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 در ایام کرونا مروری بر روشهای آموزش ورزش

 آرش محمودی

 

 چکیده :

به طور ويژه مورد  (تربيت بدني)ورزش به عنوان مطرح ترين روش تربيت جسم  :و هدفزمینه 

امروزه جهان در حال مقابله .يل متفاوتي دارند التوجه قرار دارد. افراد جامعه براي پرداختن به ورزش د

روشهاي با بحران کرونا و تغييرات ايجاد شده توسط آن است. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي 

 بحران کرونا است.  در ايام در صنعت ورزشآموزش 

اي انجام پذيرفته است و منابع بر اساس  اين تحقيق با استفاده از روش کتابخانه :بررسیروش 

  .اند آوري شده نظر جمع ارتباط مفهومي با موضوع مورد

مطالعات صورت گرفته در اين حوزه نشان داد، با شيوع ويروس کرونا در جهان، ساختار  :هایافته 

فعاليتها در بسياري از صنايع با تغيير مواجه شده است. ساختار تربيتي و آموزشي در صنعت ورزش 

ه به اهميت فعاليت ين تغيير وضعيت داده است و با توجالنيز از حالت سنتي به حالت مدرن و آن

يي برخوردار الفيزيکي در شرايط فيزيولوژيکي و رواني افراد، فعال ماندن در دوران قرنطينه از اهميت با

 به بيماريهاي مزمن در دوران پسا کرونا را افزايش مي دهد.  الاست و عدم تحرک خطر ابت

د از نظر افرا باشد و سالمت مي کليه افراد جامعهدر جهت گسترش سالمتي  ورزش :گیرینتیجه 

اجتماع و کشورمان را تضمين  جامعه سالم و نيرومند، بسيار مهم است و بقا و همچنين حفظ استقالل

اهميت دانستن نحوه آموزش ، کمتر از دانستن آنچه را که بايد آموزش داده نيست ، بنابراين نمايدمي

ترکيب مشاهدة مدل زنده و انيميشن به  ي ورزشي به صورت آنالين،مهارتها هنگـام آمـوزشبنابراين 

هاي  ي برنامه شود سازمانهاي ورزشي در ارائهبنابراين پيشنهاد مي شود.يادگيري بهتر منجـر مـي

انجام آموزشهاي مدون تربيتي و آموزشي کوشا باشند و با آگاهي رساني صحيح به افراد، زمينه را براي 

 .افراد جامعه هموار سازند ورزشي

 ، ويروس کرونا، آموزش آنالين ، مهارتهامروري، ورزش، روشهاي آموزش :اهواژه کلید
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 مقدمه :

تربيت بدني اين  زندگي تعامل انسان با محيط زيست و کسب تجربيات از اين طريق است و

اهميت و ضرورت اجراي  ،با ساير دروس  وظيفه مهم را به دوش دارد. تربيت بدني در ارتباط

 (1) .نمايد تربيت بدني در کشور را گوشزد مي علمي و صحيح درس

. همه ديآ يبه حساب م يبحران جهان نيدوم، بزرگتر يکرونا، بعد از جنگ جهان روسيو وعيش

موجب  رايجوامع به وجود آورده است ز يتمام يبرا يجد اريبس يکرونا چالش روسيو يريگ

خانواده  روسهايآنها شده است. کرونا و يافراد و سبک زندگ يدر تعامالت اجتماع يدگرگون

 يماريتا عامل ب ،يمعمول يسرماخوردگ روسياز و يهستند که گستره ا اه روسياز و يبزرگ

 ها در دهه روسيشوند. کرونا و يرا شامل م 1۹همچون سارس، موس و کووند  يدتريشد يها

 نيادامه داشت. ا 1۹۸۰آنها به طور مداوم تا اواسط دهه  يرو کشف شدند و مطالعه بر 1۹۶۰

حال تاکنون هفت  نيکند، با ا يم دايپ وعيدر پستانداران و پرندگان ش يعيبه طور طب روسيو

