آموزش مجازی  

بدنی،  درس تربیت

محتوای آموزشی و  

کیفیت ارائۀ آن 

 وجود دارد.

Assessment and Evaluation (α=0.87; EV=%3.90) ارزشیابی سنجش و    

- 0.613 - - - - - - - - 

در این دوره از 

آموزش به من زمان 

کافی برای 

دادن و تکمیل انجام

تکالیفم داده 

 شود.می

- 0.393 - - - - - - - - 

بندی مناسبی زمان 

برای ارائه مطالب و  

موارد درسی، 

ها  تکالیف و آزمون

در نظر گرفته شده  

توانم  است و من می

منزل  ها را در آن 

 انجام دهم.

- 0.340 - - - - - - - - 

ارزشیابی درس  

بدنی در تمام تربیت

مراحل آموزشی،  

عادالنه انجام 

 شود.می

- 0.335 - - - - - - - - 

بدنی  دبیر تربیت

تکالیف و 

های درسی  فعالیت

را مطابق با شرایط 

و امکانات موجود و  

براساس میزان  

یادگیری ما  

 کند.ریزی میبرنامه
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Educational Services (α=0.73; EV=%3.57) خدمات آموزشی    

0.713 - - - - - - - - - 

امکان دریافت 

تکالیف و کارنامه 

صورت به

الکترونیکی در طول  

 دوره وجود دارد.

0.389 - - - - - - - - - 

مداوم طور به

فنی و   مشکالت

سیستمی سامانه 

مجازی   آموزش

  روزسانیبررسی و به

 شود.می

0.367 - - - - - - - - - 

های در بخش

-مختلف سامانه 

آموزشی برای 

استفاده بهتر،  

راهنماهایی  

 شده است.گنجانده 
 

با استفاده از آزمون    هاهای پژوهش، نحوه توزیع دادهو آزمون فرضیه  هاپیش از تجزیه و تحلیل داده

شداسمیرنوف  -کولموگروف مشخص  بررسی  نداشتند؛    شد   و  طبیعی  توزیع  پژوهش  متغیرهای  که 

شود،  می مالحظه طور که. هماناستفاده شد  های غیرپارامتریها از آزمون بنابراین برای آزمون فرضیه

بیان   Test Prop=  %50بعد در حدهنگامی که احتمال واقعی یک  ،  ایجمله دو  نتایج حاصل از آزمون

ابعاد کیفیت آموزش    شود،می سطح معیار سه، در سطح  بدنی نسبت به  درس تربیت  مجازیمقدار 

  جدول شمارۀ سه نشان طور که در  همانبنابراین    دار است؛است و تفاوت معنا  05/0خطای کمتر از  

برخوردار   بدنی از کیفیتی باالتر از سطح معیاردرس تربیت  مجازیآموزش  بعد    10است، هر  شده  داده  

   534از نظر تعداد کل    بدنی درس تربیت  الکترونیکی  در ارزیابی کیفیت آموزش  بودند؛ بر همین اساس، 

نفر کیفیت آن را   60بیشتر از سطح معیار و    سنجش و ارزشیابی را  بعدنفر کیفیت    474آموز،  دانش

کنندگان باالتر از  درصد برای شرکت  89شده،  عناداری مشاهدهکمتر از سطح معیار دانستند و سطح م

در معیار،  برای شرکت  11مقابل  سطح  پاییندرصد  قرار  کنندگان  معیار  سطح  از  بیانگر  تر  که  دارد 

این درس است؛    الکترونیکی  بودن کیفیت عامل سنجش و ارزشیابی در ارزیابی کیفیت آموزشباالتر
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بدنی با نسبتی مشخص باالتر از درس تربیت الکترونیکی آموزش ابعاد کیفیتتمامی کیفیت  درنتیجه

 گرفت.  سطح معیار قرار 
 

 با سطح معیار   مجازی ای، مقایسه ابعاد کیفیت آموزشجملهدو  نتایج آزمون -3جدول 

Table 3- Results of Binomial Test, Comparison of Dimensions of Virtual Training Quality 

with Standard Level 

مقدار 

 معناداری 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

سطح 

 معیار
Test 

Prop. 

 فراوانی
N 

مقدار 

 شده مشاهده

Observed 

Prop. 

