 6قبل از ارائه پيشنهاد براي بهبود اجرا ،اجراي مهارت را چندين بار مشاهده
كنيد .اين عمل ،پارهاي از اشكاالت پايدار در مهارت را آشكار خواهد ساخت؛
 7براي مشاهده ،از شيوه (كل ـ جزء ـ كل) ،استفاده كنيد .پس از مشاهدۀ كل
حركت ،بر روي حركت اعضاي بدن ،مانند :پاها و تنه متمركز شويد .به ترتيب و
زمان بندي ،اين اندامها را مورد مالحظه قرار دهيد .به دامنه حركتي تمام حركات
توجه كنيد و مراقب حركات غير ضروري و نامربوط باشيد .سپس ،كل بدن را
مشاهده كنيد و روي هماهنگي و توالي حركات بخشهاي مختلف بدن ،در ارتباط
با همديگر ،تمركز كنيد؛
 8هنگاميكه كشتيگيرمجري نيرويي را بر حريف وارد ميكند ،عملكرد حريف
نيز بايد مورد توجه باشد؛
 9كارآيي و اثر كلي مهارت يا فن مورد نظر بايد ارزيابي شود؛
 10براي هدايت مشاهدات و اطمينان از توجه به عناصر كليدي و فراموش نشدن
آنها ،تهيه فهرستي از اجرا ،مفيد خواهدبود؛
 11با انجام مشاهده ،بايد اشتباههای اجرا مشخص گردد و بازخورد صحيح و مرتبط
با اجرا ،به كشتيگير مجري ،داده شود.
3ـ 4ـ انتخاب محل قرارگيري شما
محل قرارگيري شما ،يعني جايي كه شما يك مهارت را از آن محدوده تماشا
ميكنيد ،يكي از اصول مشاهده صحيح است .شما بايد از نظر زمان و مكان،
موقعيت مناسبي را در نظر بگيريد ،تا بتوانيد آنچه را كه ميخواهيد ،ببينيد،
مشاهده كنيد .بهترين محل قرارگيري شما در مهارتهاي مختلف و در عناصر
كليدي مختلف ،فرق ميكند.
راهنماييهاي زير ميتوانند ،در انتخاب محل قرارگيري صحيح ،به شما كمك
كنند:
(1ـ3ـ)4ـ سعي كنيد ،خود را در زاويه صحيح موقعيت حركت كشتيگير ،قرار
دهيد .اين كار باعث ميشود كه شما بهترين ديد را داشته باشيد.
(2ـ3ـ)4ـ در حالي كه مهارتها را مشاهده ميكنيد ،جاي خود را تغيير دهيد .در
اين صورت ،قادر به مشاهده موقعيتهاي گوناگون خواهيد بود.
(3ـ3ـ)4ـ به اندازه كافي ،از كشتيگيران فاصله بگيريد ،تا وقتي آنها با سرعت در
ميدان ديد شما حركت ميكنند ،مشكلي در مشاهدۀ آنها نداشته باشيد.
(4ـ3ـ)4ـ در نقطه وسط مسافت پيموده شده و با فاصله كافي ،نسبت به كشتيگيران
قرارگيريد ،تا بتوانيد حركت كامل آنها را در طول مسافت ،مشاهده كنيد.
(5ـ3ـ)4ـ اگر ميخواهيد ،روي مراحل ويژه مهارت تمركز كنيد ،به كشتيگيران
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نزديك شويد.
(6ـ3ـ)4ـ اگرموقعيت محيط مد نظر باشد ،محلهايي را انتخاب كنيد،كه داراي
خطوط مرجع افقي يا عمودي باشند.
(7ـ3ـ)4ـ در خارج از محلهاي بزرگ و شلوغ قرار بگيريد ،بهطوري كه اين مكانها،
در پشت شما قرار گيرند.
تصميمگيري روي تعداد دفعات مشاهده
تعداد دقيق مشاهده ،بستگي به مهارت مورد نظر دارد .مهارتهاي تكنيكي و
تاكتيكي كشتي ،به نسبت سادگي و پيچيدگي و تعداد اجزای تشكيل دهنده آنها،
به تعداد مشاهدۀ متفاوتي ،نيازمند هستند .به طور ايدهآل ،بايد كشتيگيران را
آنقدر مشاهده كرد ،تا اطالعات مورد نياز ،به دست آيد.