 اي 1۹ دينوع آنها، کوو ني(. آخر5منتقل شده به انسان، کشف شده است ) روسينوع کرونا و

در انسان  يريبا همه گ نيدر شهر ووهان چ 2۰1۹است، که در دسامبر  22 يحاد تنفس ندرمس

 ،يعروق يقلب يها يماريحاد، مانند ب يمشکالت پزشک يکرد. افراد مسن و افراد دارا دايپ وعيش

کرونا در معرض  روسيو سرطان در صورت مبتال شدن به و يمزمن تنفس يها يماريب ابت،يد

 راتييتغ جاديکرونا موجب ا روسيو وعي(. ش1افراد قرار دارند ) هيبه بق تنسب يخطر جدتر

 يکي زيشده است. ورزش ن عياز صنا ياريبس يکيولوژيزيو ف يتيترب يدر ساختار آموزش ييربنايز

 نهيقرنط جاديشده، توسط کرونا قرار گرفته است. با ا جاديا طيشرا رياست که تحت تأث يعياز صنا

 يها، روند آموزش تيفعال نياديشکل بن رييدر سراسر جهان، و تغ ياجتماع يو فاصله گذار

مواجه شده است. فلسفه  يبحران يطيبا شرا يمعمول ورزش يها تيورزش و دنبال کردن فعال

شاخه مشخص از فلسفه،  کيبه بعد به صورت  يالديم ستميدوم قرن ب مهياز ن تيآموزش و ترب

در نظر داشت  ديآموزش و پرورش با»مفهوم  راموني. پقرار گرفت يو مورد بررس شدهشناخته 

آموزش »به طور مشخص  يعني. ستين يعمل خاص ايمهم، منحصر به افراد، زمان، مکان،  نيکه ا

آموزش و »بلکه  ست،ين يآموزش دروس خاص ايمنحصر به مدرسه، کودکان، « و پرورش

 يو آموزش يتيممکن است. ساختار ترب ،يو در هر زمان و هر مکان نيسن يمامت يبرا« پرورش

 روسيو نيا يناگهان وعيبنا شده است که با توجه به ش نيآنال يآموزش ها ي هيروزها، بر پا نيا
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را نداشته، و با مشکالت  يکاف يساخت و آمادگ ريز نيآموزش آنال ياز صنعتها برا ياريبس

 رو شدند. روبه يفراوان

 يورزش، دانش يولوژيزيمختلف بدن است و ف ينحوه کارکرد اندام ها يدانش بررس ،يولوژيزيف

پردازد. بدن انسان  يم يمنظم ورزش تيبدن به فعال يواکنش دستگاه ها ي است که به مطالعه

 يخوب يجسمان ياز آمادگ ديکند با فايا يبتواند نقش خود را به طور مؤثر در زندگ نکهيا يبرا

از عوامل  شيمؤثر است اما چهار عامل ب يجسمان يدر آمادگ يباشد. عوامل متعدد ربرخوردا

 چه،ياستقامت ماه چه،يماه يرويعوامل عبارتند از ن نيکنند ا ينقش م يفايا انيم نيدر ا گريد

 ايکه آ ديآ يم شيسوال پ نيکرونا ا روسيو وعي. با شيوير يانعطاف ماهيچه و استقامت قلب

 ر؟يخ ايکند  يبدن افراد کمک م يمنيبه باال بردن ا يکيزيف تيانجام فعال

بدن ما را  يمنيا ستميدهد که تناسب اندام، س ينشان م رياخ قاتيسوال، تحق نيپاسخ به ا در

ها  کروبيما را در مبارزه با م ييتواند توانا يم يساده ورزش نيتمر کي يکند و حت يم تيتقو

دهد که انواع و  ينشان م نياز مطالعات همچن يو بهبود بخشد. اما برخ تيها تقو روسيو و