 بندی دسته

Category 

 ابعاد پژوهش
Dimensions of 

Research 

 

0.001* 
 

 
 

0.50 

60 0.11 Group1      <= 3 سنجش و ارزشیابی 

Assessment 

and 

Evaluation 

474 0.89 Group 2            > 3 

534 1.00 Total 

 

 

0.001* 
 

 

0.50 
 

56 0.10 Group1       <= 3  

 بازخورد 

Feedback 
478 0.90 Group 2            > 3 

534 1.00 Total 

 

 

0.001* 
 

 

0.50 
 

64 0.12 Group1       <= 3 محتوای آموزشی 

Eucational 

Content 

470 0.88 Group 2            > 3 

534 1.00 Total 

 

 

0.001* 
 

 

0.50 
 

74 0.14 Group1       <= 3 
 مدیریت

Management 
460 0.86 Group 2           > 3 

534 1.00 Total 

 

 

0.001* 
 

 

 

0.50 
 

115 0.22 Group1       <= 3 فردی ویژگیهای

 ه ادگیرندی

Individual 

Characteristics 

of the Learner 

419 0.78 Group 2            > 3 

534 1.00 Total 

 

0.001* 
 

 

0.50 
 

121 0.23 Group1        <= 3  

 رضایتمندی 

Satisfaction 

413 0.77 Group 2            > 3 

534 1.00 Total 

 

0.001* 
 

 

0.50 
 

122 0.23 Group1       <= 3  

 پشتیانی

Support 
412 0.77 Group 2      > 3 

534 1.00 Total 

 

0.001* 
 

 

0.50 
 

173 0.32 Group1        <=   خدمات آموزشی 

Educational 

Services 

361 0.68 Group 2           > 3 

534 1.00 Total 

184 0.34 Group1       <= 3 
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0.001* 
 

 

0.50 
 

350 0.66 Group 2            > 3 و فناوری زیرساخت  

Infrastructure 

and 

Technology 

534 1.00 Total 

 

0.001* 
 

 

0.50 
 

197 0.37 Group1      <= 3 تعامل 

Interaction 
337 0.63 Group 2            > 3 

534 1.00 Total 

≤ 0.05 *         P  
 

نشان   چهار  شمارۀ  جدول  در  فریدمن  آزمون  از  حاصل  خی مینتایج  مجذور  مقدار  که   1دهد 

عبارت    به  .(P  ≥  05/0) دار است تفاوت معنا  ،05/0در سطح خطای کمتر از  شده  ( محاسبه65/941)

توان دار است؛ پس میبدنی معنادرس تربیت  الکترونیکی  ابعاد ارزیابی کیفیت آموزشدیگر، تفاوت بین  

ترتیب در به   محتوای آموزشی  و  سنجش و ارزشیابی، بازخوردآموزان، ابعاد  گرفت، از نظر دانشنتیجه  

بدنی و عوامل زیرساخت و فناوری و تعامل  مجازی درس تربیت  های کیفیت آموزشباالترین اولویت

 ترتیب در اولویت آخر اهمیت بودند. به

مجازی                                                                                                         ارزیابی کیفیت آموزش ابعاد اولویت مقایسه و فریدمن آزمون نتایج -4 جدول

Table 4 - Results of Friedman Test and Comparison of Priority Dimensions of Virtual 

Training Quality Assessment  

 ابعاد پژوهش
Dimensions of 

Research 

 میانگین

Mean 
 

انحراف 

 استاندارد

Std. 
Deviation 

  میانگین

 هارتبه
Mean 

Rank 

 آزمون فریدمن 
Friedman Test 

 مجذور خی
Chi-

Square 

درجة 

  آزادی
df 

  مقدار

 داری معنا

Sig 

 سنجش و ارزشیابی

Assessment 

and Evaluation 

 

4.17 

 

0.84        ± 

 

7.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازخورد 
Feedback 

 

4.12 

 

0.83        ± 

 

7.19 

 محتوای آموزشی

Eucational 

Content 

 

3.98 

 

0.82        ± 

 

6.45 

 
1. Chi-Square 
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 مدیریت 
Management 

 

3.93 

 

0.84        ± 

 

6.35 

 

 

941.650 

 

 

9 

 

 

0.001* 

 های فردی ویژگی

 یادگیرنده 
Individual 

Characteristics of 

the Learner 

 

 

3.73 

 

 

0.95        ± 

 

 

5.20 

 رضایتمندی 
Satisfaction 

 

3.73 

 

0.92        ± 

 

4.94 

 پشتیانی

Support 

 

3.66 

 

0.87        ± 

 

4.71 

 خدمات آموزشی

Educational 

Services 

 

3.53 

 

0.93        ± 

 

4.29 

 زیرساخت و فناوری

Infrastructure 

and Technology 

 

3.50 

 

0.98       ± 

 

4.27 

 تعامل
Interaction 

 

3.49 

 

1.02        ± 

 

4.05 

≤ 0.05 *         P  
 

آزمون  شده ازمحاسبه  Zنمره    شود، براساس مقدارمی  طور که در جدول شمارۀ پنج مالحظههمان

