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روش تدريس بسكتبال  

در فرایند »  اجتماعی سازی« ذکر این نکته حائز اهمیت است که کودک و نوجوان 
و  می شود  آشنا  مفهوم  این  با  خانواده  یعنی  جامعه،  هسته  کوچک ترین  در  ابتدا 
سپس در این مسیر با معلمان، همساالن و مربیان و شاید بسیاری افراد دیگر آن را 
تجربه می کند، هنرجویان به عنوان مربیان کودکان و نوجوانان بایستی با این وظیفه 

خطیر آشنا شوند و به درستی عمل کنند.
 )Behavior( رفتار 

عبارت از واکنشی که یک عمل یا کنش بیرونی از موجود زنده سر می زند. رفتار در 
انسان ها پیچیده تر از سایر موجودات می باشد. 

)Attitude( نگرش 
 عبارت است از ترکیبی از باورها و هیجاناتی که فرد را پیشاپیش آماده می کند تا 
به دیگران، اشیا و پدیده ها به شیوه مثبت یا منفی نگاه کند و در نتیجه پیش  بینی 
یا هدایت رفتار افراد را برعهده می گیرند. نگرش همان سازمان فرایندهای انگیزشی، 

عاطفی، ادراکی و شناختی افراد است.

 دریبل

با تعویض دستقدرتیسرعتیکنترلیساکننوع دریبل

محل قرارگیری 
کنار توپروی توپپشت و باالی توپروی توپروی توپدست با توپ

محل قرار گیری
جلوی بدنجلوی بدنجلوتر از بدنجلو و پهلوجلو و پهلو  توپ نسبت به بدن

پایین تر از کمر پایین تر از کمر حدود کمر پایین تر از کمر حداکثر تا کمر ارتفاع گیری دریبل 

سرعت حرکت 
سرعتسرعت متوسط ساکنبازیکن حین دریبل

ساکن یاسرعت متوسط نزدیک به حداکثر 
 سرعت متوسط

آمادگی هم تیمی هامهم ترین کاربرد 
 و اعالم تاکتیک

نفوذ به حلقه
فریب مدافعانتقال  توپ از زمین اجرای ضد حمله  در مقابل مدافع 

مهارت های مهاجم با توپ )شوت(  

 بهترین زاویة اشیا که موجب بیشترین بُرد پرتابی می شود، زاویه ۴۵ درجه است، 
اندازه بدن  به اساس  زاویه بستگی  نزدیک تر شود،  به حلقه  بازیکن  اّما هر چه قدر 
)سایز( بازیکن پیدا می کند. گاهی در یک شوت سه گام از زیر حلقه زاویه پرتاب 

۹0 درجه خواهد بود.
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 در تدبیر سرعت دویدن به »اندازه حرکت« توجه به این نکته اهمیت دارد:
اندازه حرکت )momentum( متحرک )بازیکن بسکتبال( حاصل ضرب وزن وی 
در سرعت آن است، بنابراین حاصل ضرب سرعت اولیه دویدن بازیکن و بعد اجرای 
گام ها ضرب در وزن وی می تواند بر »  اندازه حرکت  « وی در باال رفتن به سمت 
اندازه  این  به  می تواند  تیک آف  پای  نرم  کوبیدن  با  بازیکن  که  باشد  مؤثر  حلقه 
حین  در  مطلوب  سرعت  به  که  است  کافی  آموزش  در  کند.  پیدا  دست  حرکت 
تیک آف  پای  با  زمین  به  مناسب  نیروی  کردن  وارد  و همچنین  گام ها  و  دویدن 

تأکید کنید.
  پاس دادن1

ارائه  نظرات مختلفی  کتاب درسی،   هنرجویان می توانند در جدول۴ ص 268 
و  نظر فهرست تکنیک های بسکتبال  از  تنوع کتب بسکتبال  به  توجه  با  و  دهند 
اولویت بندی آنها، در واقع هیچ نظری اشتباه نیست. آنچه اهمیت دارد استدالل 