 نيبدن تأثير بگذارد. تمر يمنيا يورزش بر واکنش ها ريممکن است در نحوه تأث ورزش زانيم

 تيرعا يورزش تيتعادل را در انجام فعال ديو با ستين يبدن تيبه منظور بهتر شدن وضع اديز

کرونا، عدم تحرک در افراد در  وعي(. با توجه به موارد ذکر شده، با ش ي.اس. ايکرد )ان.س

مطالعات  يآورده است. با بررس ديرا، پد يفراوان يکيولوژيزيمتفاوت، مشکالت ف ينس يگروهها

 قيدر تحق در ورزش و کرونا، تام و إل آزار يکيولوژيزيو ف يتيصورت گرفته در حوزه ساختار ترب

 قيکرونا از سه طر يکنند که پاندم يم انيب ،يتيو ترب يساختار آموزش ريينوان تغخود با ع

 يفشارها قيآموزش و پرورش از طر -1شود.  يدر جهان م يساختار آموزش يموجب دگر گون

در بخش  يهمکار -2اثر بخش در آموزش گردد.  يها يتواند موجب بروز نوآور يوارده، م

عدم وجود  -3برخوردار است.  طيشرا نيدر ا ييباال تياز اهم يو دولت يخصوص يآموزش

به علت عدم  رندگان،يادگياز  ياز دست رفتن گروه اعثتواند ب يم تاليجيد يها رساختيز

 راتييشد تغ انيرا به دنبال داشته باشد. همانطور که ب تاليجيد يها رساختيبه ز يدسترس

 يآموزش ستميکرونا س روسيو وعيشاست.  ،يآموزش ستميبر س ياثرات متفاوت يدارا يساختار

کرده اند که  انيبرو، کرافورد و همکاران  نيرو به رو ساخته است. از ا يگسترده ا راتييرا با تغ

 ينيمع يهايالزم است استراتژ نيآنال يبا آموزش ها عيصنا يتمام يبه منظور همگام ساز
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با سرعت صورت  يآموزش يها برنامه يسعه با مشکل مواجه نشوند و تو عيگردد تا صنا نيتدو

گرفت  جهيکرونا، نت روسيترس درباره و يخود با عنوان روانشناس قيدر تحق نيام ( 7).رديبگ

با  زيو افراد متخصص ن يکادر درمان ينامطمئن در جهان حت ييبه وجود آمدن فضا ليکه به دل

 ز،يآنها ن يکيولوژيزيف طيشرا يترس بر رو نيکرونا مواجه هستند و ا روسياز و يروان يترس

کردند که  انيخود ب قيدر تحقو همکاران  يچينار ( 4)گذاشته است. ريجبران ناپذ يراتيتأث

دوران، سالمت  نيدر ا يکيزيف تيکرونا و عدم فعال روسيو وعياز ش يناش ي نهيقرنط

و  يو عضالن يعصب يهايماريافراد را در معرض خطر قرار داده است و ابتال به ب يکيولوژيزيف

به افراد کمک  طيشرا نيداده است. در مقابل، فعال ماندن در ا شيرا افزا يو چاق يو عروق يقلب

 (15)دهند. شيبدن خود را افزا يمنيا ستميکند تا س يم

 انيکرونا، ب روسيو ياقتصاد -ياثرات اجتماع يابيخود با عنوان ارز قيدر تحق  انگهيو  گوسپل

است و عالوه بر  ريجبران ناپذ اريکرونا بر جهان بس روسيو يروان - ياجتماع راتيکردند که تأث

دو  يتيافراد از اهم يجتماعا و يروان طيبه شرا يدگيدر صنعت ورزش، رس ،ياقتصاد يضررها

 (11)چندان برخوردار است.

