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مقاله

عملکرد فارغ التحصیل این رشته می شد.
همین امر لزوم بازنگری و بازســازی آموزش های 
فنی وحرفه ای را نشان می دهد که رشتة تربیت بدنی 

نیز از این قاعده مستثنا نیست.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
)هنرآموزرشتةتربیتبدنی(

ورزش به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در 
توســعة پایدار در تمام دوران زندگی انسان ها دارای 
اهمیت اســت. ولی چون مبنای تربیت جســمی و 
روحی در ســنین جوانی گذاشته می شود، باید برای 
آن در دورة نوجوانــی و جوانــی اهمیت بیشــتری 
قائل شــد. تربیت بدنــی و ورزش اگر به طور اصولی 
و براســاس برنامه ای منظم و درست انجام شود، در 
تحقق بســیاری از نیازهای دوران جوانی، شناخت 
زندگی اجتماعی و اصالح یا جلوگیری از بسیاری از 

رفتارهای انحرافی نقش مؤثری خواهد داشت.
با توجه به اینکه شــاخة آموزش فنی وحرفه ای در 
نظام جدید آموزشی براساس برنامة درسی ملی، در 
کنار شاخه های نظری به منظور تربیت نیروی انسانی 
متخصص و ماهــر در بخش های متفاوت اقتصادی، 
ایجاد شــده اســت، انتظار می رود که فراگیرندگان 
بااستعداد، توانمند و باعالقه به این شاخه گرایش پیدا 
کنند تا بتــوان از طریق آموزش به هدف راهبردی، 
یعنی ایجاد اشــتغال دست یافت. واضح است، عالوه 
بر آثار مهمی که این آموزش ها در ایجاد اشتغال مولد 
دارند، از آثار فرهنگــی و تربیتی برای پرورش افراد 

متکی به خود و مستقل نیز برخوردارند.
از این رو در راســتاي تحقق موارد مذكور، پرورش 
هنرآموزانــي متعهــد و توانمند كه قادر باشــند با 
استفاده از تجهیزات مدرن و بهره گیري از راهبردهاي 
یاددهي ـ یادگیري متخصصاني كارآمد و شایســته 
در هنرســتان ها تربیت كنند از مهم ترین اولویت ها 

به شمار مي رود.

مقدمه
در سال  های گذشــته، با توسعة روزافزون فناوری 
اطالعات و البتــه افزایش بی تحرکی، صنعت ورزش 
در ابعاد وسیع و شکل های متفاوت در زندگی انسان 
حضــور یافته و امکانات مفید و گوناگون این صنعت 
نیازهــای جدیدی پیش روی انســان مــدرن امروز 
قرار داده اســت. بدیهی اســت که یکی از مهم ترین 
عوامل رشــد تربیت بدنی و صنعت ورزش کســب 
صالحیت های انســانی و الهی، به همراه گســترش 
شایستگی های نیروی کار است که متخصصان آینده 
را قادر می ســازد، به ظرفیت های جسمانی، روحی و 
روانی متعالی برسند و به انسان هایی سالم و برومند 

تبدیل شوند. 
رشتة تربیت بدنی در نظام آموزشی فنی وحرفه ای 
فعلی، از ســال 1372 تشــکیل و در هنرستان های 
تازه تأســیس این رشته آموزش داده شد. حاصل آن 
9 تــا 10 دوره فارغ التحصیل بود کــه به دوره های 
کاردانــی این رشــته وارد شــدند. با وجــود تمام 
تالش های متخصصان، مدرســان، کارشناسان این 
حوزه، حضور فارغ التحصیالن در بازار کار که وجهی 
دیگر از هر برنامة درســی فنی وحرفه ای اســت و به 
آن هویت می دهد، مطلــوب نبود. دلیل این امر نیز 
فقدان زیرســاخت های الزم برای کمک به اشتغال، 
خوداشــتغالی و توســعة کارآفرینی در برنامه های 
درســی بود کــه در نهایت ســبب کاهش کیفیت 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ تربیت بدنی
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تحوالت نظام آموزشی کشور در دهة اخیر، نتیجة 
انجام پژوهش ها و چرخش هایی اســت که ضرورت 
ایجاد تحــول در نظام آموزشــی را تبیین کرده اند. 
چرخش هایــی مانند توجه بــه ارزش کار و تالش،  
توجه به اسناد باالدستی و سیاست های کلی کشور، 
اســتفاده از تجربه های بین المللی، تمرکز بر کیفیت 
آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای، توجه به کل نگری 
در آموزش و تربیت فنی وحرفه ای، و ... تحقق توسعة 