ساز و کار مکانیک مهارت های فنی کشتی
هدایت سازکار تکنیکی ،تاکتیکی و استراتژیکی مهارت ،فراتر از تدریس عناصر
جسمانی (مث ً
ال حرکت پاها ،حرکت آماده سازی و دستکاری) است .هر کشتی گیر
نسبت به موقعیت و شرایط ،تکالیف مهارتی مختلف را انجام مي دهد .برنامه های
حرکتی ویژه و مورد نیاز برای اجرای این تکالیف مختلف ،از طریق آموزش کیفی و
مکرر در زمان تمرین توسعه مي یابد .عوامل مکانیکی باید آموخته ،تمرین ،ارزیابی
و مجددا ً تمرین شوند .زمانی که کشتی گیر نکات ظریف یا ریزه کاری و مهارت های
تکنیکی ،تاکتیکی و استراتژیکی را خوب فرا گرفت و بر آنها مسلط شد ،باید
موقعیت های رقابتی و شبیه سازی مسابقه به او آموزش داده شود .الحاق ساز و کار
تکنیکی ،تاکتیکی و استراتژیکی به تدریس روزانه ،کشتی گیران را بهتر آمادۀ اجرای
کیفی در تمرین و مسابقه مي کند .گام بعدی توانایی اجرای خودکار این برنامه های
حرکتی بدون تفکر دربارۀ مهارت و چگونگی اجرای آن است .این پردازش خودکار یا
ساز و کار روانی ،تعیین کنندۀ اصلی عملکرد مطلوب و با ثبات است .به همین دلیل
هدف هر کشتی گیر اجرای خودکار مهارت است .مهارت های فنی کشتی شامل:
(الف) مهارت های تکنیکی ،ب) مهارت های تاکتیکی ،ج) مهارت های استراتژیکی
مبارزه) است:
1
(الف)آنالیز مهارتهای تکنیکی(آنالیز فنون تکنیکی)کشتی  :تجزیه و تحلیل،
بحث و بررسی ،توصیف و تشریح ویژگیهای فنون تکنیکی از جنبههای حرکت
شناسی ،بیومکانیک ،آنتروپومتری ،قابلیتهای جسمانی و حرکتی مؤثر در اجرای
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صحیح ،سریع و راحت مهارتهای تکنیکی ميباشد .مقایسۀ روشهای مختلف اجرای
فنون تکنیکی مشابه و انتخاب بهترین روش برای کشتیگیران مختلف با ویژگیهای
آنتروپومتریکی متفاوت ،یافتن بهترین روش اجرا با هزینۀ انرژی کمتر ،جلوگیری از
آسیبهای احتمالی ناشی ازاجرای سخت مهارتهای مغایر با حرکات طبیعی مفاصل
و فراتر از سطح توانایی کشتیگیران ،یافتن ایرادها و اشکاالت فنی کشتیگیران ،پی
بردن به نقاط قوت و برتریهای تکنیکی حریفان و اتخاذ روشهای مناسب در اجرای
فنون تکنیکی تدافعی و بدل کاری برای مقابلۀ مؤثر در برابر آنها ،همگی از جنبههای
کاربردی آنالیز مهارتهای تکنیکی محسوب ميشود.
مطالعات بیومکانیک و بیودینامیک در کشتی اغلب توسط عکس ها ،فیلم های
ویدئویی ،سی دی ،دی وی دی ،فلش و غیره انجام مي شود .عکس های فوری و
چرخشی برای این منظور بسیار مؤثرند .دینامومتر و کشش سنج ،تغییرات تدریجی
حاصله در اثر تالش حداکثر نیرو را در حین اجرای فنون کشتی نشان مي دهد.
کشش نگار ها ،پارامتر های قدرت و سرعت را در حد اعالء و برای ارزیابی فنون در
حال اجرا ،دائم ضبط مي کند .این آزمایشات هم زمان با سینه گرام ها و آزمون های
الکترومیوگرافیک روی تالش های عضالنی انجام مي شود و به وسیلۀ صفحات
اندازه گیری کشش در چندین اندازه ،انجام مي گیرد .به عنوان مثال ،مطابق شکل
زیر ،در مراحل مختلف اجرای فن کمر با آدمک که سرعت حرکت چرخشی پاها
( )0/39ثانیه و زمان الزم برای وارد کردن حداکثر نیروی دست ها برای کشش سر
و باال تنۀ حریف به روی کمر ،برای پرتاب حریف به روی تشک ( )0/13ثانیه است
و در مجموع ،کل زمان اجرای فن برابر با ( )1/41ثانیه مي باشد.
آزمون های اندازه گیری شتاب را مي توان برای تعیین شتاب کشش های مختلف
بدن در حین اجرای مهارت های تکنیکی به کار برد .این آزمون ها در برنامه ریزی
برای آموزش و تمرین انفرادی مورد استفاده قرار مي گیرند .با استفاده از یک
سکوی دایره ای متحرک ،مي توان زمان به زمین انداختن حریف ،راه حل تکنیکی
وضعیت تعادل را مطالعه کرد .آنالیز و ثبت
و تاکتیکی موقت در لبۀ تشک و آنالیز
ّ
مهارت های تکنیکی کشتی مورد استفاده در تمرین و مسابقه بسیار مهم است .برای
همین منظور مي توان از فرمول های زیر استفاده کرد:
تعداد مسابقات ÷ تعداد فنون اجرا شده=کارآیی تکنیکی
تعداد فنون اجرا شده ÷ امتیازات کسب شده= کارآیی کسب امتیاز
تعداد مسابقات ÷ امتیازات کسب شده = میانگین کارآیی کسب امتیاز
تعداد مسابقات ÷ تعداد ضربه کردن = کارآیی ویژۀ ضربۀ فنی
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طبق فرمول های فوق و یا سایر فرمول های مشابه دیگر ،مي توان انواع اطالعات را
تعیین کرد .به طور مثال مي توان تعداد و نوع سعی برای زیرگیری و یا کمرگیری،
اخطار ها ،دفعات خارج شدن از تشک یا خارج کردن حریف از تشک ،تعداد بردها،
تعداد باخت ها ،تعداد پیروزی با امتیاز و تعداد پیروزی با ضربۀ فنی و غیره را
تعیین کرد .آنالیز مهارت های تکنیکی بعد از مسابقه ،پس از یک دوره آموزش و
یا به دنبال یک دوره تمرین انجام مي شود .آنالیز مهارت های تکنیکی رقیبان در
یک مسابقه و یادداشت مطالب مورد لزوم و حفظ آنها بسیار مفید و مؤثر است.
(ب) آنالیز مهارت های تاکتیکی(آنالیز فنون تاکتیکی)کشتی:1
آنالیز مهارت های تاکتیکی کشتی عبارت است از ،تجزیه و تحلیل ،بحث و بررسی،
توصیف و تشریح تاکتیک های سه گانۀ ورزش کشتی ،که عبارت اند از:
اول؛ تاکتیک در اجرای تکنیک :معرفی و شناخت انواع تاکتیک های مختلف
در اجرای یک تکنیک مشخص ،با توجه به واکنش های احتمالی حریف که ناشی
از بازتاب های طبیعی و یا عکس العمل های حساب شدۀ او مي باشد ،در این جنبه
از فنون تاکتیکی قرار مي گیرد ،که هدف آن به حداقل رساندن هزینۀ انرژی،
اجرای فن در حداقل زمان ،باال بردن سرعت اجرای تکنیک ،سهولت در اجرای فن
تکنیکی ،جلوگیری از پیش بینی دقیق توسط حریف ،ممانعت از انجام واکنش های
تدافعی و بدل کاری مناسب از جانب او و انجام عملیات و مانورهای فریبندۀ مناسب
و مؤثر مي باشد.
دوم؛ تاکتیک در روش مبارزه :استفادۀ مناسب از روش های مختلف تهاجمی،
تدافعی و بدل کاری در هر یک از مقاطع زمانی در حین مسابقه ،در هر راند از
کشتی ،برای مقابله با حریف از نظر قابلیت های جسمانی و حرکتی و اجرای به
موقع و مؤثر مهارت های تکنیکی با توجه به قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی
کشتی ،برای تأثیرگذاری کوچینگ بهتر ،کسب موفقیت و پیروزی در مبارزه
مي باشد.
سوم؛ تاکتیک در هدف یا استراتژی :تعیین اهداف هر یک از مبارزات و
تعیین مسابقات هدف ،بر اساس اولویت های یک برنامۀ تمرینی نسبت به سطح
رقابت ها ،توانایی و سطح کشتی گیر ،توقعات و انتظارات را از قبل تعیین مي کند و
از سر در گمی و هدر رفتن انرژی ممانعت مي کند.
استراتژی ،طرحی کلی برای تمام اهداف مي باشد که در نهایت به یک انسجام و
وحدت در روش ،برای رسیدن به هدف اصلی مي انجامد.
آنالیز استاندارد های کنترل و ارزیابی مهارت های تاکتیکی عبارت اند از:
موقعیت های متفاوت کشتی
 1برای مطالعۀ مهارت های تاکتیکی کشتی ،مي توان
ّ
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را در محل های مورد لزوم مشخص کرد و راه حل های تاکتیکی مناسب در لبۀ
تشک را تعیین کرد؛
 2یادداشت مهارت های تاکتیکی کشتی ،در حین تمرین و مسابقه به طور اخص
بسیار مهم است؛
 3برای دسته بندی برنامه های تاکتیکی ،مربی مي تواند قبل از مسابقه و تمرین
از کشتی گیر بخواهد تا طرح تاکتیکی و جزئیات برنامۀ تاکتیکی خود را مشخص
بکند؛
 4برای کنترل و تجزیه و تحلیل اهداف برنامه های تاکتیکی ،مربی مي تواند اهداف
برنامه های تاکتیکی را در حین تمرین و مسابقه مقایسه کند؛
 5مربی از طریق مقایسه و مذاکرۀ برنامه های تاکتیکی با کشتی گیران ،پیشرفت
تاکتیکی را تضمین مي کند؛
 6مربی بهتر است برای رقبای شناخته شده و حتی رقبای ناشناخته ،برنامه های
تاکتیکی خاص برای پیروزی با ضربۀ فنی در یک لحظۀ مناسب یا در مواقع مناسب
دیگر تهیه و در حین آموزش و تمرین مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛
 7با تهیه و تجزیه و تحلیل برنامه های تاکتیکی علیه یک کشتی گیر قوی ،سریع،
انعطاف پذیر ،مقاوم ،با جسارت ،فنی و غیره مي توان به جلسات تمرین و آموزش،
مفهومی واقعی و کاربردی بخشید؛
 8با تهیۀ برنامه های تاکتیکی برای کشتی گرفتن در سالن ،در هوای آزاد ،روی
یک تشک کوچک ،در صبح ،ظهر ،عصر و شب ،ذهن کشتی گیران آماده مي شود؛
 9با تهیۀ برنامه های مطالعاتی تاکتیک های رقبای مختلف ،مي توان تکالیف
تاکتیکی روشنی را برای تمرین مشخص کرد؛
 10مربی با به کارگیری روش های مختلف تاکتیکی ،کشف رمز برنامه های حریف
از طریق تحت نظر گرفتن دقیق آنها هنگام آموزش و تمرین و یا در حین مسابقه،
استفاده از عناصر مختلف یک حمله یا ضد حملۀ تاکتیکی ،سود بردن از قوانین و
مقررات مسابقات ،استفاده از اشتباهات رقیب ،تنظیم ریتم مبارزه ،استفادۀ مناسب
از سطح تشک ،به کارگیری برنامه های تاکتیکی مؤثر ،داشتن راه حل تئوری برای
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ایروبیک
وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر تاليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش
  6ـ    1استاندارد تربيت و يادگيري شايستگي دنياي آموزش
كد
واحد كار