 يري: جلوگروسيدر دوران کورونا و يبدن تيخود با عنوان فعال قيدر تحق و همکاران  سونجکو 

 نيدر ا يکيزيف يها تيکردند که انجام فعال انيب ،يمنيو ا کيمتابول ياز کاهش عملکردها

مزمن الزم است که  يها يمارياز ابتال به ب يرياست و به منظور جلوگ يضرور اريبس طيشرا

صنعت روشهاي آموزش آنالين در  يبررس ق،يتحق نياز انجام ا هدف ( 13)باشند. الافراد فع

به وجود آورده است، با  عيکرونا در ساختار صنا روسيکه و يراتييورزش است. با توجه به تغ

کرونا در صنعت ورزش،  روسيو يکيولوژيزيو ف يتيترب يتوان، ساختار فعل يم قيتحق نيانجام ا

 کرد. يبررس

 

 پژوهش روش

شواهد است. منابع مورد استفاده، شامل مقاالت و  نيمرور بهتر ق،يتحق نيا يروش اجرا

مورد  ۹۹ بهشتيتا ارد ۹۸ماه  يد يدر بازه زمان قاتياست. تحق معتبر ينترنتيا يهادرگاه

ورزش  يکيولوژيزيمانند: اثرات ف ،يديجمالت کل ايبا واژگان و  قاتيقرار گرفتند. تحق يبررس

 راتييبحران کرونا در ورزش، تغ يکيولوژيزيف يساختار راتييدر کرونا، بحران کرونا، تغ

 يجمع آور يکرونا در صنعت ورزش، صورت گرفته است. برا نبحرا يتيو ترب يآموزش يساختار
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 Research Gateو  PubMed ،Science direct ،Google Scholar يداده ها، از موتورها

 شده، در مرحله اول بر اساس عنوان ييشناسا ديمف يسپس، مقاالت و درگاه ها .دياستفاده گرد

حذف شدند. سپس مطالعات  يمرتبط و فاقد ارزش علم ريشدند و موارد غ شيپاال دهيو چک

 و تحليل قرار گرفتند. يها مورد بررس افتهيصورت گرفته بر اساس 

 

 ی پژوهشها افتهی

تمايل  يککه  شـد اي با اين فرض تبيين مـي مشاهدهدر طول قرنهاي متوالي، يادگيري 

نظر بندورا و  کنند وجـود دارد. بـه طبيعي در انسانها براي تقليد آنچه در ديگران مشاهده مي

بعداً ممکن  بينـيم وما رفتار ديگران را مشاهده ميکنيم، پيامدهاي رفتار آن هـا را مـي رزوالت

اي، منابع  نتايج تحقيقات نشان داد که يادگيري مشاهده. است از رفتار آنها تقليد کنيم

 وعيبا توجه به ش يکنون طيشرا در. آورد نياز را براي اکتساب مهارت فراهم مي اطالعـاتي مـورد

است که به  عيافراد و صنا فهيوظ نيو ا رديپذ يانجام م ياديبا سرعت ز راتييکرونا، تغ روسيو

 يراتييبه تغ قيتحق نيهمگام سازند. در ا راتييآمده خود را با تغ شيپ طيمنظور مقابله با شرا

 ،يتيو ترب يکيولوژيزيف ختارشده است با توجه به دو مبحث سا جاديورزش ا نهيکه در زم

 شود.  يپرداخته م

کردند که  انيدر دوران کرونا، ب نيخود با عنوان آموزش آنال قيدر تحقباسياليا و کاو او ادز 

به آموزش  ياز آموزش سنت هيرو ريياز مدارس گرجستان، تغ يکيوجه به آمار ارائه شده در با ت

ها به منظور  رساختياز ز يکردند که برخ اني. آنها بستبوده ا زيآم تيموفق اريبس کيالکترون

 يناگهان وعيش لياست، که در حال حاضر به دل يضرور ک،يآموزش الکترون تيموفق شيافزا

پسا کرونا هم،  طيکردند که در شرا انيکرونا در دسترس قرار نگرفته است. در ادامه ب روسيو

باعث باال رفتن بازده دانش  رايوجود دارد، ز کيآموزش الکترون نينو وهيبه استفاده از ش ليتما

