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Abstract 

The purpose of this study was to identify and analyze  the effective factors on the virtual 

education of the general physical education course of Ferdowsi University of Mashhad 

during the coronavirus. The research is practical in terms of purpose, descriptive in nature 

and a survey that was conducted in a mixed method (qualitative and quantitative). Data 

collection tools in this study were library studies, interviews and questionnaires. In the 

qualitative part of the research, the sample was purposefully selected, and in the 

quantitative part, among the teachers of physical education and sports and non-physical 

education students who used the virtual physical education  applied program, 323 people 

were randomly selected as the research sample according to Morgan table. Based on the 

results of the research, four components of information technology, human resources, 

motivational and content factors were identified as effective factors in organizing virtual 
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physical education classes. In the meantime, the content component was not in a desirable 

situation, so the designers of this program should pay more attention to the content factors 

involved in the program and take corrective measures for the next versions. According to 

the research results, in order to take advantage of the virtual education system in 

universities across the country to hold general physical education units, it is necessary to 

create opportunities for education and conduct studies in universities for the development 

of information technology, create a culture and a positive attitude towards virtual 

education, development and use of qualified human resources for the virtual education 

system, change in the curriculum planning system and physical education course topics as 

a prerequisite for the transformation of university systems in the use of virtual education 

programs should be given priority. 

 

Keywords: Virtual Education, Information Technology, Human Resources, Content 

Factors, Motivational Factors 

 

Extended Abstract  

 Background and purpose 
One of the sudden changes that has affected the world since late 2019 is the 

outbreak of coronavirus in most countries of the world (Manti, 1399: 2). Higher 

education and classes at universities are among the major sectors that have been 

severely affected by the outbreak of the coronavirus. Although, the closure of 

higher education has shifted universities toward Internet education, they have 

encountered problems in holding practical classes for students (Breet & Irfan, 

2020; 224). Holding a general physical education unit for students was one of the 

practical classes that faced many problems with the outbreak of the coronavirus 

and the closure of universities. Deciding to hold practical physical education 

courses, especially general physical education for students, is one of the main 

concerns of university administrators. Therefore, the purpose of this study is to 

explain and classify the effective factors on the virtual education of the public 

education unit in Ferdowsi University of Mashhad during the outbreak of 

coronavirus. 
 

Methodology 
The present study is applied research in terms of nature and purpose; a mixed one 

(qualitative and quantitative) in terms of data search type; a and descriptive-

exploratory research in terms of data analysis method. Participants in the 

qualitative part of the research included 15 professors and experts in sports 

sciences and education staff in the Faculty of Sports Sciences who were 

purposefully selected, and in the quantitative part according to Morgan table, 323 
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non-physical education students and professors of sports sciences of Ferdowsi 

university of Mashhad were selected by simple random sampling. Data collection 

tools in this study were library studies, interviews and questionnaires. In order to 

collect data in the qualitative part, the direct content analysis research method was 

used and at the same time with data collection and interviews, direct data content 

analysis was performed. Also, in the quantitative part of the research, information 

was used through a questionnaire that was obtained from the qualitative part of 

the research.  In fact, the data were collected through an online questionnaire. To 

assess the reliability of the research questionnaire, the opinions of 10 experts and 

professors in sports management were used and after making the validity 

corrections, the questionnaire was approved. Also, Cronbach's alpha coefficient 

was exerted to measure the validity of the questionnaire. Cronbach's alpha 

coefficient was obtained for information technology component (0.76), human 

resources (0.71), motivational component (0.72) and content component (0.74). 

According to the obtained values, the validity of the questionnaire was confirmed. 

Descriptive statistics and inferential statistics (structural equation model and 

student t) were exploited to analyze the data obtained from the questionnaires. 

Kolmogorov-Smirnov test (K-S) was also used to evaluate the normality of the 

research variables. SPSS25 and LISREL 8.5 software programs were used in 

order to analyze data.  

 

Results 

In the qualitative section, using simultaneous analysis of the coding process and 

after conducting interviews, the effects of the coronavirus outbreak on the virtual 

education of the general physical education unit were identified through open and 

axial coding. At this stage, after the open coding process, the central coding 

process was performed and as a result, the final indicators were classified into four 

central factors (dimensions) including information technology, human resources, 

motivation and content component. Following the results in the quantitative part 

of the research, after performing Kolmogorov-Smirnov test, it was found that the 

value of test statistics for research variables at the error level of 0.05 is more than 

the critical value and the normality of the data was confirmed. Following the 

results, according to the opinions of professors and experts participating in the 

research and agreeing on questions in the categorized spectra, factor analysis was 

proposed and this was done using confirmatory factor analysis. The results of 

confirmatory factor analysis of research variables show that all measurement 

models and all numbers and parameters of the model are appropriate and 

significant. Given that all factor loads in all dimensions are greater than 0.5, it can 
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be accepted that the factors and indices derived from them are of sufficient 

adequacy. Figure 1 shows the results of confirmatory factor analysis. As can be 

seen, the dimensions are in good condition in terms of fit indicators. 
 

 
Figure 1- First-order factor analysis in standard coefficient mode 

 

 The results according to Table 1 showed that the information technology, human 

resources and motivational component of the practical unit of the physical 

education course of Ferdowsi university of Mashhad have a desirable situation for 

the implementation of virtual education, but the content component of the 

practical unit of the physical education course of the Ferdowsi university of 

Mashhad have an undesirable situation for the implementation of virtual 

education. 
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Table 1- One-sample t-test to examine the current status of research components 

Components 

Test statistics = 3 95% confidence interval 

Mean 

difference 

Significance 

level 

Statistics 

t 
Maximum Minimum 

IT component 0.116 0.001 3.433 0.1826 -0.0495 

Human 

Resources 

Component 

0.259 0.000 6.959 0.3329 0.1861 

Motivational 

component 
0.220 0.034 3.129 0.0772 0.0124 

Content 

component 
-0.136 0.120 1.735 -0.0648 -0.1369 

 

Conclusion 
According to the research results, it can be concluded that in the future, the virtual 

education system in most universities in the country can be used, if the effective 

factors on this educational system are carefully identified and considered. For 

example, it can be used by equipping the resources and facilities of universities in 

this regard and allocating a part of the budget of universities to create e-learning 

centers, eliminate shortcomings and enhance the strengths of this educational 

system. In order to benefit from the virtual education system in the country, it is 

necessary to train and create study opportunities in universities for the 

development of information technology, creating a culture and a positive attitude 

towards this type of educational system, development and use of qualified human 

resources for the virtual education system, curriculum planning system should be 

given priority as a prerequisite for the transformation of university systems in the 

use of virtual education programs. 

Keywords: Covid-19, Virtual Education, General Physical Education, 

Information Technology, Human Resources, Content Factors, Motivational 

Factors. 
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 پژوهشی مقالة

 عمومی تربیت بدنی    واحدآموزش مجازی  بر مؤثرعوامل   شناسایی و تحلیل

 1در دوران شیوع ویروس کرونا  دانشگاه فردوسی مشهد  
 

، فخرالسادات  4، مهدی اصفهانی3، رضا حیدری2دار، محمد کشتی 1سعیده کاشانی

 5طباطباییان

 

 .کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد 1

 )نویسنده مسئول(   مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهداستاد    .2

 . دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد 3

 امام رضا )ع( مشهد   یالملل  نیدانشگاه بی،  ورزش  تیریمد  اریاستاد.  4

 ی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد ورزش  تیریمد  اریاستاد.  5
 

1400/ 22/01تاريخ پذيرش:                           31/01/1399تاريخ دريافت:   
 

 چکیده 

پژوهش حاضر   انجام  از  و طبقههدف  مجازی    برمؤثر  عوامل    بندیتبیین   عمومیبدنی  تربیت  واحدآموزش 

ماهیت،   نظر از کاربردی،  هدف نظر در دوران شیوع ويروس کرونا بود. پژوهش از  دانشگاه فردوسی مشهد

ها  آوری دادهابزار جمعکه به صورت آمیخته )کیفی و کمی( انجام شد.    استتوصیفی و به لحاظ اجرا پیمايشی  

افراد نمونه به صورت    ، در بخش کیفی پژوهشنامه بود.  پرسشو    ای، مصاحبهدر اين پژوهش مطالعات کتابخانه 

بدنی که از  تبدنی و ورزش يک و دانشجويان غیرتربیاز بین اساتید تربیت  هدفمند و در بخش کمی پژوهش

نفر به صورت تصادفی   323اند، طبق جدول مورگان تعداد  بدنی استفاده کردهبرنامه کاربردی مجازی تربیت

به   پژوهش،    انتخاب شدند.  نمونه پژوهشعنوان  ساده  نتايج  نیروی   مؤلفهچهار  بر اساس  فناوری اطالعات، 

تربیت  واحد  های مجازی  بر برگزاری کالس  مؤثر  محتوايی به عنوان عواملعوامل    و  انگیزشیعوامل  انسانی،  

که طراحان اين    نگرفتدر وضعیت مطلوبی قرار  محتوايی    لفهؤمدر اين میان  .  شناسايی شدند  عمومی  بدنی

و اقدامات اصالحی را برای    دنباشداشته    کاربردی  برنامه بايد توجه بیشتری به عوامل محتوايی دخیل در برنامه
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انجام بدهندنسخه بعدی  به    .های  توجه  پژوهش،  با  بهرهنتايج  ازدر جهت   در آموزش مجازی نظام  برداری 

