
 

 

 

 

 

 



 شرایط بحرانی کرونا در  آموزش ورزش های روشمروری بر 

 اریا نبی زاده بابکی              

  : چکیده

به طور ويژه مورد توجهه رهرار  (تربيت بدني)ورزش به عنوان مطرح ترين روش تربيت جسم  زمینه و هدف:

زه جهان در حال مقابله با بحهران ررونها متفاوتي دارند .امرو داليلدارد. افراد جامعه براي پرداختن به ورزش 

 و تغييرات ايجاد شده توسط آن است. 

  .، بررسي روشهاي آموزش در صنعت ورزش در ايام بحران ررونا استهدف از انجام اين تحقیق

اين تحقيق با استفاده از روش رتابخانه اي انجام پذيرفته است و منابع بر اسها  ارتاهاط مفههومي  روش بررسی:

 وضوع مورد نظر جمع آوري شده اندبا م

ويرو  ررونا در جهان، ساختار گسترده مطالعات صورت گرفته در اين حوزه نشان داد، با شيوع  يافته ها: . 

فعاليتها در بسياري از صنايع با تغيير مواجه شده اسهت. سهاختار تربيتهي و آموزشهي در صهنعت ورزش نيه  از 

غيير وضهعيت داده اسهت و بها توجهه بهه افميهت فعاليهت في يرهي در شهرايط حالت سنتي به حالت مدرن و آنالين ت

في يولوژيري و رواني افراد، فعال ماندن در دوران ررنطينهه از افميهت بهااليي برخهوردار اسهت و عهدم تحهر  

 خطر ابتال به بيماريهاي م من در دوران پسا ررونا را اف ايش مي دفد

رليه افراد جامعه مي باشد و سالمت افراد از نظر جامعه سالم  متیسالورزش در جهت گسترش  نتیجه گیری: .

و نيرومنههد، بسههيار مهههم اسههت و بقهها و فمسنههين حفهها اسههتقالل اجتمههاع و رشههورمان را تيههمين مينمايههد، بنههابراين 

افميت دانسهتن نحهوه آمهوزش ، رمتهر از دانسهتن آنسهه را رهه بايهد آمهوزش داده نيسهت بنهابراين فن ه ام آمه وزش 

رتهاي ورزشي بهه صهورت آنهالين، ترريها مشهافد  مهدل زنهده و انيميشهن بهه يهادگيري بهتهر منجه ر مه يشود. مها

بنابراين پيشنهاد ميشود سازمانهاي ورزشي در ارائه ي برنامه فاي مدون تربيتهي و آموزشهي روشها باشهند و بها 

 جامعه فموار سازندآگافي رساني صحيح به افراد، زمينه را براي انجام آموزشهاي ورزشي افراد 

 مروري، ورزش، روشهاي آموزش، مهارتها ، آموزش آنالين، ها: کلید واژه .

 

 

 

 



  : مقدمه

انسان با محهيط زيسهت و رسها تجربيهات از ايهن طريهق اسهت و تربيهت بهدني ايهن  در وارع نوعی تعامل زندگي 

ت و ضههرورت اجههراي علمههي و وظيفههه مهههم را بههه دوش دارد. تربيههت بههدني در ارتاههاط بهها سههاير درو  ، افميهه

 (1)صحيح در  تربيت بدني در رشور را گوش د مي نمايد. 

شيوع ويرو  ررونا، بعد از جنگ جهاني دوم، ب رگترين بحران جهاني به حساب مي آيد. فمه گيري ويهرو  

اعي ررونا چالشي بسيار جدي براي تمامي جوامع به وجود آورده است زيرا موجا دگرگوني در تعامالت اجتمه

افراد و ساک زندگي آنهها شهده اسهت. ررونها ويروسهها خهانواده ب رگهي از ويهرو  فها فسهتند رهه گسهتره اي از 

را شهامل  1۹ويرو  سرماخوردگي معمولي، تا عامل بيماري فاي شديدتري فمسهون سهار ، مهو  و روونهد 

مهداوم تها اواسهط دفهه  رشف شدند و مطالعهه بهر روي آنهها بهه طهور 1۹60مي شوند. ررونا ويرو  فا در دفه 