مورد قبول واقع شده است.  اريبس زيخاص ن يعموم طيبا شرا يدانش آموزان يآموزان شده و برا

 نيا يو بازده کل تيفيک يتوان درباره  يهنوز نم ن،يبودن روش آموزش آنال نيجه به نوبا تو

مورد  يبه صورت منطقه ا ديبا جهينت راست د يشتريب قاتيتحق ازمنديداد و ن يروش نظر

برنامه  قيدر مبحث آموزش از طر ياريبس عيدر صنا نيهمچن ني. آموزش آنالرديقرار گ يبررس

 (5).رنديگ ياسلک و غيره، مورد استفاده قرار م ت،يموجود مانند، زوم، گوگل م يها
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 م،يقرار ده ياز جهان که ورزش را مورد بررس يکند که با توجه به هر نقطه ا يم انيب کرويف

در  تياقدام به فعال ياز باشگاهها و اماکن ورزش ياست. برخ ريکرونا متغ روسيتأثير بحران و

ند ينما يبرگزار م نيخود را به صورت آنال يآموزش يکرده اند و کالس ها ياجتماع يشبکه ها

است  ازيآموزش ورزش در جوامع ن يري. به منظور از سرگديآ يبه نظر م يمناسب يکه استراتژ

 يتهايانجام فعال يبزند و در فعال ساختن افراد برا يو نو آور تيکه صنعت ورزش دست به خالق

 انيکرونا، ب وعياندک با ش يبدن تيبا عنوان فعال يقيدر تحق و همکاران  نيکبکوشد.  يورزش

نداشته اند.  يکاف يبدن تيدرصد افراد، فعال ۶۰ ن،يدر چ روسيو نيا وعيکردند که در زمان ش

 تيتحرک و بدون فعال يب يسبک زندگ ،ينياز بزرگساالن چ يمياز ن شيب نه،يدر طول قرنط

افراد به همراه داشت.  کيولوژيزيسالمت ف يرا برا ياريبودند، که خطرات بس دهيرا برگز يبدن

 يتواند به طور بالقوه به بهبود سالمت يخانه م طيارتقاء سطح ورزش در کنار خانواده و در مح

. ديبه حساب آ يکيزيف تيتوسعه فعال يمناسب برا ،يافراد کمک کند و آموزش يو روان يکيزيف

(۸) 

کرونا  روسيو وعياز ش يناش ي نهيکردند که قرنط انيخود ب قيدر تحقو همکاران  يچينار

افراد را در معرض خطر قرار داده  يکيولوژيزيدوران، سالمت ف نيدر ا يکيزيف تيو عدم فعال

داده است. در مقابل فعال  شيرا افزا يعروق يقلب ،يو عضالن يعصب يهايمارياست و ابتال به ب

دهند. در  شيبدن خود را افزا يمنيستم ايکند تا س يبه افراد کمک م طيشرا نيماندن در ا

 بيبدن، و آس يدوران به از دست رفتن توده عضالن نيدر ا تيکنند که عدم فعال يم انيادامه ب

کاهش  يورزش يها نيمرتوان با ت ياثرات ناگوار از عدم تحرک، را م نيشود. ا يمنجر م يعضالن

 زاتيبه تجه ازياد، در خانه و بدون نيبا شدت متوسط و ز يمقاومت نيوجود، تمر نيداد. با ا

 (15)فرد داشته باشد.  يکيولوژيزيف طيبر شرا يتواند اثرات مثبت يم شرفته،يپ

 انيکرونا را توسعه و آموزش ورزش در خانه ب روسياز اثرات مثبت و يکيو همکاران  يحمام

 يکار آمد برا ياستراتژ کيشود و  جاديا يبدن يها زهيشود که انگ يامر باعث م نيکنند. ا يم

 دهخانوا يفعال نگه داشتن اعضا يمنظور برا نيباشد. به ا يفعال نگه داشتن جوانان در خانه م