همه جانبه و پایدار را برای کشور فراهم می سازند. بر 
همین اساس در رشــتة تربیت بدنی، به منظور رفع 
نقاط ضعف و آســیب های فعلی، اطالعات شغلی و 
حرفه ای از اســناد موجود ملــی و بین المللی و نیز 
خبرگان دنیای کار و مطالعات تطبیقی گردآوری و 
استخراج شــد و بر مبنای این یافته ها برنامة درسی 

رشتة تربیت بدنی تغییر یافت.

از مهم ترین پژوهش های انجام شده در طراحی رشته ها »نیازسنجی شغلی« است که طی آن اطالعات شغلی 
و حرفه ای، از اسناد ملی و بین المللی )ایسکو، 2008( و اسناد ملی سایر کشورها )مانند استرالیا، کانادا و ...( 
استخراج می شود. هم زمان نیز اطالعات شغلی رشته از خبرگان و ذی نفعان دنیای کار )شرکت ها و سازمان ها( 
جمع آوری و براســاس حرفه های منتخب از ایسکو 2008، دســته بندی می شوند. این دسته بندی در رشتة 

تربیت بدنی به شرح جدول 1 است.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

مشاغلقابلاحرازدررشتةتربیتبدنی

جدول1.حرفههاومشاغلرشتةتربیتبدنی

کدگروهکاری/نامگروهکاری/شغلردیف
L1کدگروهکاری/نامگروهکاری/شغلردیفشغل

L2شغل
342231بازیکن دارت34210191341بدن ساز عمومی )آمادگی جسمانی(1
342232بازیکن تیروکمان34210191332ژیمناستیک کار2
342233بازیکن شطرنج34210191323دو و میدانی کار3
342234بازیکن تیراندازی34210191314شناگر4
342235بازیکن پینت بالp5- 342149کشتی گیر5

دستیار ورزش های بومی و p6-342154ایروبیک کار )ورزش هوازی(6
342236سنتی

342237دستیار روان درمانگر ورزشی34210191367بازیکن والیبال7

دستیار برنامه ریز تغذیة 34210191378بازیکن هندبال8
342238ورزشی

34210191419بازیکن بدمینتون9
تکنسین مطالعات سالمت 
و ورزش برای افراد دارای 

معلولیت
342239

3422240دستیار مدیر اماکن ورزشی342101914310بازیکن پینگ پنگ10
342241کمک تکنسین امور ورزشی342101913911بازیکن بسکتبال11

دستیار تحلیل گر فنی 342101913812بازیکن فوتسال12
342242)آنالیزور(

دستیار طراح جدول های 342101914013بازیکن فوتبال13
342243مسابقات ورزشی

342244دستیار پیکرسنجp14- 342147بازیکن کاراته14
p-342146بازیکن اسکیت15

342245دستیار بدن ساز مدرن15
p-342148بازیکن تکواندو16
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توسعة حرفه ای پیش بینی امکان پیشرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد مسیرهای متنوع برای »رسیدن 
به سطوح باالی مهارت« است. توسعة حرفه ای در رشتة تربیت بدنی به هنرجویانی که در این رشته تحصیل 
می کنند نشان می دهد که مسیر پیشرفت آن ها در محیط کار حرفه ای چگونه است، چطور می توانند در شغلی 
که هستند به جایگاه باالتری ارتقا یابند، و تا چه سطحی می توانند خود را ارتقا دهند که نمودار 1 این مسیر 

را نشان می دهد.   