34210102

كد پيمانه

34210191

پيمانه:

كد درس

1014100210

درس:

ایروبیک

شاخه تحصيلي

فني و
مهارتي

ايروبيك

گروه تحصيلي ـ حرفه اي

خدمات و
بازرگاني

پرورش مهارت هاي
جسماني ،حركتي

نام واحد
كار

ساعت
آموزش

60

پايه
رشته تحصيلي ـ حرفه اي تربيت بدني
تحصيلي

10

مشکالت تاکتیکی ،همگی در پیشرفت مهارت های تاکتیکی کشتی بسیار مؤثرند.
الف) پیامدهای يادگيري
كد
شماره
مرحله کار

اهداف توانمندسازي

عنصر

عرصه

فرصت ها /فعاليت هاي يادگيري
ساخت يافته

1

1

ايروبيك و فوايد آن را توضيح دهد.

علم

بحث و گفتگوی هنرجويان با يكديگر

2

1

انواع ايروبيك را توضيح دهد.

علم

بحث و گفتگوی هنرجويان با يكديگر

3

1

ابزار اوليه ايروبيك را بيان كند.

علم

بحث و گفتگوی هنرجويان با يكديگر

4

2

 BPMموسيقي را پيدا كند.

عمل

تمرين هنرجويان با يكديگر

5

2

انواع حركات ايروبيك را اجرا كند.

عمل

تمرين هنرجويان با يكديگر

6

2

انواع عالئم و نشانه هاي ايروبيك را اجرا كند.

عمل

تمرين هنرجويان با يكديگر

2

تمرينات را با استفاده از عالئم و نشانه ها و عمل

7
8

ضرب آهنگ اجرا كند.
3

انواع زنجيره هاي حركتي (ثابت – متغير –

علم

خنثي) را توضيح دهد.

تمرين هنرجويان با يكديگر
بحث و گفتگوی هنرجويان با يكديگر

9

3

زنجيره هاي حركتي ثابت را اجرا كند.

عمل

تمرين هنرجويان با يكديگر

10

3

زنجيره هاي حركتي متغير را اجرا كند.

عمل

تمرين هنرجويان با يكديگر
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11

3

زنجيره هاي حركتي خنثي را اجرا كند.

عمل

تمرين هنرجويان با يكديگر

12

4

سرد كردن را توضيح دهد.

علم

بحث و گفتگوی هنرجويان با يكديگر

4

تمرينات كششي مربوط به سرد كردن را اجرا عمل

13
14
15

كند.
4

درستي زواياي مفاصل و تكنيك حركات در عمل
اجراي تمرينات
اجراي تمرينات در شرايط استاندارد

عمل

تمرين هنرجويان با يكديگر
تمرين هنرجويان
تمرين هنرجويان

ب) وسعت محتوي:
دانستن زبان و عالئم ایروبیک ،ضرباهنگ و ریتم ،اجرای تمرینات هماهنگی و مقدماتی همراه با ریتم ،انواع و مفهوم
خانواده های حرکتی ایروبیک ـ مارچ ( )marchسایدها و ثبت ها ( ،)tabsاجرای تمرینات مربوط به خانواده های
حرکتی ایروبیک ،مفهوم درست کردن زنجیره های حرکتی ثابت و متغیر و خنثي و نحوه پياده كردن زنجيره هاي
حركتي ،اجرای تمرینات مربوط به زنجیره های حرکتی (ثابت و متغیر و خنثي) ،پياده كردن زنجيره هاي حركتي
با تكيه برروش هاي آن ،شيوه هاي استفاده از تمرينات سرد كردن ـ برگشت به حالت اوليه (ريكاوري) و آرام سازي،
اجرای تمرینات كششي مربوط به سرد كردن
ج) سازماندهي محتوي:
دانش و مهارت مرحله  1را به طور تلفيقي بيان كند .دانش و مهارت مرحله  2را به طور تلفيقي بيان كند .دانش ومهارت
مرحله  3را به طور تلفيقي بيان كند .دانش و مهارت مرحله  4را به طور تلفيقي بيان كند .دانش و مهارت مرحله  5را
به طور تلفيقي بيان كند .دانش و مهارت مرحله  6را به طور تلفيقي بيان كند.
د) مواد و رسانه هاي يادگيري:
هنرجو :فیلم ،نرم افزار آموزش مجازی ،كارت آموزشي ،ماکت آموزشی،
هنرآموز :کتاب راهنمای معلم ،فیلم
هـ) استاندارد فضا :سالن داراي كف پاركت
و) تجهيزات آموزشي:
سالن (مکان) ورزش ،لباس و کفش مناسب ،موزیک ،توپ های بدنسازی ،وزنه ،انواع چوب ،انواع كش ،انواع
دمبل،استپ ،آینه ،CD ،کتب ،فیلم ها و سایت های آموزشی ،سیستم صوتی ،مربی با اندام مناسب
ز :سنجش و ارزشيابي :
چک لیست  +مشاهده ـ آزمون
ح :الزامات اجرايي:
به ازای هر  10تا  16نفر يك مربي آموزش انجام دهد.
برگزاري كالس هاي بازآموزي معلمان براي تدريس كتاب هاي درسي
آموزش معلمان در به كارگيري فناوري هاي جديد در آموزش
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ايروبيك
ایروبیک با افسردگی و ناامیدی مبارزه مي کند .باعث ایجاد شادی و نشاط ميشود.
ایروبیک به باال رفتن توانایی قلب و عروق ،انعطاف و دیگر فاکتورهای آمادگی جسمانی
کمکمي کند.
ایروبیک باعث تقویت حافظه و باال بردن خالقیت افراد مي گردد.
ایروبیک بهترین و ارزان ترین روش برای تنظیم و کاهش وزن است.
بهتر است بدانید که دکتر لنت اچ کولرنخستین فردی بود که در دهه اخیر()1960
ایروبیک را به عنوان ورزشی برای تقویت قلب و شش ها ترویج داد و فدراسیون
جهانی آمادگی جسمانی و ایروبیک در سال  1995تأسیس شد و مطالعات خود را
در زمینه ایروبیک آغاز کرد.
 1به نحوه انجام حرکات موزون زورخانه ای مبتنی بر موزیک اشاره شود.
 2به هنرجویان گفته شود که  aerobicیک کلمه انگلیسی است و پسوند aero
برای ساختن اسم صفت به کار مي رود و به معنی هوا مي باشد.
 3هنرجو باید بتواند مثال هایی از انواع ایروبیک بازگو کند.
 4موزیک از ملزومات اداره یک کالس ایروبیک است BPM .مخفف Beatperminut
 5کشیدن  Mموزیک ملزومات روی تخته وایت برد و تقسیم آن به  4دسته  8ضربی