واحدهای    کشورهای سراسر  دانشگاه برگزاری  عمومیبرای  بدنی  ايجاد  بايد تربیت  قبیل هايی  فرصت  با  از 

 از  و استفاده توسعه  ، آموزش مجازی   به نسبت مثبت  ايجاد نگرش و سازیفرهنگ،  اطالعات  وریاتوسعه فن

 در  درسیريزی  نظام برنامهدر   تحول مجازی، آموزشی   نظامجهت ارائه   کافی صالحیت دارای انسانی نیروی

 گیرد.  قرار اولويت در آموزش مجازی هایبرنامهز ا گیریبهره

 

 انگیزشی منابع انسانی، عوامل محتوايی، عوامل آموزش مجازی، فناوری اطالعات،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 
بین و هاانسان زندگی اند،نامیده اطالعات عصر را آن که جدید عصر به ورود با  آنها دچار روابط 

 وقوع ارتباطات به و اطالعات یور افن زمینه در  ایگسترده تحوالت و است اساسی شده دگرگونی

 هایتلفن شخصی، کامپیوترهای اینترنت،  (. 144،  2014)محمدخانی، داوودی و جاللی،    است پیوسته

 جامعة سازهایو دست  بشری  رفتارهای ،فناوری و تغییرات   پیشرفته ارتباطی وسایل،  سیم، ماهوارهبی

های نوین عصر جدید، تحول ترین تحوالت ناشی از فناوریبرجسته یکی از  .است نموده متحول را بشری

 هادانشگاه اغلب(. امروزه  563،  2019نیا، کوهستانی و معقول،  اسمعیل)  در امر آموزش دانشگاهی است

هستند )پاندیا   خود آموزشی هایدر فعالیت نوظهور هایوریافن اثربخشی افزایش برای تالش حال در

گور اندون17،  2011،  1و   داخل در مجازی آموزش مراکز اندازیراه(.  32،  2009،  2سیرتیانو و ؛ 

 هایدانشگاه سیسأ ت و راه دور هایدانشگاه در مجازی هایدوره اندازیراه های دانشگاهی،پردیس

،  2015،  3ایرگ و مویلنبرگ)  آیندبه شمار می اقدامات  این هایی ازنمونه الکترونیکی،  کامالً و  جدید

تکنولوژی   (.31 فزاینده  و  رشد  به  رو   توسعه و رشد برای تا شده باعث آموزش در سطح هااثرات 

 جدید هایتکنولوژی و نظام پذیرش طریق از آموزش عالی حیطه در پیشرفت بر تمرکز کشورها،

 رخدادهای با عالی آموزش  نظام رو،این  از(.  425،  2010،  4رحما  و یابد )میلیزوسکا ضرورت  آموزشی
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 فناوری از استفاده کنار در راهبردهای جدید از گیریبهره نیازمند آنها برآوردن که شده ای مواجهتازه

 (. 41، 2018، 1کیلگور و آراز است ) اطالعات

ها در  دانشگاه از بسیاری که است کرده ایجاب عالی آموزش  در نوین  رویکردهای سوی  به  حرکت

 ؛ همچنین (13، 2014)کیان،  کنند استفاده هادوره ارائه در مجازی آموزش فناوری از سرتاسر جهان

،  2)زامر   است افزایش به رو هادانشگاه آموزشی برنامه در مجازی های آموزشدوره برگزاری  برای تقاضا

 قرار  محور و ارتباطات و فناوری اطالعات بر اتکا با الکترونیکی یادگیری و مجازی آموزش (.2، 2010

و  ساخته متحول را یکم و بیست قرن در  یادگیری و آموزش یادگیرنده فعال، عنوان به انسان دادن

 آموزشی منابع فقدان و آموزش افزون برای روز اجتماعی تقاضای از حاصل چالش به کندمی تالش

 طریق از جامعه سطح  در مصرف الگوهای بهبود(.  103،  2018کریمیان و فرخی،  دهد ) پاسخ کافی

 از فارغ آموزش امکان آموزشی، هایهزینه کاهش انسانی، های سازی سرمایهغنی ملی، دانش افزایش

 تحقق نقاط، تمام به دانشگاهی فرهنگ و آموزش  انتقال سن، هر در امکان فراگیری مکان، و زمان

 توانایی با آموزش سرعت هماهنگی جدید، آموزشی منابع به سریع دسترسی نظام آموزشی، در عدالت

انعطاف  جمله از متفاوت، فراگیران تعداد با استفاده قابلیت یادگیری، فرآیند پذیریفراگیران، 

 هایویژگی  4اینگلبرچت   همچنین(.  411،  2020،  3کالرک)  استمجازی   آموزشی های نظامویژگی

 اطالعات گذاریاشتراک به و بازیابی،  ذخیره روزرسانی، به در  سرعت و سهولترا   مجازی  آموزشی نظام

 تمرکز اینترنت، و رایانه طریق  از فراگیران با مستقیم ارتباط و یادگیری فرآیند شبکه، انجام بر مبتنی

 پذیری انعطاف قابلیت محور، استاد جای به محور  فراگیر سیستم ایجاد یادگیری، در دیدگاه جامع بر

بیان نموده   مشکالت جبران و تکرارپذیری قابلیت فراگیری، مناسب و نوین هایروش  در فراگیری،

 دیدگاه از مجازی آموزش نظام که    معتقدند 5ایفی  و چونگ آکاسالن،(.  219،  2005،  اینگلبرچت)  است

 مجازی هایعملکرد، کالس از پشتیبانی هایسیستم  وب، بر مبتنی آموزش دسته به چهار کاربردی

 توجه با  (.2  ،2010  ،ایفی و چونگ آکاسالن،شوند )زمان تقسیم میهم مجازی هایناهمزمان و کالس

 منظور به مجازی هاینظام  اجرای است، گیریشکل  در حال پیرامون محیط در که سریعی تغییرات به
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 شده مطرح اساسی نیاز یک صورت به یادگیری و تدریس در زمینه جدید  هایوریفنا و خدمات ارائه

 (. 7، 2011واجارگان، پرداختچی و ربیعی،  است )فتحی

  س قرار داده است، شیوع ویرو   جهان را تحت تأثیر  ،2019ییرات ناگهانی که از اواخر سال  یکی از تغ 

در کشور   2019ویروس کرونا که برای اولین بار در اواخر سال    کرونا در بیشتر کشورهای جهان است.

های چین کشف شد و از آن زمان به یک بیماری فراگیر جهانی تبدیل شد، به یکی از دشوارترین آزمون 

یروس جدید  از زمان شیوع جهانی و  .(2 ، 2020منتی، بشریت در تاریخ مدرن دنیا تبدیل شده است ) 

های اجتماعی، ورزشی،  فراوان آن در فعالیت  تأثیراتگذرد، ولی  مدت زیادی نمی  19کرونا یا کووید  

  و   ها آشکارا قابل مشاهده استگی انسانهای زندو تقریباً در تمام جنبه  ، آموزشیسیاسی  ،اقتصادی

. از  (219  ،2020،  1همکاران)وو یی و    است  ساخته  مواجهجهان را با بحران    هایتاکنون بیشتر کشور

و    آموزش عالیشدید شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است،    تأثیر  های مهمی که تحتجمله بخش 

تئوری و عملیبرگزاری کالس  به    شدن بحران شیوع ویروس کرونا،جهانی.  است  هادر دانشگاه  های 

مجبور ر داده و کشورها را  قرا  تأثیرتحت  مستقیم نظام آموزشی و تحصیلی کشورهای جهان را    صورت

دانشجویان   کرده جان  حفظ  برای  تا  کالساز    است  حضوریبرگزاری  صورت  به  دانشگاه  ها  ها  در 

مجازی )آنالین(   یا  آموزش از راه دور  از  ،های بدیلکردن راه   ورها برای پیدابرخی کش  ؛جلوگیری کنند

کردند تجارب  استفاده  کشورها  برخی  سوی  از  قبالً  در  که  داشتی  وجود  زمینه  با    .این  بدون شک 

پذیر شده است و برگشت  اً آسیب شدید  جهانی  حضوری  آموزشی  نظام  ،19  کووید  ویروس  گیرشدنهمه

برت و  )  بعید است  2021و آغاز سال    2020  گران در اواخر سالبه باور برخی پژوهش  ه به حالت اولی

 و  مبرم یک نیاز  سمت آموزش مجازیبنابراین سوق نظام آموزشی کشور به  (.  224  ،2020،  2ایرفان

در این بین آموزش عالی و دانشجویان همچنان با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم    .است  اساسی

زیرساختی مواجه    هایها برای برگزاری آموزش و امتحانات مجازی با ضعفکنند، چرا که دانشگاهمی

ها را به سمت و سوی آموزش در بستر اینترنت برد؛ اما  چه تعطیلی آموزش عالی، دانشگاه  اگر  هستند.