افراد برای فهرست بندی است. 
 در مورد استدالل آموزش سه نوع پاس سینه )دو دست و یک دست، در حال 
حرکت و دو دست باالی سر( و عدم آموزش سایر پاس ها در این کتاب، باید گفت 
که هنرجویان فارغ التحصیل بدون اخذ مدرک درجه ۳ مربی گری فدراسیون، صرفاً 
ممکن است با کودکان و نهایتاً نوجوانان کار کنند و آموزش پاس های پیچیده تر 
نظیر پاس های زمینی و هوک، و یا پاس های قدرتی مثل بیس بال برای کودکان  و 
و  ساده  حرکات  روی  بر  بیشتر  آموزشی  تأکیدات  و  نمی شود  توصیه  نوجوانان 

اصلی تر بسکتبال است.
 ،follow through ـ  بر  تأکید  پاس ها،  به خصوص  و  تکنیک ها،  کلیه  آموزش  در 
یا به     عبارتی ادامه حرکت تا رسیدن کامل توپ به نقطه هدف، از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

 گول زدن ها
  نکته مهم در اجرای مؤثر گول ها، توجه به جابه جایی مرکز ثقل است. مدافعان 
تمرکز خود را به جای اندام های بدن بر روی مرکز ثقل قرار می دهند، زیرا هیچ 
نمی کند.  حرکت  خود  جای  از  ندهد،  حرکت  را  خود  ثقل  مرکز  وقتی  تا  فردی 
برای اجرای  بنابراین ضمن تالش  پاها، سر را حرکت دهد.  هر   چند که دست ها، 
واقعی حرکت با جابه جایی گول زننده مرکز ثقل، به حفظ تعادل خود توجه کنید.

Passing ـ1
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 به هنرآموزان توصیه می شود برای تکمیل جدول های تکنیکی کتاب درسی به 
کتاب مرجع بسکتبال فنی و حرفه ای تألیف مؤلف مراجعه کنند.

 ریباند کردن

  فرود در ریباند تهاجمی لزوماً نیاز به خمیدگی زیاد زانوها و پایین آوردن کامل 
می شود.  مدافعان  یافتن  برتری  و  زیاد  وقت  صرف  موجب  کار  این  ندارد،  باسن 
خم   شدن زانوها در حدی باشد که فرد برای شوت مجدد تعادل کافی داشته باشد. 
  در حین » اجرای سد کردن مسیر مهاجم«، به مدافعان توجه کنید که بدون 

ارتکاب تخلف، آنها را با دست به صورت منقطع چک1 کنند.
بهترین عمل بعد از ریباند دفاعی معموالً استفاده از ارسال »پاس به سمت خطوط 

کناری2« می باشد.
 دفاع فردی

 Sliding یا لغزیدن و سر خوردن در پای دفاع، جهت کاهش مناسب اصطکاک 
بین کف  اصطکاک  وجود  )عدم  به صورت جهشی  نه  دفاع  پای  است.  مهم  بسیار 
کفش     و  کفپوش   زمین(  و نه به صورت کشیدن پا روی زمین )ایجاد حداکثر اصطکاک( 

انجام شود. لغزیدن در پای دفاع بین این دو حالت است.
  هر چه وزن بازیکن بیشتر باشد نیروی اصطکاک بیشتر بوده و بازیکن باید از 

کشیدن پاها در حین دفاع جداً پرهیز کنید.
 هر چه وزن بازیکن کمتر باشد نیروی اصطکاک کمتر بوده و بازیکن باید از   جهش 

پاها در حین دفاع جداً پرهیز کنید.
  نکته اصلی در دفاع های فردی، توجه عمیق و دقیق به خطوط فرضی زمین 

است.

Out let pass     ـBody Check                     2    ـ1



استاندارد فضا و تجهیزات
فصل 5

این درس در فضای کالس، سالن های تخصصی و مرتبط با رشته 
ارائه می شود.