در  يورزش تيانجام فعال يشاد و مفرح را برا يبهره برد و لحظات ييدئويو يها يتوان از باز يم

خارج از منزل با  يها تيفعال ييمشکالت، جابجا نيرفع ا يراه برا نيخانه تجربه کرد. بهتر

و در صورت امکان، ورزش  يهواز نيتمر ،يوزنه بردار ناتيدر خانه، مانند تمر يها تيفعال
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 يکشش يتوانند با ورزش ها يم تهايفعال نياست. ا ل،يردمو استفاده از ت اديبا شدت ز يازهو

 توان دست کم گرفت. يدوره را نم نيسالم در ا ييغذا ميرژ اديز تيشوند. اهم نيگزيجا زين

(12) 

 يمنيبه منظور حفظ ا يکيزيف تيفعال تيخود با عنوان اهم قيدر تحق و همکاران جکوبسون

از مبتال شدن به  يريبه جلوگ يکيزيف يها تيکنند که فعال ماندن و انجام فعال يم انيبدن، ب

ذکر  يبدن تيرا در خصوص فعال يرو موارد نيکند. از ا يکمک م اريمزمن بس يها يماريب

 ام،يا نيسبک در ا يها يرو ادهيپ يسودمند هستند و حت يورزش ناتيتمر تمامي •: دکرده ان

و با وقفه  ديرا متوقف کن طوالني نشستن زمان مدت •است.  يورزش تياز انجام ندادن فعال بهتر

 (13).ديبپرداز يورزش يتهايکوتاه، به انجام فعال يها

رقابت در فوتبال را  طيکرونا شرا يريکردند که همه گ انيخود ب قيدر تحقمهرا و همکاران 

به  ايمتوقف شده اند و  ياديداده است. مسابقات ز رييتغ يريدر سطح جهان به طرز چشمگ

دنبال  يو تک نفر نيمجبور شده اند که آموزش را به صورت آنال کنانيافتاده اند. باز قيتعو

و  يآموزش طيکنترل شده است، شرا يماريب وعياز مناطق که ش يدر برخ گريد يکنند. از طرف

و  يورزشکاران هنوز از لحاظ روان يول رد،يپذ يصورت م تيکم جمع يدر گروهها يرقابت

عملکرد فوتبال و خطر  ژهيو طيشرا نيدر مسابقات را ندارند. ا افتنيحضور  يآمادگ يکيولوژيزيف

و کادر  انيباشگاهها، مرب ن،يرا به دنبال خواهد داشت. بنابر ا ندهيآ يدر رقابت ها يدگيد بيآس

به منظور  يآموزش يو مبان رنديبه شدت مورد توجه قرار بگ ديبا کنانيباز نيو همچن يپزشک

گرفتند که  جهينت قيتحق نيگردد. در ا نيآنها، تدو يو روان يو روح يکيولوژيزيف طيحفظ شرا

شوند در  يمواجه م يبا مشکالت يدر سطوح تازه کار و حرفه ا کيولوژيزياز لحاظ ف کنانيباز

 (14).ردياول قرار گ تيدر اولو ديضور مجدد افراد باح يبرا طيشرا نيابتدا، بهبود ا جهينت

در بررسي نمايشهاي کالمي و بصري براي تعيين تأثيرات  نتايج تحقيق گوادگ نولي و همکاران

نشان داد که گروه آموزش ويدئويي در مقايسه با آموزش کالمي  بر يادگيري مهارتهاي حرکتي

 (1۰) امتيازات بهتري کسب کردند

 تمرين و مشاهده بر يادگيري مهارت-تأثير سه روش تمرين عملي، مشاهده قادري

 هاي سال را بررسي کرد. گروهها در محيط1۸-15آموز ردة سني  نفر دانش4۰کشتي در 

جلسه تمرين کردند. در پايان جلسة دهم، آزمون اکتساب و هفت روز 1۰تمريني مجزا به مدت 
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آزمون  دار را از پيش گروهيِ تحقيق تفاوتي معني . نتايج درونآزمون يادداري به عمل آمد بعد،