ادامهه داشهت. ايهن ويههرو  بهه طهور طايعههي در پسهتانداران و پرنهدگان شههيوع پيهدا مهي رنههد، بها ايهن حههال  1۹۸0

 .( 5)تارنون ففت نوع ررونا ويرو  منتقل شده به انسان، رشف شده است 

وفهان چهين بها فمهه در شههر و 201۹است، ره در دسامار  22يا سندرم حاد تنفسي  1۹آخرين نوع آنها، روويد 

پ شههري حههاد، ماننههد بيمههاري فههاي رلاههي الت گيههري در انسههان شههيوع پيههدا رههرد. افههراد مسههن و افههراد داراي مشههر

عروري، ديابت، بيمهاري فهاي مه من تنفسهي و سهرطان در صهورت ماتهال شهدن بهه ويهرو  ررونها در معهر  

 .( 1)خطر جدتري نسات به بقيه افراد ررار دارند 

موجا ايجاد تغييرات زيربنهايي در سهاختار آموزشهي تربيتهي و في يولهوژيري بسهياري از  شيوع ويرو  ررونا

صنايع شده است. ورزش ني  يري از صنايعي است ره تحت تأثير شرايط ايجاد شده، توسط ررونها رهرار گرفتهه 

فها، رونهد  است. با ايجهاد ررنطينهه و فاصهله گهذاري اجتمهاعي در سراسهر جههان، و تغييهر شهرل بنيهادين فعاليهت

آموزشههي ورزش و دناههال رههردن فعاليههت فههاي معمههول ورزشههي بهها شههرايطي بحرانههي مواجههه شههده اسههت. فلسههفه 

آموزش و تربيت از نيمه دوم ررن بيستم ميالدي به بعد به صورت يک شاخه مشخص از فلسهفه، شهناخته شهده و 

داشت رهه ايهن مههم، منح هر بايد در نظر <<آموزش و پرورش >>مورد بررسي ررار گرفت. پيرامون مفهوم 

منح هر بهه << آمهوزش و پهرورش>>به افراد، زمان، مران، يا عمل خاصهي نيسهت. يعنهي بهه طهور مشهخص 

بهراي تمهامي سهنين و در فهر  <<موزش و پرورش>>مدرسه، رودران، يا آموزش درو  خاصي نيست، بلره 

پهايهي آمهوزش فهاي آنهالين بنها شهده  زمان و فر مراني، ممرن است. ساختار تربيتي و آموزشي اين روزفا، بهر

بسياري از صنعتها براي آمهوزش آنهالين زيهر سهاخت و آمهادگي  است ره با توجه به شيوع ناگهاني اين ويرو  

في يولهوژي، دانهش بررسهي نحهوه رهارررد انهدام فهاي  .رهافي را نداشهته، و بها مشهرالت فراوانهي روبهه رو شهدند

شي است ره به مطالعه ي وارنش دست اه فاي بهدن بهه فعاليهت مهنظم مختلف بدن است و في يولوژي ورزش، دان

ورزشي مي پردازد. بدن انسان براي اينره بتواند نقش خود را به طور مؤثر در زندگي ايفا رند بايهد از آمهادگي 

جسماني خوبي برخوردار باشد. عوامل متعددي در آمادگي جسماني مؤثر است اما چهار عامهل بهيش از عوامهل 

در اين ميان ايفاي نقش مي رنند اين عوامل عاارتند از نيروي مافيسه، استقامت مافيسه، انعطاف مافيسه  دي ر

و استقامت رلاي ريوي. با شيوع ويرو  ررونا اين سوال پيش مي آيد ره آيا انجام فعاليت في يري به بهاال بهردن 

يقهات اخيهر نشهان مهي دفهد رهه تناسها انهدام، ايمني بدن افراد رمک مي رند يا خير؟ در پاسه  بهه ايهن سهوال، تحق

سيستم ايمني بدن ما را تقويت مي رند و حتي يهک تمهرين سهاده ورزشهي مهي توانهد توانهايي مها را در ماهارزه بها 