گرم کردن
قبل از تدریس شیوه گرم کردن ،هدف از گرم کردن عمومی و گرم کردن اختصاصی
با هنرجو به بحث و گفتگو گذاشته شود.
به هنرجو تذکر داده شود که از حرکات با سطح تماس پایین و یا بدون ضربه
در بخش گرم کردن استفاده شود.
در حین گرم کردن به هماهنگی هنرجو با موزیک و هماهنگی آنها با یکدیگر
توجه کنید.
به هنرجو بگویید به جای شمارش در بخش گر م کردن به موزیک گوش دهد و
تعداد و نوع حرکات را با تغییر موزیک تطبیق دهد.
* در حین انجام هر کشش در بخش گرم کردن عمومی یا اختصاصی از هنرجو
بخواهید هدف از حرکت را بیان کند.
* می توانید در این بخش از چند هنرجو به صورت داوطلب جهت اجرای تمرینات
این بخش و دادن چالش به آنها استفاده کنید.
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انواع زنجیرهها
روش خطی یکی از بهترین روشهای آموزشی برای تقویت و درستی انجام حرکات است.
در انواع آموزش ها می توانید دانش آموزان را گروه بندی کنید و از آنها بخواهید از
حرکات تکراری استفاده نکنند اینگونه سطح خالقیت آنها را نیز ارتقا داده اید.
در آموزش روش هرمی می توانید از شکل هندسی هرم استفاده کنید .در تمام
مدتی که دانش آموزان به صورت عملی تمرین می کنند تذکرات الزم در جهت حفظ
راست قامتی و انجام تکنیک صحیح را فراموش نکنید.
روش به اضافه (مبتدی)
مبحث قوانین حرکات بنیادی
در تمامی حرکات ،نکات زیر توسط هنرجو رعایت شود:
 2زانوها صاف
 1پنجه پاکشیده
 3در اجرای حرکات زانو زانوها  90درجه نه بیشتر و نه کمتر
 5شانه ها پایین و عقب
 4بدن راست قامت
 7سر باال
 6سینه صاف و باال
 9پشت صاف
 8شکم منقبض
هنرجويان را به چند گروه مساوی تقسیم و حرکات را بین گروه ها پخش کنید
و در زمان مشخص از آنها بخواهید تمرین کنند.
از هنرجو بخواهید در حین اجرای حرکت ،اسم و ماهیت حرکت و تعداد ضرایب
را تکرار کند.
در طی تمرین از رعایت نکات ایمنی و اجرای صحیح حرکت توسط هنرجو
مطمئن شوید.
∗4

∗4

 4M + V.S G.V + 4M 
: آموزش A
+
 8 ض م
8ضث 
:  G.V + V.S + 8M آموزش B
ضرب متغیر 

 8 ضرب ثابت 8


∗4
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:  A + B + 4G.V آموزش A+B
ض م

 16 ض ث 16


∗4

∗4

:  Ma + chasse + 8M آموزش C
8ض ث
8ض م 



:  A + B + C + c + 8M + 8G.V آموزشA+B+C+c
 32 ض ث
 32ض م 
:  Mab + 2 l.g + G.V + 2M آموزش D

 8 ض م
 8ض ث 
∗4



A+B+C+D:  A + B + C + D + 6G.V + 8M 
 32 ض م
 32ض ث 

تالش کنید حرکات ثابت و متغیر را با پای انتقال و انتظار به صورت مجزا آموزش
دهید.

فعالیت

روش آموزش
* چندین زنجیره برای هنرجویان بنویسید و از آنها بخواهید روش آموزش آنها
را شرح دهند در روش پای انتقال و انتظار هدف اجرای درست و رعایت قانون
موزیک است .این اصل را به هنرجویان گوشزد کنید و آنها را در مورد سرد کردن
اختصاصی به چالش بکشید مث ً
ال از آنها بپرسید « روزی که در کالس از دمبل
استفاده می شود سرد کردن آن جلسه تمرینی چگونه است»
در حین ارزشیابی انتخاب روش تدریس را به عهده هنرجو بگذارید.
* سعی کنید قبل از شروع آموزش موزیک موردنظر را چندین بار گوش دهید.
این به شما کمک می کند با تسلط بیشتری تدریس کنید .همیشه حرکات را از
ساده به مشکل تدریس کنید از آموزش حرکات پیچیده و پرشی به افراد مبتدی
اجتناب کنید.
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سرد کردن
سرد کردن یکی از مهم ترین بخش های کالس است و هیچگاه نباید فراموش کنید.
هدف اصلی سردکردن افزایش ریکاروی و برگشت به حالت اولیه بدن یعنی رساندن
آن به سطح قبل از تمرین است .از مهم ترین و مشخص ترین اثر سردکردن به
حداقل رساندن کوفتگی عضالت پس از تمرین را می توان ذکر کرد.
سردکردن را میتوان بهصورت حرکات جنبشی آهسته (مانند حرکات پایهای ایروبیک)
و در نهایت استفاده از کششهای ایستا  10تا  20ثانیه میباشد .این کششها عالوه بر
کاهش کوفتگی عضالنی باعث پایین آمدن ضربان قلب و تنفس میشود.
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فصل 5

مراکز ،مواد و منابع یادگیری،
ارزشیابی وصالحیت حرفه ای
هنرآموز

مواد ،رسانه ها ،مراكز ،مواد و منابع يادگيري
مراكز يادگيري
محیطهای کار واقعی /محیطهای مسابقهای /محیطهای تمرینی آموزشی /کانونهای
ورزشی /محیط اردوهای ورزشی /محیط جشنوارههای ورزشی ـ فرهنگی /محیط
مسابقات قهرمانی (هنرستانها) مدارس
رسانه هاي يادگيري
 1رسانههای مکتوب:کتاب درسی  /برنامه درسی /کتاب کار هنرجو  /کتاب راهنمای
هنرآموز  /مجالت رشد  /کتاب مرجع  /پوستر  /بروشور آموزشی  /كارت آموزشي
 ٢رسانه های غیر مکتوب :دیجیتال شامل :نرم افزار هنرجو و هنرآموز  /دانشنامه /
شبکه رشد  /شبکه اجتماعی
 ٣فیلم شامل :فرایند اجرای ماهرانه تکنیک از طریق آموزش و تمرین /نمونه مهارت
ورزشکاران حرفهای  /فیلم راهنمای هنرآموز  /انجام تکالیف کاری جهت اجرای
مهارتها  /مستند  /تاریخی
رسانه های یادگیری

عکس

فيلم

نرم افزارهای
آموزش مجازی

پوستر

كارت
آموزشي

کتاب
همراه
هنرجو

بازديد از
کتاب راهنمای
فدراسيون ها و
هنرآموز
انجمن هاي ورزشي

آزمون هاي
استاندارد

منابع يادگيري
 4کتاب آموزشی منبع /کتاب مرجع  /کتاب راهنما  /قوانین و مقررات و آیین نامه/
استاندارد فنی  /آیین کار  /خبرگان حرفه ای  /استاندارد تحلیل و ارزشیابی حرفه/
نرم افزارهای کمکی
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مواد يادگيري
1
4
7
9

		
 2ابزار
		
مواد مصرفی
5
شبیه سازها
ماکت آموزشی
وسایل آموزشی	                                                           8نمونه کار آماده
 10كارت آموزشي
کیت های آموزشی

3
6

تجهیزات
بازی های آموزشی

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
مشاهده مربی ـ چک لیست ـ ثبت ركوردـ پرسش توسط مربي و شاگردـ فيلم برداري

صالحيت مربيان
مدرک تحصیلی
حداقل مدرک تحصيلي ،كارشناسي و باالتر در رشته هاي ورزشي
مدارک حرفه ای
گذراندن دوره تخصصی داوري در رشته هاي ورزشي مربوط به پرورش مهارت هاي جسماني،
حركتي بنيادي
گذراندن دوره تخصصی كمك مربيگري در رشته هاي ورزشي مربوط به پرورش مهارت هاي
جسماني ،حركتي بنيادي
گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدریس و حرفه آموزی مربوط به پرورش مهارت هاي
جسماني ،حركتي بنيادي
تجربه کاری
براي كساني كه داراي مدرك تحصيلي تربيت دبير فني نيستند ارائه گواهي كار در حوزه
تجربي......الزامي است.