،  سنجش و ارزشیابی  فقط در ابعاد   بدنیدرس تربیت  مجازی  کیفیت آموزش  ویتنی، در ارزیابی یومن

داشت و در  دار وجود  تفاوت معناآموزان دختر و پسر  بازخورد، مدیریت و تعامل، بین دیدگاه دانش

-درس تربیت  الکترونیکی  آموزشهمچنین    .داری مشاهده نشدتفاوت معنا  هابین آن اولویت سایر ابعاد  

باالتری برخوردار    کیفیتپسر، در همه ابعاد از  آموزاندانشدر مقایسه با  دختر  آموزان  نظر دانشبدنی از  

 بود.    
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≤ 0.05 *         P  

 بدنی براساس جنسیت درس تربیت آموزش مجازی مقایسه ابعاد کیفیت -5جدول 

Table 5- Comparison of the Dimensions of Virtual Training Quality of Physical Education 

Course Based on Gender 
 معنا مقدار

 داری 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

 Z نمره

-محاسبه

 Z  شده

 یومن ویتنی

Mann-

Whitney U 

 هامیانگین رتبه

Mean Rank 

 جنسیت 

Gender  

 ابعاد پژوهش
Dimensions of 

Research 

0.029* 

 
-2.180 

 
31558.000 

280.68 
251.84 

Girl 

 Boy 
 سنجش و ارزشیابی 

Assessment and 

Evaluation 

 

0.004* 

 

-2.855 

 

30333.000 

284.90 

246.82 
Girl 

Boy 
 بازخورد 

Feedback 

 
0.172 

 
-1.366 

 
32960.000 

275.84 
257.58 

Girl 

Boy 
 محتوای آموزشی 

Eucational 

Content 

 

0.017* 

 

-2.385 

 

31164.000 

282.04 

250.22 
Girl 

Boy 
 مدیریت 

Management 

 
0.120 

 

 

-1.556 

 

32624.500  

277.00 

256.21 
Girl 

Boy 
  فردی  هایویژگی

 یادگیرنده 

 Individual 

Characteristics 

of the Learner 

 
0.068 

 

-1.828 

 

32137.000 

278.68 

254.21 
Girl 

Boy 
 رضایتمندی 

Satisfaction 

 
0.150 

 
-1.441 

 
32835.000 

276.28 
257.07 

Girl 

Boy 

 

 پشتیانی

Support 

 
0.110 

 

-1.600  

 

32558.500 

277.23 

255.94 
Girl 

Boy 
 خدمات آموزشی

Educational 

Services 

 
0.119 

 

-1.559 

 

32626.500 

276.99 

256.22 
Girl 

Boy 
 زیرساخت و فناوری

Infrastructure 

and Technology 
 

0.009* 

 
-2.624 

 
30744.000 

82211.00 
60634.00 

Girl 

Boy 
 تعامل

Interaction 
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 گیری نتیجه و بحث

 دوران  در  بدنی تربیت   درس  مجازیآموزش    کیفیت  ارزیابی بررسی و   پژوهش، این شدنانجام  از هدف 

 پژوهش، این بود. در اول شهر رشت دختر و پسر مقطع متوسطه    آموزاندانش بینشیوع ویروس کرونا،  

 درس  تخصصی وضعیت با  و استفاده شد   گذشته هایپژوهش  در  الکترونیکی  آموزش  ابعاد کیفیت از

 یکی .بدنی پرداخته شوددرس تربیت  مجازی  آموزش  کیفیت  شد تا به ارزیابی اده  دتطبیق    بدنی تربیت

 الکترونیکی  آموزش کیفیت ابعاد مختلف دربارۀ کلیدید   ایجاد پژوهش، این دستاوردهای تریناز مهم

آینده در راستای   هایریزیبرنامه برای  الزم اطالعاتی بستر آماری، مختلف هایروش  از استفاده تا با بود

بدنی و زمینه اثربخشی بیشتر آن در نظام  تربیت  درس  الکترونیکی  بهبود و افزایش کیفیت آموزش

های پژوهش و تکمیل پرسشنامه محدودیت یکی از شد،  طور که ذکرهمانشود؛ البته آموزشی فراهم 

و همچنین    ها در تکمیل پرسشنامهنداشتن آن آموزان، دقتدانش نبودن دسترسبه شیوه مجازی، در

می پیشنهاد  که  بود  دیگر  اشخاصی  توسط  پرسشنامه  اعتبار  تکمیل  میزان  بیشتر  کنترل  با  شود 

    های آینده افزایش یابد.پژوهش

شیوع ویروس کرونا    دوران  در  بدنیتربیت  درس  الکترونیکی  آموزش کیفیت  پژوهش،   نتایجبراساس  