  عمومی  بدنیتربیت   برگزاری واحد  شد.  مواجهمشکالتی  های عملی دانشجویان با  در برگزاری کالس 

  و تعطیلی  ویروس کرونا های عملی بود که با شیوع  از جمله کالس  نیز  بدنی برای دانشجویان غیرتربیت 

   . روبرو شد با مشکالت فراوانی هادانشگاه

 
1. Wu, Yi 

2. Brett & Irfan 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1941738120918876
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 کسب برای راهی عنوان  به جسمانی هایفعالیت  از آن در که است آموزشی فرایندی بدنیتربیت

  رساندن  حداکثر به و  عمومی سالمت مطلوب، رشد راستای در مثبت نگرش و دانش آمادگی،  مهارت،

  بدنی  تربیت دروس فرهنگی، انقالب از بعد.  شودمی استفاده بدنی هایفعالیت اجرای برای هافرصت

 مصوبة اساس  بر دروس این که  گرفت قرار تربیت بدنی  غیر  دانشجویان رسمی واحدهای جزو دو و یک

 دروس به  10/6/1392  تاریخ در فناوری و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزش ریزیبرنامه شورای

  تربیت ،( دو بدنی تربیت  درس جایگزین) یک ورزش ،(یک بدنیتربیت درس جایگزین) بدنی  تربیت

 بینش و گرایش ایجاد زمینه سه در دروس این مهم اهداف  .یافتند تغییر ویژه ورزش و  ویژه بدنی

 جسمانی آمادگی تأمین اجتماعی، و فردی سالمت تأمین در آن نقش و ورزش  به نسبت مطلوب

 عصر در زندگی مناسب شیوة از وریبهره و ورزشی صحیح عادات ایجاد و دانشجویان  برای مطلوب

که امکان برگزاری   ایام شیوع ویروس کرونادر  (.  19،  2016)سلیمی و مصلحی،    شودخالصه می  فناوری

درباره برگزاری دروس عملی به گیری ، تصمیمنیست ها فراهمدر دانشگاه ها به صورت حضوریکالس

 .استها های اصلی متولیان امر در دانشگاهنیز از دغدغهدانشجویان  عمومی  تربیت بدنیویژه درس 

پژوهش در طی  از جنبه پژوهشگران  را  مجازی  آموزش  مختلفی،  بررسهای  مورد  مختلفی  و  های  ی 

های  باره کالسبه واسطه شیوع ناگهانی ویروس کرونا و تعطیلی یک  اما  ؛اندتجزیه و تحلیل قرار داده 

کمتر پژوهشی نزدیک به موضوع پژوهش وجود داشت که آموزش مجازی را    ها،حضوری در دانشگاه

ونا بررسی  ویروس کر  عهم در دوران شیو  آنو    عمومی  های عملی تربیت بدنیکالس   برگزاری  در حوزه

پژوهش.  کنند جمله  کاز  الکترونیکی  هایی  و  مجازی  آموزشی  حوزه  در  شدهه   تحقیق   است  انجام 

 این الکترونیکی به آموزش در ارزیابی فرایند بر مروری  دراست که   (2018)  1، سیجی و لوییزرودریگز

 که فرایند است الزم الکترونیک یادگیری محیط در باالتر کیفیت به دستیابی برای که  رسیدند نتیجه

( نشان 2018)2  الهابب و روولیدر پژوهشی دیگر  گیرد. قرار ارزیابی مورد پیوسته تدریس و یادگیری

 وجود  با  اما است؛  شده سازیپیاده مختلفکشورهای   هایدانشگاه در الکترونیک یادگیری  ند کهداد

 هم دانشجویان و اساتید توسط هااین سامانه از استفاده سطح زمینه این در زیاد هایگذاریسرمایه

همچنین بیان    آنهااست.   پایین درحال توسعه غالباً  کشورهای در هم و توسعه یافته کشورهای در

 هایویژگی  و  است متفاوت اساتید و دانشجویان نگاه از الکترونیک یادگیری موفقیت عواملکردند  

بر موفقیت   که هستند عواملی از آموزش  و پشتیبانی و دسترسی سهولت دانشجو، هایویژگی مدرس،

 
1. Rodrigues, Seiji, Luiz  

2. Alhabeeb & Rowley 
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 از عواملی که  خود بیان کرد  پژوهشنیز در    (2011)  1کی  نکایگذار است.  تأثیرآموزش الکترونیک  

به  دسترسی مجازی، آموزش طریق از یادگیری بهتمایل   الکترونیکی، آموزش به نسبت نگرش قبیل

 آموزش روش سودمندی مجازی، آموزش شیوه کاربرد الزام به و اجبار  آموزشی، شیوه این امکانات

 2آرنولد  و جفرسون  همچنین  دارند.  تأثیر هادوره این از کنندگانبر استفاده بالقوه صورت به که مجازی

 تعامل هایویژگی دارای بایستدادند که رویکرد مناسب آموزشی می نشان خود مطالعات ( در2009)

 مناسب هایتکنولوژی  از گیریهای آموزشی، بهرهکارگروهتشکیل   و دانشجویان با استاد طرفه دو

در بخش  .  باشد آموزشی هایدر محیط  های مختلف آموزشیسایتمحیط وب از  استفاده مانند آموزشی

مجازی  پژوهش آموزش  زمینه  در  کشور  داخل  )های  جزینی  پژوهش  که2018نتایج  داد  نشان   ) 

آموزشیمحتوا و دانش توسعه بر مجازی آموزش هایدوره  آموزشی، مواد سازماندهی ،ی 

روش کاری حجم پذیری،انعطاف  بازخورد یادگیری،ـیاددهی هایفعالیت عناصر ارزشیابی، هایو 

 است. همچنین اثربخش دانشجویان، به ایجاد انگیزه توانایی و دانشجویان به رسانیکمک شده،ارائه 

 آموزش  و یادگیری در  مجازی آموزش توسعه  و اطالعات یفناور کاربرد  که داد نشان تحقیق نتایج

قربانیافته   است. گذارتأثیر دانشجویان پژوهش  )های  صالحی  و  که  نیز  (2016خانی  داد   نشان 

 ندیرس تا  و مواجه هستند متفاوتی و متنوع های چالش با آموزش عالی نظام در مجازی هایآموزش 

 طرز از و دوری متولیان جدی نگاه مستلزم آن، کیفیت بهبود ودارد  زیادی   فاصله بهینه، شرایط به

 است. هاآموزش  قبیل این به دوم درجه آموزش تلقی

مراکز  ویروس،  این  با توجه به فراگیری  همه جوامع را درگیر تبعات خود کرد.  کرونا  شیوع ویروس  

بسترهایی، موضوع آموزش را به فضای آموزشی از اولین نهادهایی بود که به سرعت توانست با ایجاد  

ها را به سمت و سوی ، دانشگاههای حضوریکالسچه تعطیلی    مجازی و از راه دور منتقل کند. اگر

این مسئله .  بست رسیدبن  بهعملی دانشجویان    واحدهایآموزش در بستر اینترنت برد؛ اما در برگزاری  

کشور که طبق روال عادی در همه    ی ش عالزآمو  مراکز  ر یسانیز همانند    را  دانشگاه فردوسی مشهد

رغم، هیجان،  علی  به چالش کشید.  بود،   مبتنی بر آموزش حضوری به شکل مستمر  جای دنیا غالباً 

از آموزش مجازی به همراه دارد، به کارگیری آن بدون تجزیه و  امکانات و جاذبه هایی که استفاده 

 ریزان،برنامه  . شد  خواهدها  های مجازی، باعث شکست این دورهبرگزاری دوره  بر  مؤثرعوامل  تحلیل  

 هایاز بخش ارزشیابی بر عالوه باید هادانشگاه و عالی آموزش مراکز در مربوطه مدیران و متصدیان

 
1. Nneka Eke 

2. Jefferson & Arnold 
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 از بخش  ضعف این و قوت نقاط وبپردازند   نیز آموزش مجازی از ارزشیابی به پژوهشی  و آموزشی

 بخش این های احتمالینقص و ها کاستی رفع یا  و قوت نقاط تقویت برای و بشناسند را خود دانشگاه

 زمینه  درباشیم.   در کشور عالی آموزش  مراکز بیشتر اعتالی و پویایی شاهد بدین وسیله تا کنند اقدام

 تحقیقات اما است،  گرفته صورت  هاییبررسی های کشوردانشگاه در آموزش مجازی اثربخشی سنجش

  آموزش مجازی کالس عملی   بر  مؤثرعوامل    به  پژوهشیرسد و در کمتر  نمی نظر به کافی موجود

 آموزش  نوع این  سنجش اثربخشی برای لذا اشاره شده است؛  عمومی  بدنیهای تربیتکالس  مخصوصاً

 پژوهش این نتایج دیگر و از طرف رسدمی نظر به ضروری دانشگاهی پژوهش انجام برای دروس عملی،

تواند این واحدهای درسی   الکترونیک آموزش استقرار پی  در که هایی برای تمام دانشگاه می  برای 

دانشگاه فردوسی    و علوم ورزشی  بر این اساس، گروه آموزشی تربیت بدنی   شود. واقع مفید هستند،

برگزاری کالس امکان  با  مشهد در شرایطی که  نداشت  به صورت حضوری وجود  بدنی  تربیت  های 

برای واحد درسی تربیت بدنی،    )سامانه تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد(  اختصاصی  سامانه طراحی  

در ابتدای    برای دانشجویان به صورت مجازی کرد.  بدنی عمومیتربیتهای  کالساقدام به برگزاری  

گونه اطالعاتی در مورد ترکیب بدن دانشجویان در سیستم ثبت نشده  استفاده از این سامانه چون هیچ

کردند. در  در این سامانه دانشجویان باید اطالعاتی از قد و وزن خود را در سامانه ثبت می  ابتدا  ،بود

برای دانشجویان در نظر گرفته شده بود که دانشجویان موظف بودند  جلسه تمرینی    24این سامانه  

همچنین اساتید  این جلسات تمرینی را در خانه انجام دهند و رکوردهای خود را در سامانه ثبت کنند.  