الزامات اجرا
1
٢
٣
4

آموزش مدیران و بازآموزي هنر آموزان جهت دستیابی به شایستگی های حرفه ای و تخصصی
تخصیص منابع مالی الزم جهت فراهم نمودن کارگاه و تجهیزات
وجود سالن هاي ورزشي بر اساس استاندارد فضاها و تجهيزات ورزشي
وجود ماکت های آموزشی و....
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   اعتبار بخشي
مرحله اول اعتبار بخشي در شوراهاي تخصصي در مراحل تأليف انجام مي شود.
مرحله دوم اعتبار بخشي بعد از گذشت يك سال توسط كارشناسان دفتر به روش
قضاوتي و با همكاري گروه هاي آموزشي انجام گردد و حداقل پنج سال بعد از
اعتبار بخشي مرحله دوم اعتبار داشته باشد.
ارزشيابي /اصالح  /بهبود
بر اساس فرایند اعتبار سنجی ،هر  5سال برنامه درس توسعه مهارت هاي
جسماني ،حركتي بنيادي مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار مي گیرد.
برنامه درس توسعه مهارت هاي جسماني ،حركتي بنيادي هر دو سال مورد
اصالحات جزئی قرار مي گیرد.
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فصل 6

استاندارد فضا و تجهیزات

اين درس در فضاي کالس ،سالن هاي تخصصي و مرتبط با رشته ارائه
مي شود.
در مورد استاندارد فضا و چيدمان تجهيزات آموزشي درس به
استانداردهاي تعيين شده رشته و سازمان نوسازي مدارس ،توجه شود.

مقررات ایمنی سالن های هنرستان
هنرستان هاي فني و حرفه اي و كاردانش به واسطه فعاليت هاي كارگاهي ،با ساير
مدارس عادي تفاوت هايي دارند كه نياز به توجه بيشتر عوامل اجرايي واحدهاي
آموزشي و مديريت آموزش وپرورش دارد امید است همکاران گرامی با احساس
مسئولیت و تدبیر الزم همراه با هوشیاری کامل و کسب اطالع از محیط کاری خود
از بروز حوادث غیر مترقبه که منجر به خسارات جانی و مالی مي گردد ،با توجه به
نکات زیر جلوگیری نماید.
 1آشنا نمودن عوامل اجرایی آموزشگاه به آئیننامهها و دستورالعملها و بخشنامهها
و سایر مقررات و قوانین مربوط به وظایف آنان.
 2تذکر وظایف و تکالیف شرعی و اسالمی کارکنان در حفاظت از بیتالمال و اتخاذ
تدابیر الزم در حفظ و حراست اموال واحد آموزشی و جلوگیری از هر گونه اسراف،
در خریدها و مصرف مواد.
 3حفظ و نگه داشت ساختمان واحد آموزشی از نظر استحکام ،مسائل ایمنی.
تأسیسات ،محوطه و ابزار و وسائل و غیره
 4بازدید و کنترل پنجره ها ،در ها ،فلکه ها ،شبکه های روشنایی ،حرارتی ،آبرسانی،
گازرسانی و سایر اموال و تأسیسات واحد تحت نظر در پایان ساعات اداری و حصول
اطمینان از بسته بودن یا بازبودن و یا روشن و خاموش شدن آنها.
 5جلوگیری از ورود افراد ناشناس و جلوگیری از خروج غیرمجاز ،اموال ،اشیا ،مواد
اولیه از قبیل لوازم و تجهیزات در ساعات اداری و غیر اداری از کارگاه.
 6خارج کردن وسایل اسقاط و فرسوده که استفاده بیشتر از آنها خطرناک
مي باشد.
 7تأکید بر رعایت اصول ایمنی در کلیه بخش های هنرستان به ویژه سالن هاي
ورزشي.
 8نظارت بر استفاده صحیح و حفاظت از وسایل تکثیر و واگذاری مسئولیت
نگهداری آنها به یکی از کارکنان هنرستان ،این گونه وسایل باید در اطاقی محفوظ
و دور از دسترس عموم نگهداری شود.
 9حفظ و حراست اموال و جهات ایمنی بخصوص در مواقع و ایام تعطیل و بررسی
وضع در های ورودی و خروجی و پنجره های ساختمان ها و صدور دستور الزم در
جهت رفع نواقص آنها.
 10پیش بینی و جلوگیری از بروز آتش سوزی (سرکشی به وسایل نفت سوز و
حرارتی پس از تعطیل کار روزانه) سرقت و آسیب و خرابی و سایر حوادث در واحد
ساختمانی یا شبکه های تأسیساتی و اموال و اثاثیه و کاالها و تجهیزات تحت نظر.
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 11اطالع فوری از اتفاقات و حوادث غیرمترقبه نظیر آتش سوزی ،دزدی ،خرابی
به مسئوالن وانجام اقدامات احتیاطی اولیه.
 12ایجاد عوامل حفاظتی و ایمنی درسالن ها ،کارگاه و آزمایشگاه و برنامه ریزی
در جهت آموزش اصول ایمنی و بهداشت.
 13تشکیل کمیته فنی و حفاظتی در کارگاه به منظور جلوگیری از بروز هر گونه
خطر احتمالی
 14نظارت بر پوشیدن لباس کار هنرآموزان و هنرجویان از نظر ایمنی و بهداشت
در محیط سالن و کارگاه.
         15برقراری و حفظ نظم در کالس درس و محیطهای آموزش عملی (سالنها،کارگاهها،
آزمایشگاهها،اردوها،گردشهایعلمیومؤسساتموردبازدید).
 16تهیه تابلو برای کلیه کلیدهای سالن ها ،انبارها ،ساختمان ها ،تأسیسات در
محل مناسب در انبار مرکزی.
 17بازدید از اشیا وسایل و اموال اعم از فنی ،اداری ،آموزشی و تأسیساتی و غیره
و توصیه در حفظ و نگهداری آن به استفاده کنندگان.
 18نظارت بر انبار لوازم و میزان موجودیهای سالنها ،کارگاهها و نحوه خرید و
مصرف مواد .و نیز ترتیب تنظیم دفاتر اموال هنرستان طبق دستورالعملهای ابالغی
و به نحوی که دقیقاً متضمن اموال غیر استهالکی هنرستان در هر زمان باشد.
 19انجام سایر اموری که با رعایت قوانین ،آیین نامه و دستورالعمل های مربوط
در ارتباط کامل با نظم اداری و مالی آموزشگاه باشد.
 20تهیه فرم شناسنامه برای تجهیزات مختلف سالني ،کارگاهی و دستگاه های
آزمایشگاهی و دیگر وسایل و ابزار کار و غیره.