به  درس  آموزشی  تجهیزات  و چیدمان  فضا  استاندارد  مورد  در 
مدارس،  نوسازی  سازمان  و  رشته  شده  تعیین  استانداردهای 

توجه شود.
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مقررات ايمنی سالن های هنرستان 

هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش به واسطه فعالیت های کارگاهی، با سایر 
مدارس عادی تفاوت هایی دارند که نیاز به توجه بیشتر عوامل اجرایی واحدهای 
آموزشی و مدیریت آموزش و پرورش دارد. امید است همکاران گرامی با احساس 
مسئولیت و تدبر الزم همراه با هوشیاری کامل و کسب اطالع از محیط کاری خود 
از بروز حوادث غیرمترقبه که منجر به خسارات جانی و مالی می گردد، با توجه به 

نکات زیر جلوگیری نمایند.
و  دستورالعمل ها  و  آیین نامه ها  به  آموزشگاه  اجرایی  عوامل  نمودن  آشنا   1

بخشنامه ها و سایر مقررات و قوانین مربوط به وظایف آنان.
از بیت المال و  تکالیف شرعی و اسالمی کارکنان در حفاظت  2 تذکر وظایف و 
اتخاذ تدابیر الزم در حفظ و حراست اموال واحد آموزشی و جلوگیری از هرگونه 

اسراف، در خریدها و مصرف مواد.
ایمنی،  مسائل  استحکام،  نظر  از  آموزشی  واحد  ساختمان  نگهداشت  و  حفظ   3

تأسیسات، محوطه و ابزار و وسایل و غیره
4 بازدید و کنترل پنجره ها، درها، فلکه ها، شبکه های روشنایی، حرارتی، آبرسانی، 
گازرسانی، و سایر اموال و تأسیسات واحد تحت نظر در پایان ساعت اداری و حصول 

اطمینان از بسته بودن یا باز بودن و یا روشن و خاموش شدن آنها.
5 جلوگیری از ورود افراد ناشناس و جلوگیری از خروج غیرمجاز، اموال، اشیا، مواد 

اولیه از قبیل لوازم و تجهیزات در ساعات اداری و غیراداری از کارگاه.
6 خارج کردن وسایل اسقاط و فرسوده که استفاده بیشتر از آنها خطرناک می باشد.
به ویژه سالن های  ایمنی در کلیه بخش های هنرستان  بر رعایت اصول  تأکید   7

ورزشی.
مسئولیت  واگذاری  و  تکثیر  وسایل  از  حفاظت  و  صحیح  استفاده  بر  نظارت   8
نگهداری آنها به یکی از کارکنان هنرستان، این گونه وسایل باید در اتاقی محفوظ   و 

دور از دسترس عموم نگهداری شود.
9 حفظ و حراست اموال و تجهیزات ایمنی به خصوص در مواقع و ایام تعطیل و 
بررسی وضع درهای ورودی و خروجی و پنجره های ساختمان ها و صدور دستور 
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الزم در جهت رفع نواقص آنها.
و  نفت سوز  وسایل  به  )سرکشی  آتش سوزی  بروز  از  جلوگیری  و  پیش بینی   10

واحد  در  حوادث  خرابی  و  آسیب  و  سرقت  روزانه(  کار  تعطیل  از  پس  حرارتی 
ساختمانی یا شبکه های تأسیساتی و اموال و کاالها و تجهیزات تحت نظر.

