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 چکیده :

امروزه جهان در حال مقابله با بحران کرونا و تغییرات ایجاد شده توسط آن است. هدف از   زمینه و هدف:

 روشهای آموزش در صنعت ورزش در ایام کرونا است. انجام این تحقیق، بررسی

بر اساس جستجوهای انجام گرفته در سایتهای معتبر به بررسی مقاالت معتبر این تحقیق در   روش بررسی:

 مرتبط با موضوع پرداخته ایم.

از حالت سنتی به حالت ساختار تربیتی و آموزشی در صنعت ورزش با شیوع ویروس کرونا در جهان،   یافته ها:

خطر ابتال به بیماریهای مزمن در دوران فعالیت فیزیکی و عدم تحرک  .مدرن و آنالین تغییر وضعیت داده است

 پسا کرونا را افزایش می دهد.

و باید شرایطی فراهم شود تا با نهادینه شدن  ورزش هیچگاه محدود به زمان و مکان نبوده  نتیجه گیری:

فرهنگ ورزش، این مهم به عنوان یک اصل و نیاز اساسی، مورد اهتمام همه خانواده ها و تک تک اقشار جامعه، 

 . قرار گیرد

مروری، ورزش، روشهای آموزش، مهارتها ، آموزش آنالین، ویروس کرونا ها:کلید واژه  

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

آموزش و یادگیری با استفاده از ابزارهای ، مدارس کشور تعطیل شد. اما تداوم 19کووید  به دلیل شیوع

اگرچه آموزش حضوری در جلوگیری از پیامدهای منفی جسمی و روانی ناشی آموزش از راه دور حفظ شد. 

کالسهای  از عدم تحرک در قرنطینه کمک میکند اما با این حال ، به نظر می رسد حفظ فاصله اجتماعی در

تربیت بدنی دشوار است و برای جلوگیری از آلودگی دانش آموزان در آموزش حضوری باید اقداماتی انجام 

روشهای صحیح شستن  ای باید در کالسهای تربیت بدنی در اولویت باشدشود و ضد عفونی و نظارت حرفه

نهای ورزشی نصب شود. ضد دست، قوانینی که در داخل سالن ورزشی باید رعایت شوند، در ورودی سال

عفونی کننده دست باید در ورودی سالن های ورزشی و داخل آن موجود باشد. معلمان باید در طول 

تدریس از ماسک و دستکش استفاده نمایند. در محیط سر بسته استفاده از ماسک در هنگام انجام ورزش 

ب اکسیژن موردنیاز و خطر حمله قلبی، الزامی است و انجام حرکات با شدت باال به علت عدم توانای جذ

شود و دانش آموزان باید تمرینات سبک تناوبی انجام دهند. در صورت ممکن باید فعالیت های توصیه نمی

تهویه  فعالیت ورزشی در محیط بسته، فضا باید دائما ورزشی در محیط باز انجام شوند و در صورت انجام

متر اعمال  2سرعت قطره تنفسی میشود. فاصله اجتماعی حداقل شود. زیرا ورزش باعث افزایش خروج و 

شود و وسایل ورزشی در پایان هر درس ضدعفونی شود. معلمان باید از آموزش ورزشهای پربرخود صرفه 

نظر و به طور مداوم اهمیت و فواید ورزش و رژیم غذایی سالم را به دانش آموزان گوشزد کنند.اما برای به 

داوم یادگیری میتوان از آموزش غیرحضوری نیز استفاده نمود .در این روش معلم تربیت حداکثر رساندن ت

های مختلف موجب حفظ و ارتقای سطح آمادگی جسمانی دانش آموزان بدنی باید سعی کند تا با روش

را شود و آنها را به داشتن سبک زندگی فعال تشویق کنند و با ارایه مطالب مناسب به دانش آموزان آنها 

توانند موجب در تنظیم برنامه ورزشی فردی یاری کنند. معلمان با ایجاد انگیزه در دانش آموز و والدین می

 (2)تداوم در آموزش غیرحضوری شوند. 

 ق،یتحق نیاز انجام ا هدفبه وجود آورده است،  آموزشکرونا در ساختار  روسیکه و یراتییبا توجه به تغ

 می باشد.ورزش  مجازیروشهای آموزش  یبررس

 

 



 روش پژوهش:

جستجو بر اساس کلمات  جهت انجام این پژوهش به جستجوی مقاالت علمی در سایتهای معتبر پرداختیم.