آیین نامه انضباطی و مقررات ایمنی
 1رعایتاخالق،ادبواحتراموحسنرفتار،مشارکتدرفعالیتهایکارگاهیباهنرجویان
 2رعایت مقررات آموزشی و تربیتی
 3حضور به موقع در کارگاه و هماهنگی برای انجام فعالیت های آموزشی مربوطه
 4نظارت و هماهنگی در رعایت بهداشت و نظافت فردی و پاکیزه نگه داشتن
محیط کارگاه
 5استفاده از کفش و لباس مناسب و متناسب با شئونات اسالمی
 6خودداری از به کاربردن وسایل تجملی و آرایشی (انگشتر ،زنجیر ،دستبند و
غیره جهت ایمنی در کارگاه ها)
 7پوشیدن لباس کار در کارگاه الزامی است (رنگ لباس کار با نظر معاونت فنی مي باشد).
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 8در صورت خسارت به هر وسیله یا هر دستگاهی  ،هنرجو مربوطه مقصر شناخته
شده و مخارج تعمیرات و یا خرید آن دستگاه به عهده وی خواهد بود و تا تهیه آن
به تشخیص سرپرست کارگاه از انجام کار در کارگاه محروم خواهد شد.
 9نظارت بر اتصال هر گونه وسیله برقی به شبکه برق توسط هنرجویان.
 10همراه داشتن تلفن همراه ( موبایل )طبق دستور العمل آموزش و پرورش در
محیط کارگاه ممنوع است.
 11حفظ خونسردی در صورت بروز هرگونه حادثه در کارگاه برای هنرجویان و
رعایت موارد الزم .
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فصل 7