تربیت بدنی با در نظر گرفتن رکوردها و ترکیب بدن هر دانشجو، برای هر جلسه تمرینی که دانشجویان 

برداری از این سیستم دادند. عوامل متعددی در تکمیل و بهبود بهرهبازخوردی ارائه میکردند،  ثبت می

از این رو در این تحقیق تالش بر آن است   سازد.دخیل هستند که نیاز به بررسی بیشتر را ضروری می

، از  های مختلف در این زمینهتا با واکاوی مفاهیم و نظریات مرتبط با آموزش مجازی و بیان دیدگاه

در    هاه حلق   نیترمهم  از  یکدانشجویان به عنوان ی  نهایت نظرسنجی از  اساتید و خبرگان و در  نظرات

، بهره جسته تا بتوان با بررسی با سامانه تربیت بدنی   کارگیری برنامه آموزش تربیت بدنیهزنجیره ب

  ریزی نمود.های آتی برنامهها و سالاین برنامه برای ترم  مطلوب  در راستای به کارگیری  مؤثرعوامل  

عمومی  تربیت    واحدآموزش مجازی    بر  مؤثربندی عوامل  تبیین و طبقهلذا هدف از انجام پژوهش حاضر  

 .استدر دوران شیوع ویروس کرونا  دانشگاه فردوسی مشهد در
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   پژوهش روش
ها از نوع  پژوهش حاضر از حیث ماهیت و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از لحاظ نوع جستجوی داده 

ها، در دسته تحقیقات حال نگر و به لحاظ روش  آمیخته )کیفی و کمی(، از نظر زمان جمع آوری داده 

جامعه ها به صورت میدانی انجام شد. اکتشافی بود که جمع آوری داده-توصیفیها از نوع تحلیل داده

 .  خالصه شده است 1شماره و نمونه آماری پژوهش در هر بخش از پژوهش نیز در جدول 

 
 جامعه و نمونه آماری  -1جدول 

 نمونه  جامعه روش رويکرد 

روش  

نمونه  

 ی ریگ

حجم 

 نمونه 

 مصاحبه  کیفی 
کلیه اساتید و خبرگان علوم  

ورزشی، کارکنان آموزش در  

 دانشکده علوم ورزشی 

اساتید و خبرگان  

علوم ورزشی،  

کارکنان آموزش در  

 دانشکده علوم ورزشی 

 15 هدفمند 

 کمی 
-پرسش

 نامه 

بدنی  تربیتغیرکلیه دانشجویان 

فردوسی مشهد که در   دانشگاه

- 1399نیمسال دوم تحصیلی سال 

  عملیاز برنامه واحدهای  1398

و   دانشجو( 1967استفاده کردند، )

اساتید علوم ورزشی دانشگاه  

 فردوسی مشهد 

دانشجویان  

و  بدنی تربیتغیر

اساتید علوم ورزشی  

فردوسی   دانشگاه

 مشهد 

تصادفی 

 ساده 
323 

 

دادهجمع ابزار   کتابخانهآوری  مطالعات  پژوهش  این  در  مصاحبه ها  پرسش  ای،  بود. و  جهت    نامه 

این مرحله در  .  استفاده شد   پژوهش تحلیل محتوای مستقیم روش ها در بخش کیفی ازآوری دادهجمع 

بدنی عمومی بررسی شد  بر آموزش مجازی واحد تربیت  19بیماری کووید  تأثیر ی ازهایتوصیف جنبه 

دا از طریق مصاحبهدهو  عمیق  ها  آمدهبهای  بررسی مح  .دست  و  توای مصاحبه با  تحلیل  از  پس  ها 

بیماری کووید    تأثیربدنی عمومی که تحت  گذاری اولیه، کلیه جزئیات آموزش مجازی واحد تربیت کد

گرفته  19 مقرار  شداند،  در    .شخص  جزئیات  دسته  26این  شدند کد  توسط   .بندی  بخش  این  در 

شان را در مورد اثرات شیوع ویروس کننده خواسته شد که نظرات های عمیق، از افراد مشارکتمصاحبه 
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بدنی عمومی اعالم کنند. الزم به ذکر است که مشارکت افراد در این  کرونا بر آموزش مجازی تربیت 

ها  اختیاری بود و افراد با رضایت کامل در این پژوهش مشارکت داشتند. تعداد مصاحبه  پژوهش کامالً 

بیشتر  بهداشتی  و  ایمنی  نکات  رعایت  دلیل  به  همچنین  یافت.  ادامه  نظری  اشباع  به  رسیدن  تا 

به صورت تلفنی و آنالین و با استفاده از صفحات اجتماعی نظیر واتساپ    مصاحبه(  10) هامصاحبه 

با افراد انجام شد.   های بهداشتی به صورت حضوری با رعایت پروتکل نیزمصاحبه  5د و تعداد انجام ش

کردند؛ ولی پس  کننده در پژوهش مصاحبه میمحققین در ابتدا به صورت حضوری با افراد مشارکت

ی  هاهای مجازی و استفاده از اپلیکشنها از طریق شبکهاز شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا مصاحبه

ها  و فرایند مصاحبه را انجام دادند. میانگین زمان انجام مصاحبهکردند  مختلف با افراد ارتباط برقرار  

آوری برداری جمعها به صورت فایل صوتی و فیشهای حاصل از مصاحبهدقیقه بود که تمامی داده  32

مقاالت چاپ شده  موجود،  با مطالعه کتب  محققین  این،  بر  ثبت گردید. عالوه  و مشاهده    و  علمی 

تکمیلی  منبع  عنوان ها، بهبدنی دانشگاهنظر در حوزه آموزش دروس تربیت های افراد صاحبمصاحبه 

 انجام و هاداده آوریجمع با  همزمانفاده کردند.  است ها داده گردآوری و مکمل ابزار مصاحبه، برای

مستقیم  تحلیل کار ها،مصاحبه  که گرفت،  انجام  نیز هاهداد محتوای  بینش  به  رسیدن الزمه چرا 

گذاری و  آوری، کدجمعها به صورت همزمان  ها شرح دهد این است که دادهصحیحی که بتواند پدیده

های فرعی  گروه  و  هاگروه احصاء برای انتخابی و باز های(. کدگذاری274  ،2004،  1)گلیزر تحلیل شوند  

 قالب در نتایج ها،یافته سنجیروایی برای  نیز پایان در. گردید استفاده آنها ارتباطو  )تیترهای فرعی(

 بررسی مورد نیز ایشان توسط تا گرفت  قرار شوندگانمصاحبه از تن چند اختیار در گزارش و جدول

 گرانکنش خود توسط بایستمی  آمده  دست به نتایج  کیفی، رویکرد در که چرا گیرد؛ قرار اصالح و

 درک را هایافته معنای  نتوانند گرانکنش اگر و باشد شده بیان آنان خود زبان به و اشدب فهم نیز قابل

 سایر هاییافته  با مقایسه مقام در هایافته  همچنین بود. خواهد بیهوده امری کیفی پژوهش کنند،

شود. برای افزایش  تأیید آن معناداری و درستی و صحت تا گرفت قرار موجود هاینظریه  و پژوهشگران

به   پایایی در پژوهش کیفی اشاره  به این شرح صورت گرفت:  اقداماتی  پایایی و روایی این پژوهش 

امکان انجام پژوهش توسط محقق مستقل دیگر و رسیدن به نتایج مشابه از همان داده دارد. بدین  

ئه شده توسط محققین کیفی، اوالً همه فرایندهای این پژوهش از تهیه  های ارامنظور بر اساس توصیه

پروتکل مصاحبه تا کدگذاری به تفصیل، مستند سازی شده است که سایر محققین فرآیند رسیدن از 

 
1. Glaeser 
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داده ها به نتایج را مانند یک حسابرس دنبال نمایند. همچنین، با استفاده از چندین نفر در کدبندی  

کنندگان پایایی پژوهش افزایش داده شد. اعتبار درونی پژوهش نیز  ا با مشارکتهو چک کردن داده

اشاره به این دارد که تا چه حد نتایج و تفسیرها درست و بر اساس واقعیت است تا حدسیات ذهنی  

محقق. برای افزایش اعتبار درونی پژوهش استفاده از چندین محقق، چک نمودن با همکاران، برگشت  

ترین استراتژی رسیدن به کنندگان استفاده شده است. برای افزایش اعتبار بیرونی، مهمبه مشارکت

  15(. در این پژوهش با انجام  493  ،2020)اسداللهی و همکاران،    استها  اشباع نظری در مصاحبه

نامه  های پرسشنتایج بخش کیفی، گویه، این مهم احراز گردید.  و نیمه ساختاریافته  مصاحبه عمیق

ها در بخش کمی، با استفاده  در بخش کمی تحقیق حاضر را تشکیل دادند. همچنین جمع آوری داده

  4 زیر مجموعه در  شاخص  22اصل از بخش کیفی پژوهش حاضر با  نامه محقق ساخته حاز پرسش

 مؤلفه شاخص( و    5شاخص(، انگیزشی )  4شاخص(، منابع انسانی )  6شامل فناوی اطالعات )  مؤلفه