ميرهروب فها و ويهرو  فها تقويهت و بهاهود بخشهد. امها برخهي از مطالعهات فمسنهين نشهان مهي دفهد رهه انهواع و 



ثير ورزش بر وارنش فاي ايمني بدن تأثير ب ذارد. تمرين زياد به منظور مي ان ورزش ممرن است در نحوه تأ

. بها (ان.سهي.ا . اي )بهتر شدن وضعيت بهدني نيسهت و بايهد تعهادل را در انجهام فعاليهت ورزشهي رعايهت رهرد 

توجههه بههه مههوارد هرههر شههده، بهها شههيوع ررونهها، عههدم تحههر  در افههراد در گروفهههاي سههني متفههاوت، مشههرالت 

فراوانهي را، پديهد آورده اسهت. بها بررسهي مطالعهات صهورت گرفتهه در حهوزه سهاختار تربيتههي و  في يولهوژيري

في يولوژيري در ورزش و ررونها، تهام و  ل آزار در تحقيهق خهود بها عنهوان تغييهر سهاختار آموزشهي و تربيتهي، 

آمهوزش - 1ود. بيان مي رنند ره پاندمي ررونا از سه طريق موجا دگر گوني ساختار آموزشي در جهان مي شه

- 2و پرورش از طريق فشارفاي وارده، مهي توانهد موجها بهروز نهوآوري فهاي اثهر بخهش در آمهوزش گهردد. 

عدم وجود - 3فمراري در بخش آموزشي خ وصي و دولتي از افميت بااليي در اين شرايط برخوردار است. 

، بههه علههت عههدم دسترسههي بههه زيرسههاخت فههاي ديجيتههال مههي توانههد باعههن از دسههت رفههتن گروفههي از يادگيرنههدگان

زيرساخت فاي ديجيتال را به دناال داشته باشد. فمانطور ره بيان شد تغييرات ساختاري داراي اثهرات متفهاوتي 

بر سيستم آموزشي، اسهت. شهيوع ويهرو  ررونها سيسهتم آموزشهي را بها تغييهرات گسهترده اي رو بهه رو سهاخته 

اند ره به منظور فم ام سازي تمامي صهنايع بها آمهوزش فهاي  است. از اين رو، ررافورد و فمراران بيان ررده

تهدوين گهردد تها صهنايع بها مشهرل مواجهه نشهوند و توسهعه ي برنامهه فهاي  آنالين ال م است اسهتراتژيهاي معينهي 

 (7)آموزشي با سرعت صورت ب يرد.

دليهل بهه وجهود آمهدن  امين در تحقيق خود با عنوان روانشناسي تر  درباره ويرو  ررونا، نتيجه گرفت ره بهه

فيايي نامطمئن در جهان حتي رادر درماني و افراد متخ ص ني  بها ترسهي روانهي از ويهرو  ررونها مواجهه 

 ( 4)فستند و اين تر  بر روي شرايط في يولوژيري آنها ني ، تأثيراتي جاران ناپذير گذاشته است

از شهيوع ويهرو  ررونها و عهدم فعاليهت  ناريسي و فمرهاران در تحقيهق خهود بيهان رردنهد رهه ررنطينهه ي ناشهي

في يري در اين دوران، سالمت في يولوژيري افراد را در معهر  خطهر رهرار داده اسهت و ابتهال بهه بيماريههاي 

ع اي و عيهالني و رلاهي و عرورهي و چهاري را افه ايش داده اسهت. در مقابهل، فعهال مانهدن در ايهن شهرايط بهه 

 (15)ن خود را اف ايش دفند.افراد رمک مي رند تا سيستم ايمني بد

ارت هادي ويهرو  ررونها، بيهان رردنهد رهه  -گوسپل و يان ه در تحقيق خود با عنهوان ارزيهابي اثهرات اجتمهاعي 

رواني ويرو  ررونا بر جهان بسيار جاران ناپذير است و عهالوه بهر ضهررفاي ارت هادي،  -تأثيرات اجتماعي 

 (11)مهاعي افهراد از افميتهي دو چنهدان برخهوردار اسهت.در صنعت ورزش، رسيدگي به شهرايط روانهي و اجت