L1الف(تواناییهایشاغلدرسطح
رشتة تربیت بدنی نقش مؤثری در زمینة توانبخشی 
و بهســازی جســمی و روانی افراد جامعه دارد و به 
همیــن دلیل از جایگاه مهمی برخوردار اســت. لذا 
تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در این رشته 
بسیار ضروری و کاربرد آن در امر آموزش وپرورش و 

بهداشت فردی و اجتماعی بسیار گسترده است.
شغل هایی که در این زیرگروه قرار می گیرند، عمدتًا 
شــغل هایی هســتند که انواع ورزش های تفریحی 
و رقابتی، کار با وســایل ورزشــی، حفظ و نگهداری 
وسایل ورزشی و مراقبت از سالمت فردی را پوشش 
می دهند. این شــاغالن باید از قدرت، اســتقامت، 
انعطاف، توان، تعادل، هماهنگی، چابکی و ســرعت 
خوب و مناســبی برخوردار باشند. همچنین دارای 
توانایی های حســی، دیداری و شــنیداری، عالقه، 
پشــتکار، جدیت، شجاعت، سرســختی، کوشایی، 

خودانگیختگی، خالقیت، ســازگاری، مربی پذیری و 
هوش حرکتی باشند.

تجربة مورد نیاز این شغل ها عبارت اند از: شرکت در 
مســابقات قهرمانی مدرسه ها و باشگاه ها و گذراندن 

دوره های ویژه برای اخذ مدرک مورد نیاز.

L2ب(تواناییهایشاغلدرسطح
برای شغل های این زیرگروه همة توانایی ها سطح 
L1 مورد نیاز است. به عالوه، داشتن دانش رشته های 
گوناگون ورزشی در حد بازیکن ورزشی و یا مهارت  
در یک رشتة ورزشی خاص، کسب پایین ترین درجة 
داوری و مربیگری در رشــته یا رشته های ورزشی و 
نیز تجربة شــرکت در مســابقات قهرمانی کشوری، 
اســتانی، دانش آمــوزی و لیگ هــا یــا عضویت در 
تیم های ملی ضروری اســت. شاغالن باید از قدرت، 
استقامت، انعطاف، توان، تعادل، هماهنگی، چابکی 

توسعةحرفهای

ویژگیهایشغلوشاغل

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةتربیتبدنی

سطح پنج

سطح چهار

سطح سه

سطح دو

سطح يک

هنرآموز 
تربيت بدنی

23201905

مديران مراکز ورزشی و تفريحی
143110195

کارشناسان تربيت بدنی   3421094

تكنسين ورزشی
3421093

مربيان آمادگی 
جسمانی و تفريحی

مربيان ورزشی 
34220093

کمک تكنسين ورزشی 3421092

ورزشكار   3421091

L3
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و سرعت خوب و مناسبی برخوردار باشند. همچنین  
توانایی های حسی، دیداری و شنیداری شاغالن باید 
قابل توجه باشد و عالقه، پشتکار، جدیت، شجاعت، 

خالقیت،  خودانگیختگی،  کوشــایی،  سرســختی، 
ســازگاری، مربی پذیری و هوش حرکتی متناسب با 

مشاغل مرتبط را داشته باشند. 

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهتربیتبدنی
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جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةتربیتبدنیشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها

م
عا
ی

ها
ی
تگ

س
شای

ة
رف

ح
ک

وژی
داگ

پ
ی
لم

مع

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

ة
رف

ح
ص

خا
ک

وژی
داگ

صپ
خا

ی
ها

ی
تگ

س
شای

زی
مو

رآ
هن

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ای
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

٭ ی
دن
تب

ربی
ةت

شت
یر

فن
ی
ها

ی
تگ

س
شای

1. توانایی آموزش اجرای پرورش مهارت های جسمانی، حرکتی )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش اجرای توسعه مهارت های چابکی ـ ذهنی )400 ساعت آموزش(
3. توانایی آموزش اجرای توسعه مهارت های حرکتی با توپ )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش اجرای توسعه مهارت های رزمی ـ هدفی )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش اجرای توسعه سالمت و سبک زندگی با ورزش )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش سازمان دهی توسعة سالمت و سبک زندگی با ورزش )400 ساعت 

آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فنی تخصصی )250 ساعت آموزش(

8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت ورزشکار )34 ساعت 
آموزش(

9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین ورزشی )34 
ساعت آموزش(

10. كسب شایستگي برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی ارزش های اخالقی در محیط های ورزشی )34 ساعت آموزش(

~  2800 ساعت

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین تربیت بدنیتکنسین٭

é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.
é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.