11 اطالع فوری از اتفاقات و حوادث غیرمترقبه نظیر آتش سوزی، دزدی، خرابی به 

مسئوالن و انجام اقدامات احتیاطی اولیه.
12 ایجاد عوامل حفاظتی و ایمنی در سالن ها، کارگاه و آزمایشگاه و برنامه ریزی در 

جهت آموزش اصول ایمنی و بهداشت.
13 تشکیل کمیته فنی و حفاظتی در کارگاه به منظور جلوگیری از بروز هرگونه 

خطر احتمالی.
14 نظارت بر پوشیدن لباس کار هنرآموزان و هنرجویان از نظر ایمنی و بهداشت 

در محیط سالن و کارگاه.
برقراری و حفظ نظم در کالس درس و محیط های آموزش عملی )سالن ها،   15

کارگاه ها، آزمایشگاه ها، اردوها، گردش های علمی و مؤسسات مورد بازدید(.
16 تهیه تابلو برای کلیه کلیدهای سالن ها، انبارها، ساختمان ها، تأسیسات در محل 

مناسب در انبار مرکزی.
17 بازدید از اشیا وسایل و اموال اعم از فنی، اداری، آموزشی و تأسیساتی و غیره و 

توصیه در حفظ و نگهداری آن به استفاده کنندگان.
نحوه خرید  و  کارگاه ها  موجودی های سالن ها،  میزان  و  لوازم  انبار  بر  نظارت   18

اموال هنرستان طبق دستورالعمل های  تنظیم دفاتر  ترتیب  نیز  و  و مصرف مواد 
اموال غیراستهالکی هنرستان در هر زمان  متضمن  به نحوی که دقیقاً  ابالغی و 

باشد.
19 انجام سایر اموری که با رعایت قوانین، آیین نامه و دستورالعمل های مربوط در 

ارتباط کامل با نظم اداری و مالی آموزشگاه باشد.
دستگاه های  و  کارگاهی  سالنی،  مختلف  تجهیزات  برای  شناسنامه  فرم  تهیه   20

آزمایشگاهی و دیگر وسایل و ابزار کار و غیره.
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آيین نامه انضباطی و مقررات ايمنی  

1 رعایت اخالق، ادب و احترام و حسن رفتار، مشارکت در فعالیت های کارگاهی 
با هنرجویان.

2 رعایت مقررات آموزشی و تربیتی.
3 حضور به موقع در کارگاه و هماهنگی برای انجام فعالیت های آموزشی مربوطه.

نگه داشتن  پاکیزه  و  فردی  نظافت  و  بهداشت  رعایت  و هماهنگی در  نظارت   4
محیط کارگاه. 

5 استفاده از کفش و لباس مناسب با شئونات اسالمی.
6 خودداری از به کار بردن وسایل تجملی و آرایشی )انگشتر، زنجیر، دستبند و 

غیره جهت ایمنی در کارگاه ها(
7 پوشیدن لباس کار در کارگاه الزامی است )رنگ لباس کار با نظر معاونت فنی 

می باشد(.
مقصر  مربوطه  هنرجوی  دستگاهی،  هر  یا  وسیله  هر  به  خسارت  صورت  در   8
شناخته شده و مخارج و 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.

9 نظارت بر اتصال هرگونه وسیله برقی به شبکه برق توسط هنرجویان.
در  پرورش  و  آموزش  دستورالعمل  طبق  )موبایل(  همراه  تلفن  داشتن  همراه   10

محیط کارگاه ممنوع است.
11 حفظ خونسردی در صورت بروز هرگونه حادثه در محیط کارگاه برای هنرجویان   و 

رعایت موارد الزم.



اصطالحات تخصصی
فصل 6
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تعاريف و اصطالحات  

 رویکرد برنامه درسی مّلی
منظور از این اصطالح، جهت گیری آموزش های مدرسه ای براساس فلسفه تربیتی 
نظام حاکم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه درسی ملّی است. 
این رویکرد، رویکرد فطرت گرای توحیدی نام دارد که مقصد عالی آن، شکوفایی 

گرایش های الهی در انسان و تربیت انسان خلیفه اهلل است.
 دنیای کار

زندگی  جنبه های  همه  در  زندگی  در  شغل  و  حرفه  پیگیری  مزدی،  کار  شامل 
اجتماعی است. دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است. دنیای 

کار اعم از زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعی کار و بنگاه های اقتصادی است. 
 محیط کار

موقعیتی است که افراد در آن کار می کنند و گستره ای وسیع از فضاها از خانه تا 
کارخانه بزرگ را شامل می شود.