اصطالحات تخصصی

تعاريف و اصطالحات
رويكرد برنام ه درسي م ّلي

منظور از اين اصطالح ،جهتگيري آموزشهاي مدرسهاي بر اساس فلسف ه تربيتي
نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران ،مردم و نهادها از برنامه درسي ملّي است.
اين رويكرد ،رويكرد فطرتگراي توحيدي نام دارد كه مقصد عالي آن ،شكوفايي
گرايشهاي الهي در انسان و تربيت انسان خليفه اهلل است.
دنياي كار
شامل کار مزدی ،پیگیری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های زندگی
اجتماعی است .دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است .دنیای
کار اعم از زندگی شغلی ،بازار کار ،محیط واقعي کار و بنگاه هاي اقتصادي است.
محیط کار
موقعیتي است که افراد در آن کار مي کنند و گستره ای وسیع از فضا ها از خانه تا
کارخانه بزرگ را شامل مي شود.
بنگاه اقتصادي
محلي كه در آن فعاليتهاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي طبقهبندي فعاليتهاي
اقتصادي صورت ميگيرد.
صالحیت حرفه ای
مجموعه ای از شایستگی هاي حرفه ای است که با توجه به سطح ،نوع و وسعت آنها
به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.
آموزش و تربيت فني و حرفه اي ()TVET
آموزش و تربيت در قلمرو دنياي کار جهت زمينه سازي ،آمادگي ،نگهداشت و
ارتقای شغلي و حرفه اي را گويند .آموزش و تربيت فني و حرفه اي واژه اي جامع
است که به جنبه هایي از فرايند آموزشي و تربيتي ،دربرگيرنده مطالعه فناوري ها و
علوم وابسته ،کسب نگرش ها و مهارت هاي عملي ،فهم و دانش مرتبط با حرفه ها
را در بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگي اجتماعي ،عالوه بر آموزش عمومي،
ارجاع و اطالق مي شود .اين واژه اعم از آموزش فني و حرفه اي رسمي ،غيررسمي
و سازمان نيافته است .همچنین اين آموزش ها شامل طیف وسیعی از فرصت های
توسعه مهارت ها است که با بافت های ملی و محلی هماهنگ مي گردد .يادگيري
براي یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه ،مهارت های عرضي (غير فني) و
مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربيت فني وحرفه اي
مي باشند.
شغل ()Job
واژه شغل «استخدام شدن براي ارائه خدمت و يا براي مدتي خاص» مي باشد.
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شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است .شغل مجموعه ای از كارها و وظايف
مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف مي شود .يك شخص ممكن است در
يك حرفه در زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
حرفه ()Occupation
مجموعه اي از مشاغل دنياي کار است كه شباهت معقوالنه اي از نظر كارها،
دانش و توانایي هاي مورد نياز دارد .حرفه مشغوليت اصلي فرد در طول زندگي
است .استاندارد حرفه اي ،حداقل هاي مورد انتظار دنياي کار در يک حرفه
را نشان مي دهد .حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار است
(مانند حسابدار ،خانه دار ،جوشكار ،پرستار ،مهندس ساختمان) .اكثر حرفه ها در
بخش هاي مختلف وجود دارد در حالي كه برخي از حرفه ها (مهندس معدن)
مربوط به بخش خاصي است .يك حرفه مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت
معقوالنه اي از نظر كارها ،دانش و توانایي هاي مورد نياز دارد.
وظيفه ()Duty
وظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي را که در يک جايگاه شغلي
يا حرفه براي شخص در نظر مي گيرند .براي مثال از وظايف اصلي يک تعميرکار
خودرو مي توان به تعمير سيستم مولد قدرت ،تعمير سيستم انتقال قدرت و ...اشاره
کرد .از تکنسين مکاترونيک انتظار مي رود نگهداري و تعميرات سيستم هاي کنترل
عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد.
تکليف کاري ()Task
يک تکليف کاري فعاليت مشخصي است که داراي ابتدا و انتها مي باشد و شامل
مراحل منطقي است .معموالً هر وظيفه به چندين تکليف کاري تقسيم مي شود.
به طور مثال يکي از تکاليف کاري وظيفه «تعمير سيستم مولد قدرت» ،تنظيم
سيستم جرقه مي باشد.
١
شايستگي
مجموعة اثبات شده از دانش ،مهارت و نگرش مورد نياز جهت انجام يک تکليف کاري،
بر اساس استاندارد را ،شايستگي گويند .شايستگيها در حوزه آموزشهاي فني و
حرفهاي به سه دستة شايستگيهاي فني ،غير فني و عمومي تقسيمبندي ميشوند.
سطح شايستگي انجام کار
صرف نظر از اينکه يک تکليف کاري در چه سطح صالحيت حرفه اي انجام مي شود،
انجام هر کار ممکن است با کيفيت مشخصي در محيط کار مورد انتظار باشد .سطح
کيفي شناخته شده از يک شخص در محيط کار را سطح شايستگي مورد انتظار
و نياز گويند .سطح شايستگي انجام کار معيار اساسي ارزشيابي مي باشد .در بين
Competencyـ 1
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کشور هاي مختلف نظام سطح بندي شايستگي گوناگوني وجود دارد اما نظام چهار
سطحي معمول ترين آنها به نظر مي رسد.
چارچوب صالحيت ملي()NQF
چارچوبي است که صالحيت ها ،مدارک و گواهينامه هاي در سطوح و انواع مختلف
را به صورتي منسجم و همگون براساس مجموعه ای از معيار ها و شاخص هاي توافق
شده به هم ارتباط مي دهد .در اين چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش ارزش
ويژه اي داده مي شود .زمان و مکان يادگيري ارزش کمتري دارد.
سطح صالحيت ()Level of Qualification
سطح صالحيت عبارت است از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب صالحيت هاي
حرفه اي ملي که تکاليف کاري بايد در آن طراحي و تدوين گردد .نظام هاي سطح بندي
گوناگوني در بين کشورها وجود دارد ،سطح صالحيت مهندسي (حرفه اي) پنج در
نظر گرفته شده است که به طبع آن تکنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار
مي باشد .صالحيت حرفه اي در اروپا  EQFبه  8سطح تقسيم بندي شده است.
برنامه درسي آموزش و تربيت فني و حرفه اي
برنامه درسي آموزش و تربيت فني و حرفه اي مجموعه اي ازاستانداردها دنياي
کار ،اهداف ،محتوا ،روش ها ،راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري ،تجهيزات ،زمان ،فضا،
استاندارد شايستگي ها ،مواد آموزشي ،استاندارد ارزشيابي است که دانش آموز
(هنرجو) ،كار آموز يا متربي را براي رسيدن به آن اهداف در حوزه آموزش هاي
فني و حرفه اي هدايت مي نمايد .دامنة شمول برنامه درسي در حوزة آموزش هاي
فني و حرفه اي ،دنياي كار و دنياي آموزش را در بر مي گيرد.
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي کشورها سه نوع استاندارد ،متص ّور
ميشوند:
 1استاندارد شايستگي حرفه اي؛ شايستگي يا مهارت ،که توسط متوليان صنعت،
بازار کار و اتحاديه ها ،صنوف و ...تهيه مي شود .در اين استاندارد ،وظايف ،کارها و
صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.
 2استاندارد ارزشيابي؛ براساس استاندارد شايستگي حرفه اي و ديگر عوامل مؤثر
توسط گروه هاي مشترکي از حوزه هاي گوناگون تهيه مي شود و منجر به اعطاي
گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفه اي مي گردد.
 3استاندارد آموزشي (برنامه درسي)؛ بر اساس استانداردهاي شايستگي حرفه و ارزشيابي
توسط ارائه دهندگان آموزشهاي فنيوحرفهاي تهيه ميگردد .در اين استاندارد و
اهدافِ دروس ،محتوا ،راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري ،تجهيزاتآموزشي و ...در اولويت
قرار دارد.
آموزش مبتني بر شايستگي
رويکردي در آموزش فني و حرفهاي است که تمرکز بر شايستگيهاي حرفهاي دارد.
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شايستگيها را بهعنوان پيامدهاي آموزشي در نظر ميگيرد و فرايند نيازسنجي،
طراحي و تدوين برنامه درسي و ارزشيابي بر اساس آنها انجام ميشود .شايستگيها
ميتوانند به شايستگيهاي فني (در يك حرفه يا مجموعهاي از حرفهها) ،غيرفني و
عمومي دستهبندي شوند .رسيدن فراگيران به حداقلي از همة شايستگيها بهعنوان
هدف آموزشهاي فني و حرفهاي در اين رويكرد مورد توجه قرار ميگيرد.
استاندارد شايستگي حرفه
استاندارد شايستگي حرفه تعيين کننده فعاليت ها ،کارها ،ابزارها و شاخص هايي
براي عملكرد در يك حرفه مي باشد.
هويت حرفه اي
برايند مجموعه اي از باورها ،گرايش ها ،اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است.
بنابراين به دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه اي ،هويت حرفه اي
قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.
گروه تحصیلی ـ حرفه اي (چند رشته اي تحصيلي ـ حرفه اي)
چند رشته تحصيلی ـ حرفه اي كه در كنار هم قرار مي گيرند تا فراگير را براي
انتخاب مبتني بر عالئق ،تصحيح در موقعيت بر اساس استعداد و حركت در مسير
زندگي با توجه به استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي ـ حرفه اي به صورت
منطقي ياري مي رساند .چند رشته اي ها ممكن است با توجه به شرايط و امكانات
منطقه اي هم خانواده ،غير هم خانواده ،شايستگي هاي بزرگ مبتني بر گروه هاي
فرعي حرفه و شايستگي هاي طولي براي كسب كار باشد .گروه بندي تحصيلي ـ
حرفه اي باعث شكل دهي هويت حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.
رشته تحصیلی ـ حرفه اي
مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه اي و عمومي است که آموزش و تربيت بر اساس
آن اجرا و ارزشيابي مي گردد.
اهداف توانمند سازي
اهداف توانمند سازي اهدافي است كه بر اساس شايستگي ها ،استاندارد عملكرد و
اقتضائات ياددهي ـ يادگيري جهت كسب شايستگي ها توسط دانش آموزان تدوين
مي گردد .اهداف توانمند ساز با توجه به رويكرد شكوفايي فطرت شامل پنج عنصر:
تعقل ،ايمان ،علم ،عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربي با خود ،خدا ،خلق و
خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف ،تبيين و تدوين ميشوند .باتوجه
به اينكه آموزش و تربيت فني و حرفه اي و مهارتي فرايند تكوين و تعالي هويت
حرفه اي متربيان است و هويت متربيان برايند نوع ارتباط آنان با خدا ،خود ،خلق و
خلقت ميباشد ،بنابراين اهداف تربيت با توجه به اين عرصهها قابل تبيين خواهد
بود ،اين عرصهها به گونهاي جامع ،يكپارچه و منطقي كليه ساحتهاي تربيتي١را
دربرميگيرد.
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يادگيري يكپارچه و كل نگر
يادگيري همه جانبه ،يادگيري يك موضوع از ابعاد مختلف .در برنامه درسي ملي به
ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و عرصه هاي چهارگانه گفته مي شود.
يادگيري
فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار يادگيرنده ،يادگيري ممكن است از
طريق تجربه عيني (از طريق كار ،تمرين و ،)...به صورت نمادين (از طريق اشكال،
اعداد و نمادها) ،به شيوه نظري (توضيحات كلي) يا به شيوه شهودي (ذهني يا
روحاني) صورت گيرد.
فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته
فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته بر اساس اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای
یاددهی ـ یادگیری در شاخه فنی و حرفه اي طراحي مي گردد .در تدوين
فعاليت هاي يادگيري در دروس مختلف شاخه فني و حرفه اي بر اساس برنامه
درسي ملي ايران و حوزه يادگيري كار و فناوري ،ديدگاه فناورانه حاكم خواهد
بود .انتخاب فعاليت هاي یاددهی ـ یادگیری در فرایند آموزش به کمک مواد و
رسانه های یادگیری به منظور تحقق شایستگی ها بر اساس اصولي از قبيل تقویت
انگیزه دانش آموزان ،درک و تفسیر پدیده ها در موقعیت های واقعی دنياي كار،
فعال نمودن دانش آموزان استوار است.
محتوا
محتوي آموزشي مبتني بر اهداف توانمند ساز و فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته
مي باشد .محتوي مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازگار با آموزه های
دینی و قرآنی ،مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات یادگیری
است که زمینه شکوفایی فطرت الهی ،رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها
را به صورت پیوسته فراهم مي آورد .همچنين محتوي مفاهیم و مهارت های اساسی
و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش آموزان است و بر
گرفته از یافته های علمی و معتبر بشری مي باشد .تناسب محتوي با نیاز های حال
و آینده ،عالیق ،ویژگی های روانشناختی دانش آموزان ،انتظارات جامعه اسالمی و
زمان آموزش از الزامات محتوا است.
بسته تربيت و يادگيري :بسته تربيت و يادگيري ،به مجموعهاي هماهنگ از
منابع ،مواد و رسانههاي آموزشي اطالق ميشود كه در يک بستۀ واقعي يا بهصورت
1ـ ساحتهاي تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،عبارت اند از:
اعتقادي ،عبادي و اخالقي ،اجتماعي و سياسي ،زيستي و بدني ،زيباشناختي و هنري ،اقتصادي و
حرفهاي و علمي و فناورانه.
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اجزايي هماهنگ با نشان و برند مؤسسه توليد كننده تهيه و براي يک يا چند پايه
تحصيلي مورد استفاده قرار ميگيرد .در حال حاضر با گسترش فناوريهاي نوين
و  ،ICTبسته آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي ،لوح فشرده و سايتهاي اينترنتي
تکميل ميشود .طراحي و تهيه بسته يادگيري براساس ماكت بسته تربيت و يادگيري
انجام ميپذيرد.
بسته تربيت و يادگيري مي تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه هاي آموزشي يا
حاوي تعدادي كتاب و كتابچه ،برگه هاي كار ،لوح فشرده ،فيلم آموزشي و حتي
برخي وسايل كمک آموزشي و ابزارها باشد .در كنار بسته سخت افزاري ،استفاده از
امکانات نرم افزاري و اينترنت نيز مي تواند به تکميل يک بستۀ آموزشي كمک كند.
مي توان بسته تربيت و يادگيري را به دو گروه كلي شامل منابع اصلي و منابع تکميلي
تقسيم نمود.
منابع اصلي شامل:
 ١كتاب درسي
 2كتاب راهنماي معلم
 3كتاب همراه هنرجو
لذا بسته تربيت و يادگيري شامل :
 1كتاب درسي
 2راهنماي هنرآموز
 3كتاب همراه هنرجو
 4كتاب تمرين
 5نرم افزار هنرجو
 6فيلم هنرجو
 7فيلم هنرآموز
 8پوستر
و غيره
منابع و مآخذ