لیکرت  گزینه  5شاخص( در مقیاس  7)محتوایی   امتیاز خوب خیلیای  امتیاز (، خوب5 )با   (،4 )با 

از تأ ( صورت پذیرفت. 1 امتیاز با )کم   خیلی (،2 امتیاز )با کم (،3 امتیار  )با متوسط ئید روایی  پس 

 پرداختند.  های کمیگردآوری دادهنامه توسط خبرگان، پژوهشگران به محتوایی پرسش

فردوسی    بدنی دانشگاهتربیتغیرکلیه دانشجویان  همچنین جامعه آماری در بخش کمی تحقیق شامل  

نیم در  که  سال  مشهد  تحصیلی  دوم  کردند،    1398-1399سال  استفاده  عملی  واحدهای  برنامه  از 

به جهت دستیابی به حداکثر نظرات جامعه آماری، با توجه   .دانشجو بود  1967شد که تعدادشان  می

نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که به روش تصادفی ساده انتخاب    323به جدول مورگان، تعداد  

نامه آنالین بدین  ها از طریق پرسشآوری دادهنامه آنالین پاسخ دادند. نحوه جمعشدند و به پرسش

دانشجویان   نامه بعد از طراحی و ساخت، از طریق اساتید هر کالس برایصورت بود که لینک پرسش

نامه پژوهش از نظرات برای سنجش روایی پرسشنامه پاسخ دهند.  ت پرسشسئواالارسال گردید تا به  

نامه  پس از انجام اصالحات روایی پرسش  .گرفته شدتن از خبرگان و اساتید مدیریت ورزشی بهره  10

ضریب آلفای کرونباخ نامه از  گردید. همچنین برای سنجش پایایی پرسش  تأیید به صورت محتوایی  

نفر از اعضای نمونه پژوهش توزیع گردید    30نامه پژوهش در بین  بدین صورت که پرسش  .استفاده شد

فناوی اطالعات    مؤلفههای تکمیل شده، ضریب آلفای کرونباخ برای  نامهآوری پرسشو پس از جمع

انسانی )76) منابع  )  مؤلفه/.( و  72)  انگیزشی/.(،  71/.(،  به  به.(  /74محتوایی  با توجه  دست آمد که 

های به دست آمده  گردید. برای تجزیه و تحلیل داده  تأییدنامه  دست آمده پایایی ابزار پرسشبهمقادیر  

مدل معادالت ساختاری و تی استیودنت( استفاده )ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی  نامهاز پرسش
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 ( K-S)پژوهش از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف    شد. همچنین برای بررسی نرمال بودن متغیرهای

 شد. استفاده  Lisrel 8.5و  25SPSSافزارهای نیز از نرمها دادهتحلیل  و بهره گرفته شد. برای تجزیه

 

 نتایج 

 آمار توصیفی

که بیشتر افراد در این بخش   زن بود 4مرد و  11شامل  کننده در بخش کیفی پژوهشافراد مشارکت

( تخصصی  دکتری  تحصیالت  )  67دارای  افراد  مابقی  و  در    33درصد(  دکتری  دانشجویان  درصد( 

های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه فردوسی مشهد بودند. همچنین بیشتر گرایش

  های تحقیقیافته دند.درصد( بو 72سال ) 35 از این بخش دارای سن بیشتر افراد مشارکت کننده در

درصد   53را مردان و    بخشکنندگان در این  درصد از شرکت   47نشان داد که    در بخش کمی پژوهش

هل بودند. ضمن این که میزان أ درصد مت  20مجرد و    آنها درصد از    80همچنین    را زنان تشکیل دادند.

  10های تحقیق نشان داد بیش از  خوب گزارش شد. یافته  کاربراندرصد از    65یی با رایانه برای  شناآ

  5تا    2درصد بین    25ساعت،    10تا    5  نیب  آنهادرصد از    45ساعت در روز،    10بیش از    آنهادرصد از  

اند. از دیگر  صرف استفاده از اینترنت نمودهرا  ساعت در روز    2کمتر از    آنهااز    درصد  10  ساعت و نهایتاً

های تلگرام، اینستاگرام از شبکه   افراددرصد از    85  زمان تقریباًتوان به استفاده همتحلیل، مینتایج این  

غیره استفاده  اجتماعی همانند توییتر، فیسبوک و    هایاز دیگر شبکهافراد  بقیه    . کرداشاره    اپو واتس

اینکردندمی نکته آخر  از    26  که.  برگزاری  کاربراندرصد    64کالس به صورت مجازی،    درخواست 

درخواست برگزاری به صورت   درصد نیز  18خواست برگزاری کالس به صورت حضوری و  درصد در

 نمودند.   ترکیبی

زمان فرآیند کدگذاری و پس از  های پژوهش در بخش کیفی، با استفاده از تحلیل همدر ادامه یافته

مصاحبه ویروس  انجام  شیوع  آثار  تربیتها،  واحد  مجازی  آموزش  بر  عمومی  دبکرونا  طرنی   قیاز 

محور  یکدگذار و  باز،  شدند  یی شناسا  یباز  فرآیند کدگذاری  از  پس  مرحله  در  کدگذاری .  فرآیند 

بندی شدند که عامل محوری )بعد( طبقه  4های نهایی در  در نتیجه شاخصمحوری صورت گرفت و  

 قابل مشاهده است:  2در جدول شماره 
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 ها ها( و شاخص)ابعاد/مؤلفه هيثانو یمحور یاستخراج کدها -2جدول  

 منبع  ها شاخص ابعاد

فناوری  

 اطالعات 

 مصاحبه  وضعیت دسترسی به اینترنت  

 مصاحبه  برنامه کاربردی تربیت بدنی   به  قابلیت دسترسی

 مصاحبه  بدنی ی تربیت  کاربرد  مناسب و راحت از برنامهاستفاده 

 مصاحبه    "راهنمای تصویری حرکات"و  "راهنمای استفاده از سیستم" ارائه نمفید بود 

 مصاحبه  پشتیبانی مسائل فنی توسط تیم طراح  

 برقراری ارتباط بین اساتید و دانشجویان 
جفرسون و آرنولد  

(2009) 

منابع  

 انسانی 

 مصاحبه  میزان آشنایی با برنامه کاربردی تربیت بدنی  

 مصاحبه  وضعیت آموزش حرکات از طریق اساتید به دانشجویان  

 مصاحبه    اجرای تمرینات  میزان نظارت اساتید بر 

برنامه    سازی دانشجویان به منظور انجام حرکات ورزشی درقابلیت آماده

 بدنی  کاربردی تربیت
 مصاحبه 

 انگیزشی 

 ( 2011نکای کی ) بدنی برنامه کاربردی تربیت  میزان پذیرش و مقبولیت لحاظبه  

 مصاحبه  بدنی در منزل قابلیت اجرایی بودن برنامه کاربردی تربیت نظر از

 مصاحبه  بدنی کاربردی تربیت برنامه  بودن لذت بخش 

 مصاحبه  بودن بازخورد مربیان بر تمرینات   مؤثرمفید و 

 (2011نکای کی ) میزان استقبال از برنامه کاربردی تربیت بدنی 

 محتوایی 

 مصاحبه    وضعیت برنامه کاربردی تربیت بدنی را از لحاظ نوع، کمیت و کیفیت تمرینات

تعداد واحد درس   )متناسب بابرای اجرای تمرینات   وقت در نظر گرفته شده  

   (تربیت بدنی
 مصاحبه 

وضعیت برنامه تربیت بدنی نسبت به رعایت استانداردهای ورزشی مربوط به  

 فاکتورهای جسمانی  
 مصاحبه 

 مصاحبه    با نظم و ترتیب و توالی منطقی بدنی  ی برنامه کاربردی تربیتمحتوا

 مصاحبه    برنامه کاربردی تربیت بدنی قابلیت انجام حرکات ورزشی برای دانشجویان در 

های  بدنی با اهداف درس و سرفصلتناسب محتوای برنامه کاربردی تربیت

   آموزشی
 مصاحبه 

 مصاحبه  ساعت برای ثبت تمرینات   24رعایت فاصله زمانی 
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 3شماره    جدول در  وفرنیاسمـکولموگروفآزمون   از حاصل نتایج،  در ادامه در بخش کمی پژوهش 

 .است گردیده هارائ
 

 وف نریسما-نتايج حاصل از آزمون کولموگروف -3 جدول

 مقادير معناداری Z مقادير آماره متغیر رديف 

 0.086 1.702 فناوری اطالعات  1

 0.075 1.713 منابع انسانی  2

 0.121 1.906 محتوایی  3

 0.095 1.985 انگیزشی  4

 
بیشتر از مقدار بحرانی است.    ،05/0در سطح خطای    تحقیقمقدار آماره آزمون در مورد متغیرهای  

های توان از آزمونشود. لذا با توجه به نرمال بودن توزیع متغیر میمی  تأییدها  بنابراین نرمال بودن داده

 پارامتریک استفاده کرد. 

 پژوهش متغیرهای گیریاندازه هایمدل بررسی

اساتید و    نظر  با توجه به شود.می پرداخته پژوهش متغیرهای گیریهای اندازهمدل بحث به ادامه، در

مشارکت مورد  خبرگان  در  نظر  توافق  و  تحقیق  در  طیف سئواال کننده  در  شده،  هدستهای  ت  بندی 

 شده انجام عاملی تأییدی تحلیل روش از مندیبهره با کار اینپیشنهاد تحلیل عاملی داده شد و  

 همة  و گیریاندازه هایتمام مدل دهدنشان می پژوهش متغیرهای تأییدی عاملی تحلیل نتایج است.