جروسون و فمراران در تحقيهق خهود بها عنهوان فعاليهت بهدني در دوران رورونها ويهرو ي جلهوگيري از رهافش 

عملرردفاي متابوليک و ايمني، بيان رردند ره انجام فعاليت فاي في يري در اين شرايط بسهيار ضهروري اسهت 

 ( 13)بتال به بيماري فاي م من ال م است ره افراد فعال باشند.و به منظور جلوگيري از ا

فدف از انجام اين تحقيق، بررسي روشهاي آمهوزش آنهالين در صهنعت ورزش اسهت. بها توجهه بهه تغييراتهي رهه 

ويرو  ررونا در ساختار صنايع به وجود آورده است، بها انجهام ايهن تحقيهق مهي تهوان، سهاختار فعلهي تربيتهي و 

  .ي ويرو  ررونا در صنعت ورزش، بررسي رردفي يولوژير

 

 روش پژوهش

ت و درگافهههاي الاسههت. منههابع مههورد اسههتفاده، شههامل مقهها گههواه روش اجههراي ايههن تحقيههق، مههرور بهتههرين در  

مهورد بررسهي رهرار گرفتنهد.  1400خهرداد تها  1400اردياهشهت اينترنتي معتار است. تحقيقات در بازه زماني 



يا جمالت رليدي، ماننهدي اثهرات في يولهوژيري ورزش در ررونها، بحهران ررونها، تغييهرات تحقيقات با واژگان و 

سههاختاري في يولههوژيري بحههران ررونهها در ورزش، تغييههرات سههاختاري آموزشههي و تربيتههي بحههران ررونهها در 

 و Research Gate 5 داده فا از موتورفها  جسهتجو صنعت ورزش، صورت گرفته است. براي جمع آوري

Google Scholar،Science direct ،PubMed   استفاده گرديد. سپس، مقاالت و درگهاه فهاي مفيهد شناسهايي

شهدند و مهوارد ريهر مهرتاط و فارهد ارزش علمهي حهذف  پهااليششده، در مرحله اول بهر اسها  عنهوان و چريهده 

فتهه فها  پهژوفش يا .شدند. سپس مطالعات صورت گرفته بر اسا  يافته فا مورد بررسي و تحليل ررار گرفتنهد

 در طول ررنهاي متوالي، يادگيري مشافده اي با اين فر  تايين م ي ش د

 

  يافته های پژوهش

ررنهاي متوالي، يادگيري مشافده اي با ايهن فهر  تايهين مه ي شه د رهه يهک تمايهل طايعهي در انسهانها بهراي  طی

والتههرز مهها رفتههار دي ههران را مشههافده  تقليههد آنسههه در دي ههران مشههافده مههي رننههد وجهه ود دارد. بهه ه نظههر بنههدورا و

ميرنيم، پيامدفاي رفتار آن ف ا را م ياين يم و بعداً ممرن است از رفتهار آنهها تقليهد رنهيم. نتهايي تحقيقهات نشهان داد 

ره يادگيري مشافده اي، منابع اطالع اتي م ورد نياز را براي ارتساب مهارت فرافم مي آورد. در شرايط رنوني 

وع ويرو  ررونا، تغييرات با سرعت زيادي انجام مي پهذيرد و ايهن وظيفهه افهراد و صهنايع اسهت با توجه به شي

ره به منظور مقابله بها شهرايط پهيش آمهده خهود را بها تغييهرات فم هام سهازند. در ايهن تحقيهق بهه تغييراتهي رهه در 

باسهياليا  .رداختهه مهي شهودزمينه ورزش ايجاد شده است با توجه به دو ماحن ساختار في يولوژيري و تربيتي، پ

و راو او ادز در تحقيق خود با عنوان آموزش آنالين در دوران ررونا، بيان رردند ره با توجه به آمار ارائه شهده 

در يري از مدار  گرجستان، تغيير رويهه از آمهوزش سهنتي بهه آمهوزش الرترونيهک بسهيار موفقيهت آميه  بهوده 

اخت فها بهه منظهور افه ايش موفقيهت آمهوزش الرترونيهک، ضهروري است. آنها بيان رردند رهه برخهي از زيرسه