 طوري که هر سه روش سبب پيشرفتي معني در اکتساب و يادداري نشان داد به آزمون تا پس

 (3.)شدند  دار در اجراي مهارت

 ۶۰هندبال  در تحقيقي به بررسي تأثير نمايش فيلم بر ميزان يادگيري مهارت شوتصادقي 

داد،  آموز دوم و سوم دبيرستان پرداخت و آنها را در دو گروه کنترل و گروه تجربي قرار دانش

، (روش سنتي)شد  به اين صورت که در گروه کنترل آموزشهاي شفاهي از طريق معلم ارائه مي

اي در هر جلسه ارائه  دقيقه2۰در گروه تجربي آموزشهاي الزم از طريق معلم به همراه نمايش  و

اجراي طرح يک ماه طول کشيد. نتايج نشان داد که آزمودنيهاي گروه  (گروه ترکيبي) شد مي

 (2. )دار داشتند يادگيري مهارت شوت هندبال پيشرفتي معني ترکيبي در

و يادگيري پرتاب دارت بررسي 2را بر خودکارايي 1اي و جنسيت  مشاهده اثرات تمرين  يشفيع

تمرين فيزيکي و »پسر مبتدي تربيت بدني را به دو گروه دختر و  4۸کرد. به همين منظور 

و ۶۰هاي يادداري و انتقال به ترتيب  مرحلة اکتساب و آزمون تقسيم کرد. آنها در «ايمشاهده

دليل نقش خودکارايي ميتواند  داد مشاهدة مدل به آزمون را تمرين کردند. نتايج نشان۶و ۶

 (1) .اجراي آن مهارت شود خوبيمنجر به کسب و يادگيري يک مهارت، به 

 

 یریگ جهیبحث و نت 

به وجود  عيجوامع و صنا يتمام يبرا يبحران يطيکرونا در جهان شرا روسيو وعيبا توجه به ش 

در صنعت ورزش صورت  روشهاي آموزش آنالين يآمده است. پژوهش حاضر با هدف بررس

شواهد، صورت  نيو به منظور مرور بهتر يپژوهش با استفاده از روش کتابخانه ا نيگرفته است. ا

قرار گرفتند.  يشدند و مورد بررس شيمرتبط پاال دهيگرفته است. منابع بر اساس عنوان و چک

جهان، ساختار  رکرونا د روسيو وعيشود که ش يبر اساس مطالعات صورت گرفته، مشخص م

 يمواجه ساخته است. ورزش به عنوان عامل يميورزش را با تغييرات عظ يکيولوژيزيو ف يتيترب

از افراد  ياريبس ،يخانگ نهيقرنط جاديبا ا يول ديآ يبدن به شمار م يمنيا ستميس تيتقو يبرا

اند، که موجب به خطر افتادن  دهيرا برگز يبدن تيو عدم فعال يتحرک يدر سراسر جهان، ب

از  يناش کيولوژيزيبه خطرات ف يچيو نار نيرو ک نيشود. از ا يافراد م يو روان يسالمت جسم

سالمت  تيبه بهبود وضع طيشرا نيکردند که فعال ماندن در ا انياشاره کردند و ب يتحرک يب



۹ 

 

و آموزش  وسعهت تيبه اهم زين يراوالى و موسم ،يکند. حمام يو روان افراد کمک م يکيزيف

خانواده،  ياعضا يآمده برا شيا فراغت پکنند که ب يم انيورزش در خانه اشاره کرده اند و ب

به منظور بهبود  يبدن تيافراد قرار گرفته است، که به انجام فعال يرو شيپ يفرصت مناسب

در جهان، صنعت  يتيو ترب يخود بپردازند. با دگرگون شدن ساختار آموزش ،يکيولوژيزيف طيشرا