 ابعاد تمام در بارهای عاملی تمام کهاین به توجه با ند.هست  معنادار و مناسب مدل پارامترهای و اعداد

از کفایت مناسبی    آنهاهای مستخرج از  ها و شاخصتوان پذیرفت که عاملاست می  5/0از   تربزرگ

 مشاهده که طوردهد. همانمی نشان را یتأییدعاملی   تحلیل نتایج 2و    1های  برخوردار هستند. شکل

 .هستند مناسبی وضعیت تناسب، در های  شاخص نظر از ابعاد شود، می
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 در حالت ضريب معناداری تحلیل عاملی مرتبه اول -2شکل 

 

 مدل برازش هایشاخص بررسی

ها را دو اختالف میان مدل و دادهخیشاخص    .نشان داده شده است  4های برازش در جدول  شاخص

کواریانس  ـاریانسدهد. لذا هر چه مقدار آن کمتر باشد حاکی از اختالف کمتر بین ماتریس و  نشان می

تعداد    تأثیرکه این شاخص تحت  کواریانس حاصل از مدل است. به جهت اینـ واریانسنمونه و ماتریس  

شود. شاخص میانگین مجذور  آزادی استفاده می  ةص بر درجگیرد؛ لذا از تقسیم این شاخنمونه قرار می

های مهم در برازش مدل است. این شاخص بر اساس خطاهای  از شاخص  ( RMSA) خطاهای مدل  

برازش  مدل ساخته می نیکویی  است. شاخص  بهتر  باشد،  و هر چه کمتر   ة دهندنشان (  GFI)شود 
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شود و هر چه بیشتر  است که توسط مدل تعیین می  هاای از مقدار نسبی واریانس ها و کواریانساندازه

آزادی تعدیل    ةهمان نیکویی برازش است که با در نظر گرفتن درج  ( AGFI)باشد بهتر است. شاخص  

های برازش مدل است که مقادیر  یکی دیگر از شاخص(  NFI) ی برازندگی  شده است. شاخص نرم شده

 باالی آن بهتر است.  

 
 اطالعات مربوط برازش کلی مدل تحقیق  -4جدول 

 حد مجاز  مقدار  نام پارامتر

 3تر از کوچک 2.57 نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی 

 0.9تر از بزرگ 0.94 ( NNFIشاخص برازش غیرنرم )

 0.9تر از بزرگ 0.93 ( CFIشاخص برازش تطبیقی ) 

 0.9تر از بزرگ 0.94 ( IFIشاخص برازش افزایشی )

 0.9تر از بزرگ 0.92 ( GFIشاخص برازندگی )

 0.9تر از بزرگ 0.90 ( AGFIشاخص برازندگی تعدیل یافته )
 

مدل در    برازش  دهنده، نشانآنهاته شده برای  ها با حد مجاز در نظر گرفمقایسه میان مقدار شاخص

  .استآوری شده های جمعنظر گرفته شده برای متغیرها با داده

 دهد.  ها را نشان میخروجی نتایج حاصل از میانگین و انحراف معیار شاخص 5جدول شماره 
 

 های تحقیق مؤلفهتک نمونه ای بررسی وضعیت موجود  tآزمون  -5جدول 

 

 

 

 

 ها مؤلفه
 95%فاصله اطمینان  3آماره آزمون= 

 کمینه  یشینه ب tآماره  سطح معناداری  تفاوت میانگین

 0.0495- 0.1826 3.433 0.001 0.116 مؤلفه فناوری اطالعات 

 0.1861 0.3329 6.959 0.000 0.259 مؤلفه منابع انسانی 

 0.0124 0.0772 3.129 0.034 0.220 مؤلفه انگیزشی  

 0.1369- 0.0648- 1.735 0.120 0.136- مؤلفه محتوایی 
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می شود. از سوی دیگر،   5/2  آنها که طیف پاسخگویی یک تا پنج بوده است، میانگین  با توجه به این

به عنوان حداقل وضعیت مطلوبیت رو    3در این تحقیق، میانگین  ها،  در جهت افزایش کیفیت میانگین

واحد عملی درس   برنامه  اطالعات  فناوری  مؤلفه،  5با توجه به جدول شماره  بنابراین،  دهد.  نشان می

های مجازی برخوردار  از وضعیت مطلوبی جهت اجرای آموزش   تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

  است.
 

 فناوری اطالعات  مؤلفههای تک نمونه ای بررسی وضعیت موجود برای شاخص tآزمون  -6جدول 

 شاخص 

 3آماره آزمون= 

تفاوت  

 میانگین

سطح 

 معناداری 
 t آماره

 12.198 00.000 0.555 وضعیت دسترسی به اینترنت  

 0.651- 0.561 0.031 برنامه کاربردی تربیت بدنی   به  قابلیت دسترسی

 0.527 0.599 0.028 ی تربیت بدنی کاربرد  مناسب و راحت از برنامهاستفاده 

راهنمای  "و  "راهنمای استفاده از سیستم" ارائه نمفید بود 

   "تصویری حرکات
0.041 0.367 0.904 

 2.540 0.012 0.131 پشتیبانی مسائل فنی توسط تیم طراح  

 0.557- 0.578 0.028- برقراری ارتباط بین اساتید و دانشجویان 

  

مناسب و  استفاده  تربیت بدنی،    برنامه قابلیت دسترسی  توان ادعا نمود که  می  6با توجه به جدول  

برقراری  و    "راهنمای تصویری حرکات"  ،"راهنمای استفاده از سیستم"  نمفید بود،  برنامهراحت از  

به   اساتید و دانشجویان در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و در مقابل وضعیت دسترسی  ارتباط بین 

 اند.  تیم طراح در وضعیت مطلوبی قرار داشته اینترنت و پشتیبانی مسائل فنی توسط 

 مؤلفة ( برای  96/1آزمون از آماره استاندارد )  ة آماربودن    ترحاکی از بزرگ  7جدول  نتایج  همچنین،  

توان گفت که مقادیر به دست آمد در ناحیه بحرانی واقع نشده است و  . بنابراین میاستمنابع انسانی 

گردد. یعنی در شرایط فعلی و با توجه  می تأیید شود و بر همین اساس فرض مقابل فرض صفر رد می

 باشند.  میبرخوردار از وضعیت مطلوبی ابع انسانی من ة مؤلفهای در حال اجرا، به آموزش 
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 منابع انسانی   مؤلفهای بررسی وضعیت موجود برای شاخص های تک نمونه tآزمون  -7جدول 

 شاخص 

 
آماره  

 3آزمون= 
 

تفاوت  

 میانگین

سطح 

 معناداری 
 tآماره 

 0.205 0.838 0.010 میزان آشنایی با برنامه کاربردی تربیت بدنی  

 7.166 0.000 0.300 وضعیت آموزش حرکات از طریق اساتید به دانشجویان  

 2.779 0.006 0.148   اجرای تمرینات  میزان نظارت اساتید بر 

سازی دانشجویان به منظور انجام حرکات ورزشی  قابلیت آماده

 در برنامه کاربردی تربیت بدنی  
0.579 0.000 11.09 

 

تربیت بدنی در وضعیت مطلوبی    برنامهمیزان آشنایی با  می توان ادعا نمود که    7با توجه به جدول  

میزان نظارت اساتید  قرار نداشته و در مقابل وضعیت آموزش حرکات از طریق اساتید به دانشجویان،  

تمرینات  بر آماده  اجرای  قابلیت  درو  ورزشی  حرکات  انجام  منظور  به  دانشجویان  در    برنامه  سازی 

 وضعیت مطلوبی قرار داشته اند.  

واحد عملی درس تربیت بدنی دانشگاه   برنامه محتوایی    مؤلفه،  8با توجه به جدول شماره  از سوی دیگر،  

 . یستنهای مجازی برخوردار از وضعیت مطلوبی جهت اجرای آموزش  فردوسی مشهد 
 

 محتوايی  مؤلفههای ای بررسی وضعیت موجود برای شاخصتک نمونه tآزمون  -8جدول 

 تفاوت میانگین شاخص 
 3آماره آزمون= 

 tآماره 
 سطح معناداری 

وضعیت برنامه کاربردی تربیت بدنی را از لحاظ  

 نوع ،کمیت و کیفیت تمرینات  
-0.055 0.234 -1.193 

برای اجرای تمرینات   وقت در نظر گرفته شده  

   (تعداد واحد درس تربیت بدنی )متناسب با 
-0.176 0.000 3.774 

وضعیت برنامه تربیت بدنی نسبت به رعایت  

استانداردهای ورزشی مربوط به فاکتورهای 

 جسمانی  
0.010 0.840 0.201 
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 محتوايی های مؤلفه ای بررسی وضعیت موجود برای شاخصتک نمونه tآزمون  -8جدول 
 