است، ره در حال حاضر به دليل شيوع ناگهاني ويهرو  ررونها در دسهتر  رهرار ن رفتهه اسهت. در ادامهه بيهان 

رردند ره در شرايط پسا ررونا فم، تمايل به استفاده از شيوه نوين آموزش الرترونيک وجهود دارد، زيهرا باعهن 

ازده دانش آموزان شده و براي دانش آموزاني با شرايط عمومي خاص نيه  بسهيار مهورد راهول وارهع باال رفتن ب

با توجه به نوين بودن روش آموزش آنالين، فنوز نمي توان درباره ي ريفيت و بازده رلهي ايهن روش  .شده است

بررسههي رههرار گيههرد. نظههري داد و نيازمنههد تحقيقههات بيشههتري اسههت در نتيجههه بايههد بههه صههورت منطقههه اي مههورد 

آموزش آنالين فمسنين در صنايع بسياري در ماحن آمهوزش از طريهق برنامهه فهاي موجهود ماننهد، زوم، گوگهل 

 (5)ميت، اسلک و ريره، مورد استفاده ررار مي گيرند.

ررويف بيان مي رند ره با توجه به فر نقطه اي از جهان ره ورزش را مورد بررسي ررار دفهيم، تهأثير بحهران 

رو  ررونا متغير است. برخي از باش افها و امارن ورزشي اردام به فعاليت در شهاره فهاي اجتمهاعي رهرده وي

اند و رالس فاي آموزشي خود را به صورت آنالين برگ ار مي نمايند ره استراتژي مناساي به نظر مهي آيهد. بهه 

خالقيهت و نهو آوري ب نهد منظور از سرگيري آموزش ورزش در جوامع نياز است ره صنعت ورزش دسهت بهه 

و در فعال ساختن افراد بهراي انجهام فعاليتههاي ورزشهي بروشهد. رهين و فمرهاران در تحقيقهي بها عنهوان فعاليهت 

درصد افراد، فعاليهت بهدني  ۶0بدني اند  با شيوع ررونا، بيان رردند ره در زمان شيوع اين ويرو  در چين، 

يمي از ب رگساالن چيني، ساک زندگي بي تحهر  و بهدون فعاليهت در طول ررنطينه، بيش از ن .رافي نداشته اند

ارتقها  سهطح  .بدني را برگ يده بودند، ره خطرات بسياري را براي سالمت في يولوژيک افراد بهه فمهراه داشهت



ورزش در رنار خهانواده و در محهيط خانهه مهي توانهد بهه طهور بهالقوه بهه بهاهود سهالمتي في يرهي و روانهي افهراد 

 (۸( .آموزشي، مناسا براي توسعه فعاليت في يري به حساب آيد رمک رند و

ناريسي و فمرهاران در تحقيهق خهود بيهان رردنهد رهه ررنطينهه ي ناشهي از شهيوع ويهرو  ررونها و عهدم فعاليهت 

اسهت و ابتهال بهه بيماريههاي في يري در اين دوران، سالمت في يولوژيري افراد را در معهر  خطهر رهرار داده 

ع اي و عيالني، رلاي عروري را اف ايش داده است. در مقابل فعال ماندن در اين شرايط بهه افهراد رمهک مهي 

رند تا سيستم ايمني بدن خود را اف ايش دفند. در ادامه بيان مي رنند ره عدم فعاليهت در ايهن دوران بهه از دسهت 

ي منجر مهي شهود. ايهن اثهرات نهاگوار از عهدم تحهر ، را مهي تهوان بها رفتن توده عيالني بدن، و آسيا عيالن

تمرين فاي ورزشي رافش داد. با اين وجود، تمرين مقاومتي با شدت متوسط و زياد، در خانهه و بهدون نيهاز بهه 

 (15)تجهي ات پيشرفته، مي تواند اثرات مثاتي بر شرايط في يولوژيري فرد داشته باشد. 