انجام شد. در سایتهای ورزشی  مروری، ورزش، روشهای آموزش، مهارتها ، آموزش آنالین، ویروس کروناکلیدی 

 Researchو  PubMed ،Science direct ،Google Scholar یداده ها، از موتورها یجمع آور یبرا

Gate و تحلیل قرار گرفتند. یمورد بررسمقاله تخصصی  12مقاله علمی تعداد  25و از بین  دیاستفاده گرد 

 

 یافته ها:

به وجود  لیگرفت که به دل جهیکرونا، نت روسیترس درباره و یخود با عنوان روانشناس قیدر تحق نیام

کرونا  روسیاز و یروان یبا ترس زیو افراد متخصص ن یکادر درمان ینامطمئن در جهان حت ییآمدن فضا

 ( 6)گذاشته است. ریجبران ناپذ یراتیتأث ز،یآنها ن یکیولوژیزیف طیشرا یترس بر رو نیمواجه هستند و ا

 تیکرونا و عدم فعال روسیو وعیاز ش یناش ی نهیکردند که قرنط انیخود ب قیو همکاران در تحق یچینار

 یهایماریافراد را در معرض خطر قرار داده است و ابتال به ب یکیولوژیزیدوران، سالمت ف نیدر ا یکیزیف

به  طیشرا نیداده است. در مقابل، فعال ماندن در ا شیرا افزا یو چاق یو عروق یو قلب یو عضالن یعصب

 (12)دهند. شیبدن خود را افزا یمنیا ستمیکند تا س یافراد کمک م

کردند که  انیکرونا، ب روسیو یاقتصاد -یاثرات اجتماع یابیخود با عنوان ارز قیدر تحق  انگهیو  گوسپل

 ،یاقتصاد یاست و عالوه بر ضررها ریجبران ناپذ اریکرونا بر جهان بس روسیو یروان - یاجتماع راتیتأث

 (10)دو چندان برخوردار است. یتیافراد از اهم یجتماعا و یروان طیبه شرا یدگیدر صنعت ورزش، رس

از کاهش  یری: جلوگروسیدر دوران کورونا و یبدن تیخود با عنوان فعال قیو همکاران  در تحق سونبجکو

 یضرور اریبس طیشرا نیدر ا یکیزیف یها تیکردند که انجام فعال انیب ،یمنیو ا کیمتابول یعملکردها

  ( 11)باشند. المزمن الزم است که افراد فع یها یماریاز ابتال به ب یریاست و به منظور جلوگ

تأثیر بحران  م،یقرار ده یاز جهان که ورزش را مورد بررس یکند که با توجه به هر نقطه ا یم انیب کرویف

 یاجتماع یدر شبکه ها تیاقدام به فعال یاز باشگاهها و اماکن ورزش یاست. برخ ریکرونا متغ روسیو

به نظر  یمناسب یند که استراتژینما یبرگزار م نیخود را به صورت آنال یآموزش یاند و کالس هاکرده

 ( 9) .دیآیم



 یبه از دست رفتن توده عضالن کرونا در دوران تیکردند عدم فعال انیخود ب قیو همکاران در تحق یچینار

 یورزش یها نیتوان با تمر یاثرات ناگوار از عدم تحرک، را م نیشود. ا یمنجر م یعضالن بیبدن، و آس

 شرفته،یپ زاتیبه تجه ازیاد، در خانه و بدون نیبا شدت متوسط و ز یمقاومت نیوجود، تمر نیکاهش داد. با ا

 (12)فرد داشته باشد.  یکیولوژیزیف طیبر شرا یتواند اثرات مثبت یم

 انیبدن، ب یمنیبه منظور حفظ ا یکیزیف تیفعال تیخود با عنوان اهم قیو همکاران در تحق جکوبسون

مزمن  یها یماریاز مبتال شدن به ب یریبه جلوگ یکیزیف یها تیکنند که فعال ماندن و انجام فعال یم

 (11)دذکر کرده ان یبدن تیرا در خصوص فعال یرو موارد نیکند. از ا یکمک م اریبس

آموز  دانش 60هندبال  صادقی در تحقیقی به بررسی تأثیر نمایش فیلم بر میزان یادگیری مهارت شوت

داد، به این صورت که در  در دو گروه کنترل و گروه تجربی قرار دوم و سوم دبیرستان پرداخت و آنها را

در گروه تجربی آموزشهای  ، و(روش سنتی)شد  گروه کنترل آموزشهای شفاهی از طریق معلم ارائه می

اجرای طرح  (گروه ترکیبی) شد ای در هر جلسه ارائه می دقیقه20الزم از طریق معلم به همراه نمایش 

یادگیری مهارت شوت هندبال  تایج نشان داد که آزمودنیهای گروه ترکیبی دریک ماه طول کشید. ن

 (4. )دار داشتند پیشرفتی معنی

عنوان یکی  های اجتماعی مجازی به در چنـد سـال اخیـر شبکهالیسون در پژوهش خود بیان کرد  ید وبا

تعریف  اند. براساس رو شدهاز سرویسهای فناوری وب دو، با محبوبیت و استقبال کم نظیر جهانی رو به 

 اجتماعی مجازی تحت عنوان جامعه برخط ازکاربران اینترنتی که تمایل به هـای صـاحب نظـران، شـبکه

 (8) .اند های مورد عالقه دو طرف دارند، معرفی شده برقرارکردن ارتباط با دیگرکاربران درحوزه

ا ظهور فناوری های نوین ارتباطی، یک فـضای در عصر جهانی شدن و بزند اقطایی و همکاران بیان کردند 

با توجه به نـو ظهـور فضای واقعی ایجاد شده که این دو تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند.  مجـازی در کنـار