 تفاوت میانگین شاخص 
 3آماره آزمون= 

 tآماره 
 سطح معناداری 

با نظم و بدنی  ی برنامه کاربردی تربیتمحتوا

 ترتیب و توالی منطقی  
-0.355 0.000 -7.735 

قابلیت انجام حرکات ورزشی برای دانشجویان در  

 برنامه کاربردی تربیت بدنی  
-0.076 0.107 -1.618 

بدنی با  تناسب محتوای برنامه کاربردی تربیت

 های آموزشی  اهداف درس و سرفصل
-0.059 0.207 -1.264 

 5.006- 0.000 0.248- ساعت برای ثبت تمرینات    24رعایت فاصله زمانی

  
تربیت بدنی از لحاظ نوع ،کمیت و کیفیت    برنامهوضعیت  می توان ادعا نمود که    8با توجه به جدول  

با نظم و    برنامهی  محتوانسبت به رعایت استانداردهای ورزشی،    تربیت بدنی  برنامهتمرینات، وضعیت  

تناسب  ،  تربیت بدنی   برنامه  قابلیت انجام حرکات ورزشی برای دانشجویان در،  توالی منطقیترتیب و  

ساعت برای ثبت    24انی  رعایت فاصله زمو    های آموزشیبا اهداف درس و سرفصل  برنامهمحتوای  

و این در حالیست که از نظر متخصصین علوم ورزشی رعایت    در وضعیت مطلوبی قرار نداشته  تمرینات

  طرف کاربراناز    وقت اختصاص داده شدهو در مقابل    اصله زمانی بین تمرینات کافی و الزم استاین ف

   است.در وضعیت مطلوبی قرار داشته ( تعداد واحد درس تربیت بدنی  )متناسب با 

واحد عملی درس تربیت بدنی دانشگاه    کاربردی  ه برنام  انگیزشی  مؤلفه،  9  با توجه به جدول شماره 

 های مجازی برخوردار است. از وضعیت مطلوبی جهت اجرای آموزش  مشهد فردوسی 
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 انگیزشی  مؤلفههای ای بررسی وضعیت موجود برای شاخصتک نمونه tآزمون  -9جدول  

 

بدنی لحاظ میزان پذیرش و  تربیت    کاربردی  برنامهوضعیت  توان ادعا نمود که  می 9با توجه به جدول  

و مفید  برنامهبودن لذت بخش آن توسط دانشجو، از نظر قابلیت اجرایی بودن آن در منزل،  مقبولیت

در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و در مقابل میزان استقبال بر تمرینات  بازخورد مربیان  بودن    مؤثرو  

 اند.  در وضعیت مطلوبی قرار داشته تربیت بدنی کاربردی برنامه کاربران

 

 گیرینتیجه بحث و 
ها در کشورهای درگیر این بیماری تعطیل شدند و دانشگاه های حضوریکالس ،واسطه شیوع کروناهب

کامپیوتر از ابزارهای   تاب و هوشمند، لپ  گوشی  اینترنت، همه اقدام به ارائه آموزش از راه دور کردند؛

هاست که در ایران هم از این طریق، آموزش های مدارس و دانشگاهمهم این روزها برای برقراری کالس

های  . در این بین دانشگاه فردوسی مشهد نیز همانند دیگر دانشگاهبه دانشجویان در حال اجرا است

مربوط به    سامانهطراحی  ،  هابرنامهز این  نرم افزارهای مختلفی نمود که یکی ا  کشور مبادرت به تهیه

بدنی تربیت  ورزش    درس  نرم.  استو  این  بودن  نوپا  به  عنایت  محققبا  نمود  ینافزار،  ب   ندسعی  ا  تا 

 بدنی به صورت مجازی کمک کنند. های تربیتچه بهتر کالس   به برگزاری هر  مؤثرشناسایی عوامل  

  واحد آموزش مجازی    بر  مؤثرسازی عوامل  شناسایی و مدلحاضر   از انجام پژوهش اصلی لذا هدف

 بود.  در دوران شیوع ویروس کرونا دانشگاه فردوسی مشهد تربیت بدنی دانشجویان غیر تربیت بدنی

ای انجام شد  استفاده از مصاحبه و مطالعات کتابخانه  با که    وهش پژنتایج در بخش کیفی    بهیت  با عنا

بر    مؤثربه عنوان عوامل    و محتوایی  ری اطالعات، نیروی انسانی، انگیزشیفناو  مؤلفهچهار  در نهایت،  

 مؤلفه
  3آماره آزمون=  

 tآماره  سطح معناداری  تفاوت میانگین

میزان پذیرش و مقبولیت برنامه کاربردی   لحاظبه  

 بدنی تربیت
-0.279 0.000 -5.575 

بدنی در  قابلیت اجرایی بودن برنامه کاربردی تربیت نظر از

 منزل
-0.210 0.000 -4.463 

 1.938- 0.054 0.103 بدنی کاربردی تربیت برنامه  بودن لذت بخش 

 6.023- 0.000 0.286- تمرینات مفید و مؤثر بودن بازخورد مربیان بر 

 5.166 0.000 0.286 میزان استقبال از برنامه کاربردی تربیت بدنی 
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، (2019نیا، کوهستانی و معقول )اسمعیلهای مجازی تربیت بدنی شناسایی شدند.  برگزاری کالس 

فناوری اطالعات، نیروی    مؤلفههای خود،  نیز در پژوهش  ( 2018و جزینی )  ( 2018فرخی )کریمیان و  

 و محتوایی را به عنوان عوامل اثرگذار بر آموزش الکترونیک معرفی کردند.  انسانی، انگیزشی

فناوری اطالعات از عوامل مهم و بسیار   مؤلفهبا عنایت به نتایج حاصل از پژوهش مشخص شد که  

های مجازی تربیت بدنی است به طوری که با فراهم نبودن این عامل شرایط  اثرگذار بر برگزاری کالس 

فراهم نخواهد شد. با نظرسنجی به عمل آمده مشخص   ها عمالًسازی این نوع کالسو زمینه برای پیاده

تربیت   سامانهرنت و پشتیبانی مسائل فنی تیم طراح  شد که نمونه پژوهش وضعیت دسترسی به اینت

پر واضح است امروزه دسترسی به اینترنت در بین دانشجویان  را مثبت و مطلوب ارزیابی کردند.  بدنی

که بیشتر دانشجویان به یکی از وسایل الکترونیکی نظیر موبایل و  توجه به این  یک امر عادی است و با 

مزایای کند که به اینترنت هم دسترسی داشته باشند.  می  تأییدلپتاب دسترسی دارند، این موضوع را  

دانشگاهبی ارتباطات،  و  آموزش  پژوهش،  زمینة  در  اینترنت  مؤسسهشمار  و  را ها  عالی  آموزش  های 

مینه دسترسی به این شبکه عظیم را برای اعضا و دانشجویان خود فراهم سازند  ترغیب کرده است تا ز

های علمی، اشتراک دانش،  و به توسعة استفاده از آن بپردازند. دسترسی به منابع اطالعاتی و یافته

های مجازی و مواردی دیگر  های علمی بین دانشمندان، آموزش از راه دور، دسترسی به کتابخانهارتباط

ابتدا تصور  طریق اینترنت باعث شده است که این شبکه بیش از آناز   .  ، اهمیت یابدشدمیچه در 

هایی  بدنی از این برنامه یکی از مزیتتربیت  سامانههمچنین پشتیبانی به موقع و تمام وقت طراحان  

افراد شرکت  نیز در   (2018)  الهابب و روولی  نظر داشتند.اتفاق کنده در پژوهش بر روی آن  بود که 

های آموزش مجازی را از عوامل اثرگذار پژوهش خود سهولت دسترسی به سامانه و پشتیبانی از سامانه

کردند.  بیان  مجازی  آموزش  تربیت  بر  برنامه  به  قابلیت دسترسی  موارد  این  کنار  استفاده  در  بدنی، 

از برنامه، مفید   راهنمای استفاده از سیستم، راهنمای تصویری حرکات و در   نبودمناسب و راحت 

نهایت برقراری ارتباط بین اساتید و دانشجو از مواردی بود که در نظر افراد از وضعیت مطلوب و قابل  

( تعامل دوطرفه استاد و دانشجو در حین 2009به گفته جفرسون و آرنولد )  قبولی برخوردار نبود.

ی است که به بهبود آموزش مجازی کمک شایانی خواهد کرد که نیاز  ؤثرمبرگزاری کالس از عوامل  

به دلیل    است به این نقیصه توجه بیشتری شود تا ارتباط و تعامل اثربخشی بین دوطرف برقرار شود.