 بنگاه اقتصادی
بر استاندارد ملی طبقه بندی فعالیت های  اقتصادی  محلی که در آن فعالیت های 

اقتصادی صورت می گیرد.
 صالحیت حرفه ای

مجموعه ای از شایستگی های حرفه ای است که با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها 
به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.

)TVET( آموزش و تربیت فنی و حرفه ای 
نگهداشت  آمادگی،  زمینه سازی،  جهت  کار  دنیای  قلمرو  در  تربیت  و  آموزش 
واژه ای  حرفه ای  و  فنی  تربیت  و  آموزش  گویند.  را  حرفه ای  و  شغلی  ارتقای  و 
مطالعه  دربرگیرنده  تربیتی،  و  آموزشی  فرایند  از  جنبه هایی  به  که  است  جامع 
فناوری ها و علوم وابسته، کسب نگرش ها و مهارت های عملی، فهم و دانش مرتبط 
با حرفه ها را در بخش های گوناگون اقتصادی و زندگی اجتماعی، عالوه بر آموزش 
عمومی، ارجاع و اطالق می شود. این واژه اعم از آموزش فنی و حرفه ای رسمی، 
از  وسیعی  طیف  شامل  آموزش ها  این  همچنین  است.  سامان نیافته  غیررسمی،   و 
فرصت های توسعه مهارت ها است که با بافت های ملی و محلی هماهنگ می گردد. 
یادگیری برای یاد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضی 
)غیرفنی(   و مهارت های شهروندی نیز از مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت 

فنی و    حرفه ای می باشند.
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)Job( شغل 
واژه شغل »  استخدام شدن برای خدمت و یا برای مدتی خاص« می باشد. شغل 
مربوط به زمان و فرد کارفرما است. شغل مجموعه ای از کارها و وظایف مشخص 
است که در یک جایگاه خاص تعریف می شود. یک شخص ممکن است در یک 

حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.
)Occupation( حرفه 

کارها،  نظر  از  معقوالنه ای  شباهت  که  است  کار  دنیای  مشاغل  از  مجموعه ای 
زندگی  طول  در  فرد  اصلی  مشغولیت  حرفه  دارد.  نیاز  مورد  دانش    و     توانایی های 
است. استاندارد حرفه ای، حداقل های مورد انتظار دنیای کار در یک حرفه را نشان 
می دهد. حرفه مرتبط با فرد و نقش وی در بازار و دنیای کار است )مانند حسابدار، 
خانه دار، جوشکار، پرستار، مهندس ساختمان(. اکثر حرفه ها در بخش های مختلف 
وجود دارد درحالی که برخی از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصی 
است. یک حرفه مجموعه ای از مشاغل است که شباهت معقوالنه ای از نظر کارها 

دانش و توانایی های مورد نیاز دارد.
)Duty( وظیفه 

وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلی مشخصی را که در یک جایگاه شغلی 
یا حرفه برای شخص در نظر می گیرند. برای مثال از وظایف اصلی یک تعمیرکار 
 ... و  انتقال قدرت  تعمیر سیستم  تعمیر سیستم مولد قدرت،  به  خودرو می توان 
اشاره کرد. از تکنسین مکاترونیک انتظار می رود نگهداری و تعمیرات سیستم های 

کنترل عددی را به عنوان وظیفه انجام دهد.
)Task( تکلیف کاری 

یک تکلیف کاری فعالیت مشخصی است که دارای ابتدا و انتها می باشد و شامل 
مراحل منطقی است. معموالً هر وظیفه به چندین تکلیف کاری تقسیم می شود. 
قدرت«،  مولد  » تعمیر سیستم  تکلیف کاری وظیفه  از وظایف  یکی  مثال  به طور 

تنظیم سیستم جرقه می باشد.
 شایستگی1

مجموعة اثبات شده از دانش، مهارت و نگرش مورد نیاز جهت انجام یک تکلیف 
کاری، براساس استاندارد را، شایستگی گویند. شایستگی ها در حوزه آموزش های 
فنی و حرفه ای به سه دستة شایستگی های فنی، غیرفنی و عمومی تقسیم می شوند.