نتایج  با یافته این  برخوردار بود. ییباال سطح از  اول شهر رشتمقطع متوسطه    آموزاندانشاز دیدگاه  

ابیلی و همکاران (،  148،  2019)   و همکاران  فام (،  154،  2020و همکاران )  الفریحاتهای  پژوهش

و    چهقرهکاظمی  (،  2014زاده و آفندیده )حکیم(؛  2017مجاز )رضایی  (؛  2018)  سودرواتی،  (2018)

-حکیم، نورالهی،  (102،  2013)  آهنچیان و کارشکی  ثانی، ، جعفریبورنگاکبری(،  2014)خندقی  امین

زاده  گرجی و رستگارپور (،2012) آبادی و علی رادمنیؤم  ،(128، 2013) زارع نظرزادهو  سراجی، ادهز

نسبتأ  سطح  در  را   الکترونیکی  آموزش کیفیت( که  118،  2011)  رحمانیو    زوارکیزارعی  ( و  2012)

 رحمانی نیشابور،   ،اقدم  مرتضویهای  های پژوهشیافته با، ولی  دارد، همخوانی  کردندارزیابیمطلوب  

 دادندنشان که  (178،  2007)  عطاران  عسگری و علی  ، قائدی و  (97،  2012آتشک )  زوارکی وزارعی  

 .   داردن همسویی ،را ندارد الزم کیفیت آموزش الکترونیکی

به نتایج  به  توجه  دریافت  می  آمده دستبا  دانشتوان   درس   مجازی  آموزش کیفیت آموزانکه 

ارزیابی    بدنیتربیت مطلوب  دانشکردند.  را  نظر   آموزش و   ارتباطی نوین هایتکنولوژی آموزان،از 
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  بر  آموزاندانش  تسلط میزان و دهند بهبود را بدنیدرس تربیت  یادگیری یندافرتوانند  می  الکترونیکی

که    آموزشی  هایفیلم و  اطالعاتی   منابع به  آموزاندانش آسان  دسترسی.  دی را بیشتر کنآموزش مطالب

 بدنی در سامانه آموزشی قرارتوسط دبیران تربیت،  شانها و با توجه به سطح یادگیریاساس نیاز آنبر

 الکترونیکی یادگیری کیفیترفتن  و در نتیجه باال  های ورزشییادگیری بهتر مهارت  موجب شد،می  داده

 فناوری توسعه یادگیری، از این شیوه  آموزاندانش  بنابراین با توجه به استقبال؛ شد   بدنی تربیت  درس

 در تواندبدنی میدرس تربیت  الکترونیکی یادگیری هایبرنامه از  گیریبهره سازی،فرهنگ اطالعات و

    اولویت آموزش این درس قرار گیرد.

اولویت   پژوهش  نتایج تعیین  تربیت  الکترونیکی  کیفیت آموزشابعاد    از هریک  برای  بدنی  درس 

آموزش  ابعاد  بین    داد کهنشان   تربیت  الکترونیکیکیفیت  از درس  دارد.  معنادار وجود  تفاوت  بدنی 

-درس تربیت  مجازیآموزش  ابعاد    متفاوت است و  مجازی  آموزش  ابعاد  یتآموزان، کیفدانش  دیدگاه

به اولویت شاملبدنی  ارزشیابی  ترتیب  و  آموزشی،  بازخورد،  سنجش  های  ویژگی،  مدیریت  ،محتوای 

یادگیرنده آموزشی  ،پشتیبانی  ،رضایتمندی  ، فردی  فناوری    ،خدمات  و    بودند؛  تعامل   وزیرساخت 

اولویت و ابعاد  ترتیب در باالترین  آموزشی به  محتوایو    بازخورد،  سنجش و ارزشیابیابعاد  درنتیجه  

ابیلی   هاینتایج پژوهش  با یافته این  .قرار گرفتندتعامل در اولویت آخر اهمیت  وزیرساخت و فناوری  

  خندقیامینو    چهقرهکاظمی  (،  2014زاده و آفندیده )حکیم(،  2018، سودرواتی )(2018و همکاران )

و    هاسین( و  118،  2011)  رحمانیو    زوارکیزارعی  ،  (128،  2013)  و همکاران  نوراللهی  (،2014)

  ارزیابی  مطلوبرا    و بازخورد  الکترونیک  دوره  محتوای  ،ارزشیابی  سیستمکه    (140،  2009)  همکاران

  رادمنیؤم(،  121،  2019زالپور )و    غالیان  هایپژوهش هاییافتههمچنین با    دارد.  همخوانیاند،  کرده