دانشگاهی  این آموزش  حوزه  در  بار  اولین  برای  چنین    هم  آنکه  بدنی،  تربیت  عملی  دروس  برای 

تواند با بازخوردهای  نواقصی همراه باشد که این نواقص می باطبیعی است که  ،شدیمافزاری تهیه نرم

که حجم عظیمی  های بعدی اصالح شود. با توجه به این برنامه در نسخه  نیا ازکنندگان استفادهمکرر 
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این حجم از    تا بتواندکنند، نیاز است تا شرایطی فراهم شود  از دانشجویان از این برنامه استفاده می

صورت کامل راهنمای استفاده   به  ید با  ،شودجدیدی که روانه بازار می کند. هر برنامه حمایت کاربر را 

سیستم استفاده کنند.    نیا  ازاز برنامه را برای کاربران فراهم کند تا افراد بتوانند بدون کمترین مشکلی  

های مرتبط به آن از سوی طراحان یک امر ضروری فناوری اطالعات و شاخص  مؤلفهدر نتیجه توجه به  

یک    مؤلفهکنولوژی در کشور توجه مستمر به این  است و با توجه به پیشرفت روزافزون فناوری و ت

 رود تا پاسخگوی نیاز جامعه هدف که دانشجویان هستند، باشد. ضرورت اساسی به شمار می

فناوری اطالعات از وضعیت   مؤلفهمنابع انسانی نیز همانند    مؤلفهدر ادامه، نتایج پژوهش نشان داد که  

(  2018)  الهابب و روولی  های عملی تربیت بدنی برخوردار است.مطلوبی در برگزاری مجازی کالس

بر اثربخشی آموزش مجازی است و نیاز    مؤثرهای استاد و دانشجو از عوامل  اعالم کردند که ویژگی

در بین   و الزم را داشته باشند.   است دو طرف به صورت کامل با سامانه مورد استفاده آشنایی کافی

بدنی در وضعیت مطلوب قرار منابع انسانی، میزان آشنایی با برنامه تربیت  مؤلفههای مرتبط با شاخص

های تربیت بدنی  کارگیری این نوع برنامه در کالسهب  بودن  دیجدنگرفته است و این امر به واسطه  

های کشور است. با طراحی راهنمای استفاده از برنامه و تهیه دانشگاهبدنی در  دانشجویان غیر تربیت 

های  توان این نقیصه را در رابطه با این برنامه جبران کرد. در سایر شاخصآموزشی راهنما می  هایفیلم

میزان  منابع انسانی که شامل وضعیت آموزش حرکات از طریق اساتید به دانشجویان،    مؤلفهمربوط به  

  سازی دانشجویان به منظور انجام حرکات ورزشی درو قابلیت آماده  اجرای تمرینات  اتید برنظارت اس

برنامه هستند، وضعیت مطلوبی از سوی افراد گزارش شد. در کنار استفاده دانشجویان از این برنامه، 

های مناسب دانشجویان نیز به این برنامه اشراف کامل داشته باشند تا با آموزش  مدرسان  الزم است که  

در    در جهت بهبود آموزش  های مکملرا در انجام هرچه بهتر حرکات یاری دهند. استفاده از برنامه

های آنالین که استاد نحوه انجام صحیح حرکات را نشان دهد،  کنار این برنامه نظیر برگزاری کالس

اختیار گذاشتن جزوات   های آموزشی کوتاه از نحوه انجام صحیح حرکات و درها و فیلمکلیپ  ارسال

راهکارهایی است که   از  برگزاری هر  تواندیمآموزشی  این نوع کالس  در  بهتر  به دانشجویان  چه  ها 

 کمک شایانی بکند. 

که   مشخص شد  تحقیق  نتایج  ادامه  سایر    مؤلفهدر  همانند  در  های  مؤلفه محتوایی  شده  شناسایی 

برای بهبود اثربخشی این   مؤلفهوضعیت مناسب و مطلوبی قرار ندارد که نیاز به بررسی و واکاوی این  

کمیت و    نوع،تربیت بدنی از لحاظ    برنامهوضعیت  ،  محتوایی  هایمؤلفه   نیب  از  .استبرنامه ضروری  

 برنامه ی  محتوانسبت به رعایت استانداردهای ورزشی،    تربیت بدنی  برنامهکیفیت تمرینات، وضعیت  
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  تربیت بدنی  برنامهقابلیت انجام حرکات ورزشی برای دانشجویان در  ،  با نظم و ترتیب و توالی منطقی

ساعت برای   24انی  رعایت فاصله زم و    های آموزشیبا اهداف درس و سرفصل  برنامهتناسب محتوای  

ای برای بار الزم به ذکر است که اجرای هر برنامه  .اندر نداشته در وضعیت مطلوبی قرا  ثبت تمرینات

نخست با نواقص و مشکالتی همراه است. با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت زمان در طراحی  

ی  نیبشیپ ها و نواقصی در محتوا قابل  های تربیت بدنی، وجود کاستیاین برنامه برای اجرای کالس

ها به اجرا درآمده است و بازخوردی را از کاربران بار در سطح دانشگاه  که این برنامه برای اولین  چرا  ؛بود

پیشنهاداتی که از سوی   مطمئناً  . برای ایجاد تغییرات در محتوا دریافت نکرده است با بازخوردها و 

ارائه می اساتید  و  برنامه،  توان در نسخهشود میدانشجویان  این  بعدی  مناسبامحتو های  را  ی  تری 

ک باشد. مشاهده  همگان  قبول  مورد  که  تهیه    رد  بخش  در  امر  مسئولین  آموزشی محتوابنابراین  ی 

های  تا بتوان در بستر فناوری  ،گام بردارند  در بخش محتوا  بایستی در جهت ارتقای سطح نرم افزار

 سته به جا و مکان را فراهم نمود. مکان آموزش فراگیر و غیروابانوین و اینترنت، 

  ه آمدمقادیر به دست    بهشناسایی شده در این پژوهش بود که با توجه    مؤلفه، آخرین  انگیزشی  مؤلفه

از وضعیت  های در حال اجرا،  در ناحیه بحرانی واقع نشده است و در شرایط فعلی و با توجه به آموزش 

  ها را به صورت حضوری با توجه به ماهیت واحد تربیت بدنی که برگزاری کالس  .مناسبی برخوردار بود

ها به صورت مجازی و انجام تمرینات در منزل کمی با مشکل  طلبد، قبول کردن برگزاری کالسمی

ها به صورت حضوری که در شرایط شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری کالس مواجه شد. با توجه به این

 ؛ ات بپردازندوجود نداشت، با طراحی این اپلیکشین افراد ناچار بودند در فضای خانگی به انجام تمرین

به همین دلیل میزان پذیرش و مقبولیت آن توسط دانشجو، از نظر قابلیت اجرایی بودن آن در منزل،  

قرار   مؤثرو مفید و  برنامه  بودن  لذت بخش   بر تمرینات در وضعیت مطلوبی  بازخورد مربیان  بودن 

مفرح و شاد برای دانشجویان،   نگرفته است. طراحان برنامه تربیت بدنی و مسئولین امر با با ایجاد فضایی

های مطلوب که پیگیری استاد را هم به همراه داشته باشد باید دانشجویان را به ارائه محتوا و آموزش 

 اجرای تمرینات ورزشی در منزل ترغیب کنند.  

 نظام از آینده در  که  توان نتیجه گرفتبا توجه به نتایج پژوهش و مطالبی که عنوان شد در نهایت می

 بر گذار تأثیر عوامل که  صورتی در   ،شد مندبهره  توان،می  کشور هایاکثر دانشگاه در  مجازی آموزشی

 امکانات و منابع تجهیز با توانمی جمله از شوند. گرفته نظر در و شناسایی دقت آموزشی به نظام این

این نظام آموزشی گام مفیدی برداشت. در جهت رفع نواقص و برگزاری بهتر    این خصوص در هادانشگاه

از قبیل  باید کشور در  آموزش مجازی نظام از  گیریبهره برای  اطالعات، آوری  توسعه فن اقداماتی 
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 انسانی نیروی  از و استفاده توسعه آموزشی،  نظام نوع  این  به  نسبت مثبت نگرش  ایجاد و سازی  فرهنگ

برنامه در تحول   و  مجازی آموزشی نظام برای کافی ت صالحی دارای  اولویت در  درسیریزی  نظام 

همچنین   یافتهقرارگیرد.  به  عنایت  کیفی  با  و  کمی  سطح  ارتقای  منظور  به  و  تحقیق    برنامههای 

 گردد: بدنی و به روزرسانی آن، موارد زیر پیشنهاد میتربیت

 ؛ تحقیقات و فناوری،  بدنی بر اساس مصوبه وزارت علومتهیه استانداردهای آموزشی درس تربیت   •

ت، متخصصین سفرساکه بستن گوشی به بازو در حین تمرین کاری سخت و طاقتبا توجه به این •

 ؛ ی اتخاذ نمایندترمناسب راهکارافزار رایانه بایستی نرم

در   • مندرج  ورزشی  با    برنامهحرکات  متناسب  بدنی،  ورزشیتربیت  جسم  رشته  آمادگی  ی  انو 

 ؛ ریزی شوددانشجویان برنامه

ع  • و متخصصین  نظرات کارشناسان  از  تربیت    برنامه  رسانیروزبهلوم ورزشی در هنگام  استفاده 

 بدنی؛ 

 به منظور جلوگیری از حوادث ناگوار، طراحی سیستم با نظارت مربیان مد نظر قرار گیرد. •

 نمودن امکانات ثبت و ضبط اطالعات ورزشی هر دانشجو؛فراهم  •

مودن مشکالت و  های توجیهی قبل و بعد از حرکات ورزشی به منظور مرتفع نبرگزاری کالس •

 ؛ایرادات دانشجویان

های  فراهم نمودن امکاناتی جهت رفاه حال آن دسته از دانشجویانی که دارای آسیب و ناهنجاری •

 ؛ خاصی هستند

 ویرایش بازخورد توسط مربیان در برنامهامکان  •

 

 تشکر و قدردانی 
از   ادب، جا دارد  پایان به رسم  پژوهشی، کارکنان آموزش و  در  ریاست محترم، معاونت آموزشی و 

مشهد   فردوسی  دانشگاه  ورزشی  علوم  دانشکده  و  اساتید  مساعدت  حاضر،  پژوهش  انجام  در  که 

 م. یزاری نمایهای الزم را داشتند، تشکر و سپاسگهمکاری
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