Competency ـ1



170

 سطح شایستگی انجام کار
صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطح صالحیت حرفه ای انجام می شود، 
انجام هر کار ممکن است با تکلیف مشخصی در محیط کار مورد انتظار باشد. سطح 
کیفی شناخته شده از یک شخص در محیط کار را سطح شایستگی مورد انتظار    و 
بین  در  می باشد.  ارزشیابی  اساسی  معیار  کار  انجام  شایستگی  گویند. سطح  نیاز 
کشورهای مختلف نظام سطح بندی شایستگی گوناگونی وجود دارد اما نظام چهار 

سطحی معمول ترین آنها به نظر می رسد.
)NQF( چارچوب صالحیت ملی 

چارچوبی است که صالحیت ها، مدارک و گواهینامه های در سطوح و انواع مختلف 
را به صورتی منسجم و همگون براساس مجموعه ای از معیارها و شاخص های توافق 
شده به هم ارتباط می دهد. در این چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش ارزش 

ویژه ای داده می شود. زمان و مکان یادگیری ارزش کمتری دارد.
)Level of Qualification( سطح صالحیت 

در چارچوب صالحیت های  یا شغلی  از سطح حرفه  است  عبارت  سطح صالحیت 
حرفه ای ملی که تکالیف کاری باید در آن طراحی و تدوین گردد. نظام های سطح بندی 
گوناگونی در بین کشورها وجود دارد، سطح صالحیت مهندسی )حرفه ای( پنج در 
نظر گرفته شده است که به طبع آن تکنسین فنی یا حرفه ای دارای سطح چهار 

می باشد. صالحیت حرفه ای در اروپا EQF به 8 سطح تقسیم بندی شده است.
 برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای

برنامه درسی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مجموعه ای از استانداردهای دنیای 
کار، اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، تجهیزات، زمان، فضا، 
دانش آموز  که  است  ارزشیابی  استاندارد  آموزشی،  مواد  شایستگی ها،  استاندارد 
آموزش های  در حوزه  اهداف  آن  به  رسیدن  برای  را  متربی  یا  کارآموز  )هنرجو(، 
فنی     و   حرفه ای هدایت می نماید. دامنة شمول برنامه درسی در حوزۀ آموزش های 

فنی و     حرفه ای، دنیای کار و دنیای آموزش را در برمی گیرد.
معموالً در نظام های آموزش های فنی و حرفه ای کشورها سه نوع استاندارد، 

متصّور می شوند:
1 استاندارد شایستگی حرفه ای

شایستگی یا مهارت، که توسط متولیان صنعت، بازار کار و اتحادیه ها، صنوف و ... 
تهیه می شود. در این استاندارد، وظایف، کارها و صالحیت های هر شغل یا حرفه 

مورد توجه قرار می گیرند.
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2  استاندارد ارزشیابی
براساس استاندارد شایستگی حرفه ای و دیگر عوامل مؤثر توسط گروه های مشترکی 
از حوزه های گوناگون تهیه می شود و منجر به اعطای گواهینامه یا مدرک صالحیت 

حرفه ای می گردد.
3  استاندارد آموزشی )برنامه درسی(

براساس استانداردهای شایستگی حرفه و ارزشیابی توسط ارائه دهند گان آموزش های 
فنی و حرفه ای تهیه می گردد. در این استاندارد و اهداف دروس، محتوا، راهبردهای 

یاددهی ـ یادگیری، تجهیزات آموزشی و ... در اولویت قرار دارد.
 آموزش مبتنی بر شایستگی