های مختلف  های اجتماعی مجازی و گسترش روزافزون آنهـا و تـأثیرات آنهـا بـر جنبهبودن پدیده شبکه

ها و نا آشنایی با همه آثار استفاده از این شبکه ها و ضروری بودن  ز این شبکهکنندگان ا زندگی استفاده

 (3.)کندرا بیش از پیش نمایان میمجازی در دوران کرونا  آموزش

کردند که با توجه به آمار ارائه شده  انیدر دوران کرونا، ب نیخود با عنوان آموزش آنال قیباسیالیا در تحق

بوده  زیآم تیموفق اریبس کیبه آموزش الکترون یاز آموزش سنت هیرو رییاز مدارس گرجستان، تغ یکیدر 



 یضرور ک،یآموزش الکترون تیموفق شیها به منظور افزا رساختیاز ز یکردند که برخ انی. آنها بستا

 (7.)کرونا در دسترس قرار نگرفته است روسیو یناگهان وعیش لیاست، که در حال حاضر به دل

اطالعات رخ ورزش، که در بستر فناوری  آموزش مجازیشناسایی فرصتهای کاظمی و همکاران بیان کردند 

محسوب آموزش مجازی های اجتماعی ابزار قدرتمندی برای  شبکه. کننده باشد تعیین دهند، میتواندمی

 (5).میشوند. زیرا می توانند دسترسی به افراد تأثیر گذار را تسهیل کنند

 

 نتیجه گیری

آموزش درس تربیت بدنی شامل آموزش رشد، تقویت، مراقبت از بدن و حفظ آمادگی بدنی است و توانایی 

شناختی و مهارتهای حرکتی دانش آموزان با انجام حرکات ورزشی صحیح، تقویت خواهد شد؛ بنابراین با توجه به 

مت روح و جسم، تربیت بدنی نیز همانند سایر اهمیت ورزش در زندگی روزمره دانش آموزان و تاثیر آن در سال

ورزش، که در بستر  آموزش مجازیشناسایی فرصتهای  .های زیادی برای گفتن داردمجازی حرف دروس با آموزش

آموزش های اجتماعی ابزار قدرتمندی برای شبکه. کننده باشد تعیین اطالعات رخ می دهند، میتواندفناوری 

های از طریق شبکه .زیرا می توانند دسترسی به افراد تأثیر گذار را تسهیل کنندمحسوب میشوند. مجازی 

 استفاده می شود. ورزشکاران اجتماعی ورزشی برای انتقال اطالعات به مخاطبان و 

 یراتیتأث ،آنها یکیولوژیزیف طیشرا یکرونا بر رو روسیاز و یروان یترسبیان می کند خود  قیدر تحق نیام

 یناش ی نهیکردند که قرنط انیخود ب قیو همکاران در تحق یچینار و همچنین  گذاشته است ریجبران ناپذ

افراد را در معرض خطر  یکیولوژیزیدوران، سالمت ف نیدر ا یکیزیف تیکرونا و عدم فعال روسیو وعیاز ش

 .داده است شیزاافرا  یو چاق یو عروق یو قلب یو عضالن یعصب یهایماریقرار داده است و ابتال به ب

را بررسی کرده و آن را کرونا بر جهان  روسیو یروان - یاجتماع راتیخود تأث قیدر تحق  انگهیو  گوسپل

 نیدر ا یکیزیف یها تیانجام فعالاعالم کردند و همکاران   سونبجکواعالم کردند.  ریجبران ناپذ اریبس

 .است  یضرور اریبس طیشرا

قابل  شرفتیپ کیو مدرن  نیبه روش آنال یاز آموزش سنت هیرو رییباسیالیا و همکارش معتقدند که تغ

 هستند. هیرو نیبه ادامه ا لیما عیاز صنا یاریبس زیکرونا ن روسیرفتن و نیبا از ب یتوجه است که حت

نشان  ک،یولوژیزیو ف یتیترب یبحران کرونا و ساختارها یصورت گرفته بر رو قاتیدر حال حاضر تحق

و استفاده از  یورزش یها یرسان یدر صنعت ورزش هستند. آگاه ریدو متغ نیعمده در ا راتییدهنده تغ



 دیاز فوا افتنی یهکند تا افراد با آموزش صحیح، و آگا یکمک م ،یو منابع انسان کیالکترون یها رساختیز

با توجه داشته باشند.  یورزش تیفعال یرا برا یکاف زهیروزها فعال بمانند و انگ نیورزش در ا یکیولوژیزیف

در صنعت ورزش  یآموزش یها رساختیز یمحققان به بررسبه شرایط جامعه این نیاز احساس می شود که 

 یابینا، ارزدر دوران پساکرو یورزشکاران حرفه ا یو روان یکیولوژیزیف بودبه یراهکارها یکشور، بررس

در صنعت ورزش،  نیآنال یآموزش یکالس ها تیفیک یبررس و افراد در دوران پساکرونا یکیولوژیزیف طیشرا

 بپردازند.
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