از اثرات مثات ويرو  ررونا را توسعه و آموزش ورزش در خانه بيان مي رننهد. ايهن حمامي و فمراران يري 

امر باعن مي شود ره ان ي ه فاي بدني ايجاد شود و يک استراتژي رار آمد براي فعهال ن هه داشهتن جوانهان در 

ويي بههره بهرد خانه مي باشد. به اين منظور براي فعال ن ه داشتن اعياي خانواده مي توان از بازي فاي ويهدئ

و لحظاتي شاد و مفرح را براي انجام فعاليت ورزشي در خانه تجربه ررد. بهترين راه براي رفع اين مشرالت، 

جابجايي فعاليت فاي خارج از من ل با فعاليت فهاي در خانهه، ماننهد تمرينهات وزنهه بهرداري، تمهرين فهوازي و 

از تردميل، است. اين فعاليتها مي توانند با ورزش  فوازي با شدت زياد و استفاده 7در صورت امران، ورزش 

 (12) .فاي رششي ني  جاي  ين شوند. افميت زياد رژيم رذايي سالم در اين دوره را نمي توان دست رم گرفت

جروبسون و فمراران در تحقيق خود با عنوان افميت فعاليت في يري به منظور حفا ايمني بدن، بيان مي رننهد 

انجام فعاليت فاي في يري به جلوگيري از ماتال شدن به بيماري فاي مه من بسهيار رمهک مهي  ره فعال ماندن و

تمامي تمرينات ورزشي سودمند فستند و • رند. از اين رو مواردي را در خ وص فعاليت بدني هرر ررده اندي 

زمان نشستن طوالني مدت • حتي پياده روي فاي ساک در اين ايام، بهتر از انجام ندادن فعاليت ورزشي است. 

 (13)را متورف رنيد و با ورفه فاي روتاه، به انجام فعاليتهاي ورزشي بپردازيد.

مهرا و فمراران در تحقيق خود بيان رردند ره فمه گيري ررونا شهرايط ررابهت در فوتاهال را در سهطح جههان  

ويهق افتهاده انهد. بازيرنهان مجاهور به طرز چشم يري تغيير داده است. مسابقات زيادي متورف شده اند و يا به تع

شده اند ره آموزش را به صورت آنالين و تک نفري دناال رنند. از طرفي دي ر در برخي از منهاطق رهه شهيوع 

بيمههاري رنتههرل شههده اسههت، شههرايط آموزشههي و ررههابتي در گروفهههاي رههم جمعيههت صههورت مههي پههذيرد، ولههي 

گي حيهور يهافتن در مسهابقات را ندارنهد. ايهن شهرايط ورزشراران فنوز از لحهاظ روانهي و في يولهوژيري آمهاد

ويژه عملررد فوتاال و خطر آسيا ديدگي در ررابت فاي آينده را به دناال خوافد داشت. بنهابر ايهن، باشه افها، 

مربيان و رادر پ شري و فمسنين بازيرنان بايد به شدت مورد توجه ررار ب يرنهد و ماهاني آموزشهي بهه منظهور 

ولوژيري و روحهي و روانهي آنهها، تهدوين گهردد. در ايهن تحقيهق نتيجهه گرفتنهد رهه بازيرنهان از حفا شرايط في ي

لحهاظ في يولوژيههک در سههطوح تههازه رههار و حرفههه اي بهها مشههرالتي مواجههه مههي شههوند در نتيجههه ابتههدا، بهاههود ايههن 

 (14)شرايط براي حيور مجدد افراد بايد در اولويت اول ررار گيرد.

نولي و فمراران در بررسي نمايشهاي رالمي و ب ري بهراي تعيهين تهأثيرات بهر يهادگيري نتايي تحقيق گوادگ  

مهارتهاي حررتي نشان داد ره گروه آموزش ويدئويي در مقايسه با آموزش رالمي امتيازات بهتري رسا رردند 

(10) 



نفهر دانهش 40تمهرين و مشهافده بهر يهادگيري مههارت رشهتي در -رادري تهأثير سهه روش تمهرين عملهي، مشهافده 

جلسهه تمهرين 10سهال را بررسهي رهرد. گروفهها در محهيط فهاي تمرينهي مجه ا بهه مهدت 1۸-15آموز رد  سني 

بعههد، آزمههون يههادداري بههه عمههل آمههد. نتههايي درون  ۸رردنههد. در پايههان جلسهه  دفههم، آزمههون ارتسههاب و ففههت روز 

ب و يادداري نشان داد بهه طهوري رهه گروفيِ تحقيق تفاوتي معني دار را از پيش آزمون تا پس آزمون در ارتسا

 (3)فر سه روش ساا پيشرفتي معني دار در اجراي مهارت شدند .