 تعامل در ( که شیوه178،  2007)   و نیز قائدی و همکاران (2012مازندرانی )   (،2012آبادی )و علی

بازخورد و  محتوا  ولی    شده است، ارزیابی ضعیف  یادگیرندگان و  یارانآموزش  نظر  از  مجازی،آموزش  

  سودرواتی  مطالعات  های یافته با پژوهش   نتایج ؛ البته  دارد  مطابقتقرار دارند،   مطلوب  نسبتاً دامنه در

  آبادیو علی  رادمنیؤم  ،(128،  2013) و همکاران  نوراللهی  (، 162،  2016والکوپولوس )  (،157،  2018)

( و سلیم  140،  2009) و همکاران  (، هاسین118،  2011)  رحمانیو  زوارکی  زارعی  (،  127،  2012)

 و  اند کرده  ارزیابی أ مطلوب  نسبت  را  الکترونیک  یادگیری  دوره   در  رفتهکارهب  تعامل ( که  138،  2007)
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رضایت ترینمهم یادگیرندگان میان تعامل   است، بوده   آنان نظراز  الکترونیک  یادگیری   بخشعامل 

 ( که وضعیت 101،  2017) و همکاران  ها پژوهش اسماعیلینتایج مطالعه حاضر با یافته  .داردن  مطابقت

  آموزشی   محتوای  لحاظاز    و  و پشتیبانی مطلوب  فناوری  و  زیرساخت  ابعاد   لحاظ  از  الکترونیکیآموزش  

 و همکاران  الفریحات  نیست. همچنینکرد، همسو  ارزیابی    نامطلوبی را  وضعیت  ارزیابی  و  و سنجش

ادراک  (154،  2020) رضایت  کیفیت سیستم میزان  کیفیت خدمات،  فنی،  از کیفیت سیستم  شده 

         با نتایج پژوهش حاضر مطابقت ندارد. کردند کهمطلوبی ارزیابی  نسبتاًپشتیبانی را 

محتوای آموزشی از کیفیت باالتری و    بازخورد،  سنجش و ارزشیابیشد، ابعاد  طور که ذکرهمان

پاسخ، از پرسش باز  از  آمدهدستهب  نتایجها و  شده درگویهاولویت مشخص  به  توجه  بابرخوردار بودند.  

در تمام    ارزشیابی  بدنی در این دوره مناسب بود و درس تربیت  آموزان نحوه ارزشیابیدیدگاه دانش

به  مراحل انجامآموزشی    های فعالیت  و   تکالیف  بدنیتربیت  رسد دبیرانمینظر  به    . شد  طور عادالنه 

و   کرده بودند  ریزیبرنامه هایادگیری آن میزان براساس موجود و امکانات و  شرایط با مطابق را درسی

تکالیفانجام  درسی،  مطالب  ارائه  برای  مناسبی  بندیزمان تا    بودندگرفته    نظردر    هاآزمون   و  دادن 

میزان.  دهندانجام    منزل  در  را  هاآن   بتوانند  آموزاندانش   بدنی،تربیت  کالس  در  حضور  همچنین 

 درس   ارزشیابی  نمره  از  بخشی  پروژه،  و  کالسی  تکالیف  موقعبه  دادنانجام  گروهی،  و  فردی  هایفعالیت

رسد که  مینظر  . به  آموزان از این ابعاد بودبود و همه این موارد دلیلی بر استقبال دانش  بدنیتربیت

مند  امر یادگیری عالقه  در  مشارکت بیشتر  آموزان برایبا دانش  ارتباط  برقراری  به  بدنی تربیت  دبیران

دادن تکالیف درسی و یادگیری بهتر تشویق  به انجام  ها راآن  دادند ومی  مناسب  بازخورد  هاآن  به  بودند،

  به  مربوط  هایسؤال  به  ها بالفاصله آن  شد، میارائه  به دبیران ورزش    درسی  تکالیف   کردند. هرگاه می

های  ها و قوتضعف  به  بتوانند  آموزاندانش  سازنده،   و   مناسب  تا با ارائه بازخورد  دادندمی  پاسخ  تکالیف

بدنی در  درس تربیت  آموزشی  محتوای  براین،دهند. عالوه  انجام  خوبیبه  را  هاآزمون  و  ببرند   پی  خود

  شدهارائه تمرینات  آموزان، مطالب آموزشی و از نظر دانش بسیار مطلوب ارزشیابی شد؛ چوناین دوره 

  این   هایفعالیت  و  تکالیف.  بود  برخوردار  کافی   تنوع  از  و  بود  روزو به  شدنی فهم  کامل،   بدنیتربیت  درس