شایستگی های حرفه ای  بر  تمرکز  که  است  و حرفه ای  فنی  آموزش  در  رویکرد 
فرایند  و  می گیرد  درنظر  آموزشی  پیامدهای  به عنوان  را  شایستگی ها  دارد. 
نیازسنجی، طراحی و تدوین برنامه درسی و ارزشیابی براساس آنها انجام می شود. 
از  مجموعه ای  یا  حرفه  یک  )در  فنی  شایستگی های  به  می توانند  شایستگی ها 
از  حداقلی  به  فراگیران  رسیدن  شوند.  دسته بندی  عمومی  و  غیرفنی  حرفه ها( 
رویکرد  این  در  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  هدف  به عنوان  شایستگی ها  همة 

مورد توجه قرار می گیرد. 
 استاندارد شایستگی حرفه 

استاندارد شایستگی حرفه تعیین کننده فعالیت ها، کارها، ابزارها و شاخص هایی 
برای عملکرد در یک حرفه می باشد. 

 هویت حرفه ای 
برایند مجموعه ای از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است. 
بنابراین به دلیل تغییرات این مجموعه در طول زندگی حرفه ای، هویت حرفه ای 

قابلیت تکوین در مسیر تعالی را دارد. 
 گروه تحصیلی ـ حرفه ای )چندرشته ای تحصیلی ـ حرفه ای( 

برای  را  فراگیر  تا  می گیرند  قرار  هم  درکنار  که  حرفه ای  ـ  تحصیلی  رشته  چند 
انتخاب مبتنی بر عالیق، تصحیح در موقعیت براساس استعداد و حرکت در مسیر 
زندگی با توجه به استانداردهای راهنمایی و هدایت تحصیلی ـ حرفه ای به صورت 
منطقی یاری می رساند. چند رشته ای ها ممکن است با توجه به شرایط و امکانات 
گروه های  بر  مبتنی  بزرگ  شایستگی های  خانواده،  غیرهم  هم خانواده،  منطقه ای 
فرعی حرفه و شایستگی های طولی برای کسب و کار باشد. گروه بندی تحصیلی ـ 
حرفه ای باعث شکل دهی هویت حرفه ای و تکوین آن در طول زندگی خواهد شد. 



172

 رشته تحصیلی ـ حرفه ای 
مجموعه ای از صالحیت های حرفه ای و عمومی است که آموزش و تربیت براساس 

آن اجرا و ارزشیابی می گردد. 

 اهداف توانمندسازی 
و  عملکرد  استاندارد  شایستگی ها،  براساس  که  است  اهدافی  توانمندسازی  اهداف 
تدوین  هنرجویان  توسط  شایستگی ها  کسب  جهت  یادگیری  ـ  یاددهی  اقتضائات 
می گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رویکرد شکوفایی فطرت شامل پنج عنصر: 
تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربی با خود، خدا، خلق و 
خلقت است که با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین می شود. با توجه به 
اینکه آموزش و تربیت فنی و حرفه ای و مهارتی فرایند تکوین و تعالی هویت حرفه ای 
متربیان است و هویت متربیان برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت 
می باشد، بنابراین اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها قابل تبیین خواهد بود، این 
عرصه ها به گونه ای جامع، یکپارچه و منطقی کلیه ساحت های تربیتی را دربرمی گیرد. 

 یادگیری یک پارچه و کل نگر 
یادگیری همه جانبه، یادگیری یک موضوع از ابعاد مختلف، در برنامه درسی ملی به 

ارتباط عناصر اهداف درسی و تربیتی و عرصه های چهارگانه گفته می شود. 

 یادگیری 
از  است  ممکن  یادگیری  یادگیرنده،  رفتار  در  پایدار  نسبتاً  تغییرات  ایجاد  فرایند 
طریق تجربه عینی )از طریق کار، تمرین و …( به صورت نمادین )از طریق اشکال، 
یا  یا به شیوه شهودی )ذهنی  اعداد و نمادها(، به شیوه نظری )توضیحات کلی( 

روحانی( صورت گیرد. 