دانهش آمهوز دوم و  ۶0صادري در تحقيقي به بررسي تأثير نمايش فيلم بر مي ان يادگيري مهارت شوت فنهدبال  

ايهن صهورت رهه در گهروه  سوم دبيرستان پرداخهت و آنهها را در دو گهروه رنتهرل و گهروه تجربهي رهرار داد، بهه

و در گهروه تجربهي آموزشههاي اله م از  ) روش سهنتی(رنترل آموزشهاي شفافي از طريهق معلهم ارائهه مهي شهد 

اجراي طرح يک مهاه طهول  (گروه تررياي)دريقه اي در فر جلسه ارائه مي شد 20طريق معلم به فمراه نمايش 

يادگيري مهارت شوت فندبال پيشرفتي معني دار داشتند. رشيد. نتايي نشان داد ره آزمودنيهاي گروه تررياي در 

(2) 

و يههادگيري پرتههاب دارت بررسههي رههرد. بههه 2را بههر خودرههارايي 1شههفيعي اثههرات تمههرين مشههافده اي و جنسههيت  

تقسهيم رهرد. » تمهرين في يرهي و مشهافدفاي«دختر و پسر ماتدي تربيهت بهدني را بهه دو گهروه  4۸فمين منظور 

آزمون را تمرين رردند. نتايي نشان ۶و ۶و ۶0ب و آزمون فاي يادداري و انتقال به ترتيا آنها در مرحل  ارتسا

داد مشافد  مدل به دليل نقش خودرارايي ميتواند منجر بهه رسها و يهادگيري يهک مههارت، بهه خهوبي اجهراي آن 

 (1)مهارت شود. 

 

  بحث و نتیجه گیری

ني براي تمهامي جوامهع و صهنايع بهه وجهود آمهده اسهت. با توجه به شيوع ويرو  ررونا در جهان شرايطي بحرا

پژوفش حاضر با فدف بررسي روشهاي آموزش آنالين در صنعت ورزش صورت گرفتهه اسهت. ايهن پهژوفش 

با استفاده از روش رتابخانه اي و به منظور مرور بهترين شوافد، صورت گرفته است. منابع بهر اسها  عنهوان 

بهر اسها  مطالعهات صهورت گرفتهه، مشهخص مهي  .د بررسهي رهرار گرفتنهدو چريده مرتاط پااليش شدند و مهور

شود ره شيوع ويرو  ررونا در جهان، ساختار تربيتي و في يولهوژيري ورزش را بها تغييهرات عظيمهي مواجهه 

ساخته است. ورزش به عنوان عهاملي بهراي تقويهت سيسهتم ايمنهي بهدن بهه شهمار مهي آيهد ولهي بها ايجهاد ررنطينهه 

از افراد در سراسر جهان، بي تحرري و عدم فعاليت بدني را برگ يده اند، ره موجا بهه خطهر  خان ي، بسياري

افتادن سالمت جسمي و رواني افراد مي شود. از اين رو رين و ناريسي بهه خطهرات في يولوژيهک ناشهي از بهي 

في يرهي و روان  سهالمتتحرري اشاره رردند و بيان رردنهد رهه فعهال مانهدن در ايهن شهرايط بهه بهاهود وضهعيت 

افراد رمک مي رند. حمامي، راوالى و موسمي ني  به افميت توسعه و آموزش ورزش در خانه اشاره رهرده انهد 

و بيان مي رنند ره با فرارت پهيش آمهده بهراي اعيهاي خهانواده، فرصهت مناسهاي پهيش روي افهراد رهرار گرفتهه 

ولوژيري، خود بپردازنهد. بها دگرگهون شهدن سهاختار است، ره به انجام فعاليت بدني به منظور بهاود شرايط في ي