  آموزشی   هایفیلم  شد.می  توجه  آموزاندانش  یادگیری  سطح  به  شد ومی  بررسی  مداوم  طوربه  درس،

را در وضعیت   بود تا بتوانند تمریناتشده  طراحی    آموزاندانش  یادگیری  سرعت  با  متناسب  تمرینات،  و
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  بدنی،تربیت  محتوای درس  بودن حجم ودهند. همچنین مناسب انجام    تدریس غیرحضوری در منزل

 .      بودشده  آموزاندانش بدنیتربیت درس یادگیری  در عالقه و پیشرفت افزایش باعث

یادگیری    و آموزان از فضاهای مجازی متفاوتی برای آموزششد، دانشتر بیان  طور که پیشهمان

  آموزان،کردند، ولی سامانه اصلی، شبکه آموزشی شاد بود. از نظر دانشبدنی استفاده میدرس تربیت

نامناسب   و یاددهی فرایندهای کیفیت بر مؤثر عاملکه   فناوری  و  زیرساخت  عامل  است،  یادگیری 

  به   دسترسی  و  اینترنت  تواند به این دلیل باشد که سرعتمی عامل    بودن اولویت اینشد. پایین  ارزیابی

دچار    آن  از  استفاده   آموزان و معلمان برایو دانش  نبود  مناسب  مطالب  انتقال  برای  آموزشی  سامانه 

 سریع  بدنی تربیت  درس  های مربوط بهآموزشی و فیلم  مطالبشدند. همچنین  های فراوانی میچالش

شد و باعث ایجاد اختالل در فرایند آموزش و یادگیری نمیداده  نمایش    واضح  طورشد، بهنمی  دانلود

 تخصیص باید با مسئوالن  که است الکترونیکی آموزش نظام هایضعف بود. این مطالب بیانگرشده  

.  بردارندگام   آنکیفیت   ارتقای و بهبود زمینه در مناسب  سازوکارهای  و استانداردها تدوین،  منابع

 نامطلوبترین کیفیت  با پایین  تعامل، بعد  آموزاندانش  نظر از  ، آمدهدستبه  نتایج   به  توجه باهمچنین  

-نمی  احتیربه  آموزاندانشبدنی،  رسد، برخالف ماهیت تعاملی رشته تربیتمینظر    . بهشد   ارزیابی

خود  و همکالسی   معلم  با  ندستتوان به  برقرار  ارتباطهای  تعامل  درنتیجه  نوع کارکنند؛  این  در  رفته 

نمی مناسب  را  دانش  عمده   دلیلدانستند.  یادگیری  که نارضایتی  بود  این  و   آموزش  آموزان    آنالین 

  ها همکالسی  آموزان،دانش  بین  تعامل  مجازی،  آموزش  سامانه  موجود در  ارتباطی  ابزارهای  از  استفاده

  مشکالت  دربارۀ،  شوندمند  بهره  هم  تجارب  از  راحتیها بتوانند بهتا آن  نکرد  را بیشتر  بدنیتربیت  دبیر  و

های ورزشی را به خوبی نظر کنند و مهارت  تبادل  و  صحبت  های خودهمکالسی  با  بدنیتربیت  درس

 دانشی   ساختار  گیریشکل  بروهعالبدنی،  آموزان با دبیر تربیتدانشمناسب    ارتباطیاد بگیرند. تعامل و  

ی محتوای  بهان  آموزدانش  که  شودمی   باعث   وشود  می  آموزشی  محیط  به  مندی هعالق  موجبآموز،  دانش

  هایفعالیت  در  ودهند    انجام  موقعبه  راان  تکالیفش،  دنده  نشان  بازخورد،  است  کرده  آماده  معلم  که

ان، برقراری تعامل در  آموزدانشتوجه این بود که از نظر . همچنین نکته درخور د نشو درگیر یادگیری

-دانش   کند وبدنی را برطرفتواند بخشی از نیازهای درس تربیتمحیط یادگیری الکترونیکی فقط می

تر و های حرکتی در فضای حضوری، کاململ بیشتر را با اجرای مهارتدارند که تعا تمایل    آموزان
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بدنی حتی در صورت درس تربیت  مجازی  ، روش آموزشآموزاندانشتر به دست آورند. از نظر  ملموس

ها، هرگز نیازهای حرکتی و فضای احساسی درس  بدنی و همکالسی افزایش تعامل از طرف دبیر تربیت

 کامل جبران نخواهد کرد.     طور بدنی را بهتربیت

ایجاد    برای  راهکارهاییورزش    اندبیر  شودمی  پیشنهاد  آمدهدست به  نتایج  به  توجه  بابنابراین  