 يرساختهاياز نقاط جهان ز يهمگام سازد. در برخ راتييتغ نيموظف است خود را با ا زيورزش ن

 تيفيبهبود ک يرو برا نياز ا ست،يموجود ن يبه طور کاف نيآنال يآموزش ها يبرگزار يالزم برا

اقدامات الزم جهت  يورزش ياست که سازمانها يضرور در بحران کرونا يتيو ترب يآموزش

 يآگاه نيورزش را فراهم کنند و همچن نهيافراد فعال در زم يبرا نيآنال يکالس ها يبرگزار

 ي. سکون و برديانجام گ ،يو جسم يافراد، در حوزه ورزش و سالمت روح يبه تمام يرسان

دهد و خطرش به مراتب  يم شيافزا ار ريواگ ريغ يهايماريافراد به ب يشانس ابتال ،يتحرک

 ياز آموزش سنت هيرو رييقدند که تغمعتباالتر از مبتال شدن به کرونا است. باسياليا و همکارش 

 زيکرونا ن روسيرفتن و نيبا از ب يقابل توجه است که حت شرفتيپ کيو مدرن  نيبه روش آنال

 يروح يصنعت ورزش با توجه به ضربه ها درهستند.  هيرو نيبه ادامه ا ليما عياز صنا ياريبس

 نهيزم جاديوارد شده است، ا يکه به ورزشکاران مخصوصا، ورزشکاران حرفه ا يکيولوژيزيو ف

کرده اند با  انيخود ب قاتيدر تحق زينو برت  ياليمهم است. مهر، پ ارياز آنها بس تيحما يبرا

لغو  ليرو به رو هستند و هم به دل يمال تهم با مشکال يرو، ورزشکاران حرفه ا شيبحران پ

مواجه هستند، که موجب عدم  يانو رو کيولوژيزيف راتييمسابقات، در دوران پساکرونا با تغ

در دوران  يکيزيف يها تيخواهد شد. ورزش و انجام فعال يحضور آنها در مسابقات ورزش

 يافراد يو حت يسن يگروه ها يتمام يبرا ياديز اريبس ديفوا يو دوران پسا کرونا دارا نهيقرنط

 تيافراد و با وجود مز يولوژکيزيف تيبه منظور بهبود وضع جهيبا مشکالت خاص است. در نت

شود که  يم شنهاديو دوران پساکرونا پ نهيقرنط انمقابله با کرونا، در دور يورزش برا يها

جامع به منظور آموزش  يمربوطه به هر ورزش، برنامه ا يها ونيو فدراس يورزش يسازمانها

شکل ممکن  نيبرنامه ها را در بهتر نيکنند و ا ياز ورزشکاران، طراح تيبه افراد و حما حيصح

 سازند. يياجرا

 ک،يولوژيزيو ف يتيترب يبحران کرونا و ساختارها يصورت گرفته بر رو قاتيدر حال حاضر تحق

 يها يرسان يدر صنعت ورزش هستند. آگاه ريدو متغ نيعمده در ا راتيينشان دهنده تغ
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کند تا افراد با آموزش  يکمک م ،ينسانو منابع ا کيالکترون يها رساختيو استفاده از ز يورزش

را  يکاف زهيروزها فعال بمانند و انگ نيورزش در ا يکيولوژيزيف دياز فوا افتني يهصحيح، و آگا

 رانيداشته باشند. با توجه به محدود بودن مطالعات صورت گرفته در ا يورزش تيفعال يبرا

در صنعت ورزش  يآموزش يها رساختيز يشود محققان عالقه مند، به بررس يم شنهاديپ

در دوران پساکرونا،  يورزشکاران حرفه ا يو روان يکيولوژيزيف بودبه يراهکارها يکشور، بررس

 نيآنال يآموزش يکالس ها تيفيک يافراد در دوران پساکرونا، بررس يکيولوژيزيف طيشرا يابيارز

 در صنعت ورزش، بپردازند.
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