آموزشي و تربيتي در جهان، صنعت ورزش ني  موظف است خود را با ايهن تغييهرات فم هام سهازد. در برخهي 

از نقاط جهان زيرساختهاي ال م براي برگ اري آمهوزش فهاي آنهالين بهه طهور رهافي موجهود نيسهت، از ايهن رو 

يتهي در بحهران ررونها ضهروري اسهت رهه سهازمانهاي ورزشهي ارهدامات اله م براي بهاود ريفيت آموزشهي و ترب

جهت برگ اري رالس فاي آنالين براي افراد فعال در زمينه ورزش را فرافم رنند و فمسنهين آگهافي رسهاني بهه 



تمامي افراد، در حوزه ورزش و سالمت روحي و جسمي، انجام گيرد. سرون و بي تحرري، شانس ابتالي افهراد 

ماريهاي رير واگير را اف ايش مي دفد و خطرش به مراتا باالتر از ماتال شدن به ررونا اسهت. باسهياليا و به بي

فمرارش معتقدند ره تغيير رويهه از آمهوزش سهنتي بهه روش آنهالين و مهدرن يهک پيشهرفت رابهل توجهه اسهت رهه 

رويه فسهتند. در صهنعت ورزش بها حتي با از بين رفتن ويرو  ررونا ني  بسياري از صنايع مايل به ادامه اين 

توجه به ضربه فاي روحي و في يولوژيري ره بهه ورزشهراران مخ وصها، ورزشهراران حرفهه اي وارد شهده 

است، ايجاد زمينه براي حمايت از آنها بسيار مهم است. مهر، پيالي و برت ني  در تحقيقات خود بيهان رهرده انهد 

مشرالت مالي رو به رو فستند و فم به دليهل لغهو مسهابقات، در  با بحران پيش رو، ورزشراران حرفه اي فم با

دوران پسههاررونا بهها تغييههرات في يولوژيههک و روانههي مواجههه فسههتند، رههه موجهها عههدم حيههور آنههها در مسههابقات 

ورزشي خوافد شد. ورزش و انجام فعاليهت فهاي في يرهي در دوران ررنطينهه و دوران پسها ررونها داراي فوايهد 

اي تمامي گروه فاي سني و حتهي افهرادي بها مشهرالت خهاص اسهت. در نتيجهه بهه منظهور بهاهود بسيار زيادي بر

وضعيت في يولوژري افراد و با وجود م يت فهاي ورزش بهراي مقابلهه بها ررونها، در دوران ررنطينهه و دوران 

اي جهامع پساررونا پيشنهاد مي شود ره سازمانهاي ورزشي و فدراسيون فهاي مربوطهه بهه فهر ورزش، برنامهه 

به منظور آموزش صحيح به افراد و حمايت از ورزشراران، طراحي رنند و اين برنامه فا را در بهترين شهرل 

در حال حاضر تحقيقات صهورت گرفتهه بهر روي بحهران ررونها و سهاختارفاي تربيتهي و  .ممرن اجرايي سازند

ش فسههتند. آگههافي رسههاني فههاي في يولوژيههک، نشههان دفنههده تغييههرات عمههده در ايههن دو متغيههر در صههنعت ورز

ورزشي و استفاده از زيرساخت فاي الرترونيک و منابع انساني، رمک مي رند تا افهراد بها آمهوزش صهحيح، و 

آگافي يافتن از فوايد في يولوژيري ورزش در اين روزفا فعال بمانند و ان يه ه رهافي را بهراي فعاليهت ورزشهي 

عات صورت گرفته در ايران پيشنهاد مي شود محققهان عالقهه منهد، بهه داشته باشند. با توجه به محدود بودن مطال

بررسي زيرساخت فاي آموزشي در صنعت ورزش رشور، بررسي رافرارفاي بهاود في يولوژيري و روانهي 

ورزشراران حرفه اي در دوران پساررونا، ارزيابي شرايط في يولهوژيري افهراد در دوران پسهاررونا، بررسهي 

 .موزشي آنالين در صنعت ورزش، بپردازندريفيت رالس فاي آ
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