 انتقال   زمینه  درتا بتواند    دآموزان پیدا کنندانش  انگیزش  و  تشویقارتباط و تعامل بیشتر و همچنین  

  طراحی ،  تعاملبعد    بهبود  منظوربه.      دنکن  ایفا  مهمی  نقشآموز  دانش   رقابت  حس  و  دانش،  مهارت

-روشن،  یادگیرندگان  یادگیری  هایسبک  به  توجه،  کندیم  کمک  فعال  یادگیری  به  که  هاییفعالیت

-دانش   با  معلم  ارتباط  برقراری  در  تسهیل،  تعامل   هایراه  ویتتقبدنی،  تربیت  درس  آموزشی  مواد  ازیس

ان، آموزدانشهای  و سؤال  اطالعات   به  توجه  و   تکلیف دادن  انجام  در  ها آن  پشتیبانی   و   مشاوره ،  آموز

 و   دوره  بهبود  برای  بدانند  و  بشناسند  را  دوره  بودهایکم  معلمان.  گیرد  قراردنظر  م  پیش   از  بیش

 بازخورد و    جانبی   فعالیت،  درس  طرح  باید  معلمان.  شود  فراهم   باید   بسترهایی  چه  آموزاندانش  یادگیری

برقراری تعامل بیشتر با دانش  تهیه  غیرحضوری  هایدوره  برای  صرفاًرا    مناسب و  آموزان  کنند تا با 

یادگیری از  آموزش گروهی، و مشارکتی استفاده  تربیت  کیفیت  درس  یادگیری  شیوه و  به  بدنی 

    دهند.الکترونیکی را ارتقا 

ابعاد    پژوهش برای بررسی و تعیین نتایج   بدنی در  درس تربیت  مجازی  کیفیت آموزشاولویت 

پسردانش و  دختر  که نشان    آموزان  آموزش  داد  اینکه  تربیت  الکترونیکی  ضمن  نظر  درس  از  بدنی 

فقط    باالتری برخوردار است،  کیفیتپسر در همه ابعاد از    آموزاندانشدر مقایسه با  دختر  آموزان  دانش

درس   الکترونیکی  در کیفیت آموزش  امل بازخورد، مدیریت و تع ،  سنجش و ارزشیابی  اولویت ابعاد در  

آموزان  بین دانشدار وجود داشت و در سایر ابعاد  تفاوت معناآموزان دختر و پسر  بدنی بین دانشتربیت

 و همکاران  بورنگاکبری  های  پژوهش  هاییافته با یافته این  . دار مشاهده نشددختر و پسر تفاوت معنا

.  کنند تأیید می را  حاضر پژوهش یافتهمطابقت دارد و    (2005)  1لفی و  (2011) زادهقی(، ت2013)

 با مقایسه در را الکترونیکی یادگیری کیفیت زن دانشجویان  (102، 2013) و همکاران  بورنگ  اکبری

 یادگیری کیفیت مرداندر مقایسه    زنان کل، در و  کردند  گذاریارزش  باالتری  سطح در مرد  دانشجویان

 
1. Fill 
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 پاسخ ،کردندبیان (143،  2005)   لفی و  (107،  2011) زادهتقی کردند.   ارزیابی  بهتر را الکترونیکی

های مطالعات  یافته باپژوهش حاضر نتایج . است ترمثبت مرد دانشجویان در مقایسه با زن دانشجویان

تفاوت   درسی برنامه ارزیابیبارۀ  در  مردان و زنان بین کرد بیان که  (178،  2007)  و همکاران  قائدی

 دو تفاوتنشان داد   ( که167،  2014)خندقی  امینو    چهقرهکاظمیپژوهش    یافته باو نیز    ندارد وجود

 . ندارد همسویی، نیست معنادار آن هایو مؤلفه الکترونیکی محتوای  مقیاس  کل در پسر و  دختر نمونه

و یادگیری به شیوه   آموزش  اند مشارکت بیشتری در امرآموزان دختر توانستهرسد دانشنظر میبه  

ابعاد در  ارزشیابی  الکترونیکی  و  تعامل،  سنجش  و  به    بازخورد، مدیریت  توجه  با   نتایجنشان دهند. 