 فعالیت های یادگیری ساخت یافته 
راهبردهای  انتخاب  بر  حاکم  اصول  براساس  یافته  ساخت  یادگیری  فعالیت های 
یاددهیـ  یادگیری در شاخه فنی و حرفه ای طراحی می گردد. در تدوین فعالیت های 
یادگیری در دروس مختلف شاخه فنی و حرفه ای براساس برنامه درسی ملی ایران و 
حوزه یادگیری کار و فناوری، دیدگاه فناورانه حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیت های 
یاددهی ـ یادگیری در فرایند آموزش به کمک مواد و رسانه های یادگیری به منظور 
تحقق شایستگی ها براساس اصولی از قبیل تقویت انگیزه هنرجویان، درک و تفسیر 
پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیای کار و فعال نمودن هنرجویان استوار است. 1

1ـ ساحت های تعلیم و تربیت براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادی، 
عبادی و اخالقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای 

و علمی و فناورانه. 
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 محتوی 
محتوای آموزشی مبتنی بر اهداف توانمندساز و فعالیت های یادگیری ساخت یافته 
آموزه های  با  سازگار  و  تربیتی  و  فرهنگی  ارزش های  بر  مبتنی  محتوا  می باشد. 
از فرصت ها و تجربیات یادگیری  دینی   و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ 
است که زمینه شکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را 
به صورت پیوسته فراهم می آورد. همچنین محتوای مفاهیم و مهارت های  اساسی   و 
ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از هنرجویان است و برگرفته 
از یافته های علمی و معتبر بشری می باشد. تناسب محتوا با نیازهای حال  و آینده، 
عالیق، ویژگی های روان شناختی هنرجویان، انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش 

از الزامات محتوا است. 

 بسته تربیت و یادگیری 
رسانه های  و  مواد  منابع،  از  هماهنگ  مجموعه ای  به  یادگیری،  و  تربیت  بسته 
با  یا به صورت اجرایی هماهنگ  آموزشی اطالق می شود که در یک بستة واقعی 
نشان و برند مؤسسه تولیدکننده تهیه و برای یک یا چندپایه تحصیلی مورد استفاده 
قرار می گیرد. درحال حاضر با گسترش فناوری های نوین و ICT، بسته آموزشی با 
نرم افزارهای آموزشی، لوح فشرده و سایت های اینترنتی تکمیل می شود. طراحی و 

تهیه بسته یادگیری براساس ماکت بسته تربیت و یادگیری انجام می پذیرد. 
بسته تربیت و یادگیری می تواند شامل گسترده ای از منابع و رسانه های آموزشی 
یا حاوی تعدادی کتاب و کتابچه، برگه های کار، لوح فشرده، فیلم آموزشی و حتی 
برخی وسایل کمک آموزشی و ابزارها باشد. در کنار بسته سخت افزاری، استفاده 
از امکانات نرم افزاری و اینترنت نیز می تواند به تکمیل یک بستة آموزشی کمک 
کند. می توان بسته تربیت و یادگیری را به دو گروه کلی شامل منابع اصلی و منابع 

تکمیلی تقسیم نمود. 

 منابع اصلی شامل 
1  کتاب درسی

2  کتاب راهنمای هنرآموز
3  کتاب همراه هنرجو 

 لذا بسته تربیت و یادگیری شامل 
3  کتاب همراه هنرجو  2  راهنمای هنرآموز                   1  کتاب درسی      

6  فیلم هنرجو  5  نرم افزار هنرجو                     4  کتاب تمرین      
7  فیلم هنرآموز 
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ساختار سالن های سرپوشیده 

1ـ مدیریت                                   2ـ کمک های اولیه و پزشک                                3ـ ورودی و خروجی رختکن
4ـ رختکن                                 5  ـ سرویس بهداشتی و دوش                             6ـ نمازخانه

7ـ راهرو                                    8ـ جایگاه تماشاچیان                                      9ـ اتاق وسایل )انبار(
10ـ سالن مجهز به تشک
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