149

منابع
 1اسمعیلی ،مهدی ،طراحی و تدوین فرایند برنامه ریزی درسی در آموزش های فنی و
حرفه ای ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،دفتر برنامه ریزی و تألیف كتاب های فنی
و حرفه اي و کاردانش.1390 ،
 2اسمعيلي ،مهدي« ،آموزش مبتني بر شايستگي» ،دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي
فني و حرفه اي ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي.1389 ،
 3اسمعيلي ،مهدي« ،برنامه درسي كل نگر» ،دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني و
حرفه اي ،سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي.1390 ،
      4اسمعيلي ،مهدي« ،شايستگي هاي غيرفني دنياي كار» ،همايش بين المللي مهندسي
مكانيك ،دانشگاه صنعتي شريف.1389 ،
 5آزاد ،ابراهيم« ،چارچوب صالحيت حرفه اي» ،سازمان فني و حرفه اي.1388 ،
 6احدیان ،محمد و محرم آقازاده ،راهنمای کاربردی روش های نوین تدریس ،تهران آئین،
.1378
 7شعبانی ،حسن ،روش ها و فنون تدریس ،انتشارات سمت.1382 ،
 8شعبانی ،حسن ،مهارت های آموزشی و پرورشی :روش ها و فنون تدریس (جلد ،)1
انتشارات سمت.1391 ،
 9قاسم زاده ،فاطمه و همکاران ،راهنمای هنرآموز مراقبت از سالمت کودک ،اداره چاپ
کتاب های درسی ،تهران.1395 ،
 10رضوی ،آمنه ،ژیمناستیک (دختران) ،شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران ،تهران،
.1394
 11هالوی ،ناصر ،ژیمناستیک (پسران) ،شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران ،تهران،
.1393
 12هی ،جیمز ،)1985( ،بیومکانیک فنون چهار شنا ،ترجمه :سیده فریده هادوی ،انتشارات
سازمان تربیت بدنی ،ج .ایران .حوزه معاونت امور فرهنگی و آموزشی .دفتر تحقیقات و
آموزش ،تهران.1371 ،
 13اچ هیوارد ،ویویان .آمادگی جسمانی پیشرفته .مترجمین :آزاد ،احمد و همکاران .انتشارات
سمت.1392 ،
 14بومپا ،تئودور .اصول روش شناسی تمرین از کودکی تا قهرمانی .مترجمین :ابراهیم ،خسرو
و دشتی ،هاجر .انتشارات پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی .وزارت علوم تحقیقات و
فناوری ،چاپ اول.1381 ،
 15شیخ ،محمود و همکاران .سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی .انتشارات
بامداد کتاب ،چاپ سوم ،زمستان .1386
150

    16قراخانلو ،رضا و رجبی ،حمید .مفاهیم اساسی در علم تمرین و آمادگی جسمانی (تک آموز
شماره  .)7انتشارات کمیته ملی المپیک ،چاپ اول.1328 ،
 17مجتهدی ،حسین .آزمون  های آمادگی جسمانی و مهارت های ورزشی .انتشارات دانشگاه
اصفهان .چاپ اول .بهار .1389
18 Mcardle, W.D, Katch, F.I. and Katch V.I: Exercise physiology: Energy,Nu-

trition and Human performans sixth edition. Baltimore, Williams and
)Wilkines (2007
 19 Swain et al (1994) 'Target HR for the development of CV fitness'.Medicine & Science in sports & Exercise, 26(1) , 112- 116
20 Sport Medicine 2003; 33(7): 517-538
21 Sport Medicine 2004; 34(14): 967-981

 22بلیت ،الکرو ) ( .تمرینات قدرتی برای شنای سریعتر .ترجمه :ایمان رحیمی ،دانیال
خاکبان )١٣٩٣( ،تهران انتشارات اطمینان.
 23هومنیان ،بيژن شادمهر ،بدو ـ بپر ـ پرتاب كن ،انتشارات دانشگاه تهران ـ.1394
 24عیدی علیجانی ،دو ومیدانی ،1شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران .1393
 25بیات و همکاران ،دو و میدانی ،انتشارات سمت ـ تهران .1390
26 Run ,Jump,thruw. The Official Iaaf guide To Teaching Athletice

IAAFCoaeh Education and certification system -2009
27 Introduction in saching Iaaf
Cauch Education and certifiaction system -2010

 iaaf coach education 2014ـ middle &long distanceـ 28 track and field

 29پتروف رايكو (پروفسور بلغاري) ،آموزش كشتي آزاد و فرنگي ،ترجمۀ ناصر نوربخش ،فيال،
.1376
 30پتروف رايكو (پروفسور بلغاري) ،الفباي كشتي ،ترجمۀ ناصر نوربخش ،انتشارات اداره كل
تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش.1377،
 31پتروف رايكو (پروفسوربلغاري) ،جزوات درسي بيومكانيك كالس مربيگري ،انستيتو
كشتي جمهوري اسالمي ايران.1375 ،
 32ج ـ هي پروفسور جميز ،بيومكانيك تكنيكهاي ورزشي ،ترجمۀ جميل آريايي ،جهاد
دانشگاهي (جامد).1370 ،
 33گراوز ريچارد و كامايون ديويد ،مفاهيم در حركت شناسي ،ترجمۀ غفاري زاده ،كميتۀ
ملي المپيك جمهوري اسالمي ايران.1363،
 34قياسي سيد محمدرضا ،گلچيني از كشتي ايران و جهان ،پرديس.1370 ،
151

 35تند نويس فريدون ،حركت شناسي ،فدراسيون شنا جمهوري اسالمي ايران.1364 ،
 36كورنينو لون ،دموكسي سيگمانت ،ساوريونرل (ايتاليايي) ،تكامل تكنيكي كشتي جديد،
ترجمۀ ناصر نوربخش.1365 ،
 37كاشف مجيد ،سنجش و اندازهگيري در تربيت بدني ،ادارة كل تربيت بدني وزارت آموزش
و پرورش.1374 ،
 38خرمي محمد ،جزوات درسي بيومكانيك در كشتي ،كالس مربيگري انستيتو كشتي
جمهوري اسالمي ايران.1364 ،
 39نوربخش ناصر ،كشتي ،دفتر تأليف و برنامهريزي درسي آموزش هاي فني و حرفهاي
وزارت آموزش و پرورش.1378 ،
 40شاه مراد   اُف يوري (روسي) ،شگرد قهرمانان كشتي جهان و المپيك ،ترجمۀ ناصر نوربخش،
.1375
 41اعتصامي يداهلل ،آموزش علمي كشتي ،ضميمه تكنيكهاي فرنگي ،توبه.1369 ،
 42جزوۀ رئوس مطالب باز آموزی مدرسان ایروبیک و استپ ،بهار .1394
 43جزوۀ مربیگری ایروبیک و استپ ،فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک ،زمستان .1387
 44صفاری ماه فروغ ،جزوۀ مربیگری و شیوۀ تیم داری ایروبیک و استپ زمستان .1386

152

154