دبیران ورزش دختران با دادن بازخورد  پاسخ،  پرسش باز  درآموزان  دانشو ارائۀ نظرهای    آمدهدستهب

آموزان دختر آموزان، همچنین دانشهای دانشفعالیتها و  مناسب و تمرکز بیشتر بر تکالیف، آزمون 

موقع تکالیف و  دادن بهدلیل حساسیت بیشتر به درس، برقراری ارتباط با دبیر ورزش و نیز انجامبه

آموزان پسر، دبیران آموزان پسر قرار گرفتند. از نظر دانشها، در سطح باالتری در مقایسه با دانشآزمون 

-آموزان از محتوای آموزشی مناسبی بهره اند، دانشها موفق نبودهری ارتباط با آنبدنی در برقراتربیت

آموزان پسر کمتر انجام توجه به سنجش و ارزشیابی، تعامل و ارائه بازخورد به دانش  شدند ومند نمی

بدنی در  تربیتآموزان پسر، لذت درس  شد. با توجه به ارائه نظرها در پرسش بازپاسخ، از نظر دانشمی

های  دادن فعالیتها در این مدل آموزش از انجام گرو برخورداری از فضای فیزیکی است و چون آن

دادن مندی و تالش برای برقراری ارتباط با معلم و دوستان و انجاماند، عالقهنصیب ماندهحرکتی بی

این ابعاد در شد و همه این موارد باعث تنمی  ها برایشان چندان مهم تلقیآزمون  فاوت چشمگیرتر 

 آموزان دختر شدند. آموزان پسر در مقایسه با دانشدانش

 یادگیری مواد نگهداری و ارائه توسعه، ریزی، طراحی،برنامه چگونگی به  الکترونیکی  آموزش ارزیابی

-برنامه دربارۀ  نفعانذی نظر آموزشی، خدمات کیفیت دوره، از پشتیبانی و تدریس  نحوه الکترونیکی،

  یادگیری نظام ارزیابی به توجه بنابراین ؛دارد توجه فراگیران یادگیری میزان و  الکترونیکی  آموزش ایه

 الکترونیکی آموزش  هایبرنامه  عملکرد ارتقای آن  دنبال به و  موفقیت عوامل از  یکی  تواندمی الکترونیکی

کمک   آموزش  و جذابیت  کیفیت بهبود  به  تواندمی گیرد،قرار   یادگیرندگان اختیار  در فناوری اگر  .باشد

امروزه   تا  است  شده  های مربوط به آن سببگسترش ورزش و فعالیتباشد.   مؤثر تدریس  در و کند
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)احمدی، نودهی و    شود  جهان مشخص  شده در سطحهای پذیرفتهترین فعالیتورزش یکی از جذاب

 مجازی   آموزش هایدوره ریزانبرنامه و  طراحان  رود میانتظار  (؛ بنابراین  217،  2020تبریزیان بروجنی،  

با    و  کنند  فراهم ابعاد همه در را کیفیت و تضمین  اثربخشی زمینه  ارزیابی، به  مستمر  توجه  طریق  از

  بیشتر و حضور فعالچهامکانات الزم، زمینه مشارکت هرکردن  های صحیح مدیریت و فراهماتخاذ شیوه

زمینه   پایدار،  توسعه  برای  مناسب  بستر  کردندر جهت فراهمرا ایجاد کنند و    آموزاندانشو پویاتر  

 آورند.  را فراهم بدنی درس تربیت الکترونیکی آموزش ارتقای کیفیت

شود  یم  شنهاد یشوند، پ یم  آموزش محسوب  ندایفر  یاز عناصر اصل  ی کیمعلمان    نکهیبا توجه به ا

 منظور به  ،هابازخورد از آن   افتیبه معلمان و در  شتریکشور با توجه ب  یآموزش  زانیرو برنامه  رانیمد

  جادیآموزش و ا  حوزهنو در    های دهیو ارائه ا  ت یبه بروز خالق  شانیا   قیو تشو  یآموزش  طیشرا  یبررس

و بهبود   یکیالکترون  های آموزشتعهد به دوره  جادیمدرسان، باعث ا  یقیو تشو  یزشیانگهای  فرصت

کردن طرح درس در    اجرا  کسانیبرای   رانیکردن دبصورت مستمر شوند. با متعهدبه  یریادگی  ندایفر

  ی علم  ی هاافتهیرا با توجه به    زمال  طیشرا  د یهای روزانه، باهمانند دوره  کیهای آموزش الکتروندوره

و آموزش   ازین  مورد  یهارساختیآوردن زها، فراهممعلمان و خانواده  نیدر ب  یسازاستناد، فرهنگ  قابل 

های ازیبه فراخور ن یبدنتیدر درس ترب یآموزش یهااستفاده مطلوب و مناسب از شبکه  یمعلمان برا

  .آورد ن فراهمشاآموزشی
  

 قدردانی  تشکر و 

دبیران   از گیالن،  دانشگاه  محترم  اساتید  متوسطه    آموزاندانش وبدنی  تربیتهمۀ  شهر    اولمقطع 

 .نماییممی قدردانی و تشکر اند،همکاری داشته پژوهش این شدن مانجا در که صمیمانه رشت
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