é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 
شده است.

é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگــوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار 

رکن اصلی است:
1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛

2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیات
میدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.
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معصومهصادق
اکرمدهقانی

مقاله

اســتانداردهای جهانی، پوشش 75 درصدی کودکان را 
در زمینة آموزش های پیش از دبستان نشان می دهند. با 
توجه به اختالف فاحش آمارهای جهانی با کشور ما در 
پوشش آموزش کودکان زیر هفت سال، و برای رسیدن 
به اســتانداردهای بین المللی در این زمینه، رشــد 25 

درصدی تا سال 1404 پیش بینی می شود.
 طبق آمارهای سازمان بهزیستی کشور، تعداد کودکان 
برخوردار از آموزش زیر هفت ســال در ســال 1392، 
600هزار نفر، تعداد مهدهای کــودک 16هزار واحد و 
هزار نفر بوده اســت که با پیش بینی  تعداد مربیان، 50  
رشــد 25درصدی تا ســال 1404، تعداد کودکان زیر 
هفت سال به 750هزار نفر، تعداد مهدکودک ها 20هزار 
واحد و تعداد مربیان 62500نفر خواهد رسید. با توجه 
به آمارهای ذکر شــده، در حدود 12500 مربی کودک 
کمبود خواهیم داشت که باید ساالنه، دو هزار نیرو در این 
زمینه تربیت شود. آمارهای وزارت آموزش وپرورش نیز 
تقریبًا در همین حدود کمبود را نشان می دهند. الزم به 
توضیح است، توجه به دلیل هایی مانند: اشتغال مادران، 
ایجاد محیط های مناسب برای رشد و یادگیری کودکان، 
درمان آسان و به موقع مشکالت کودکان، و ... نیز ضرورت 
وجودی مربیان متخصص و مراکز پیش از دبســتان را 

بیش از پیش نمایان می سازد.

با توجه به موارد فوق و ضرورت دســتیابی به توسعة 
پایدار، الزم اســت مربیان در سطح دیپلم از آموزش با 
کیفیت برخوردار باشــند. گذراندن دورة سه ســاله در 
آموزش فنی وحرفــه ای برای اخذ دیپلم تربیت کودک، 
امکان برخورداری از آموزش طوالنی مدت، عمیق و همراه 
با کار عملی را فراهم می سازد. آنچه که در این زمنیه از 
اهمیت خاصی برخوردار است، ضرورت وجد هنرآموزانی 
متعهد و توانمند اســت که قادر باشــند با استفاده از 
فناوری هــای مدرن و بهره گیری از راهروهای یاددهیـ  
یادگیری متناسب با موضوع تدریس، هنرجویانی کارآمد 

و شایسته در سطح دیپلم )L1 و L2( تربیت نمایند.

مقدمه
کودکان ارزشمندترین سرمایه های انسانی هر جامعه اند 
که در ساختن آیندة هر کشور نقش مؤثری دارند. آن ها 
زمانی می تواننــد این نقش را به درســتی انجام دهند 
که از توانمندی های الزم بهره مند باشــند. برخورداری 
کودکان از حق آموزش، به ویژه آموزش با کیفیت، یکی 
از روش های اساسی توانمندسازی کودکان است. آموزش 
با کیفیت، آموزشی است که رشد و تکامل همه جانبه و 
یکپارچة کودک را تضمین می کند. دستیابی به آموزش 
با کیفیت، مســتلزم داشتن برنامه ای صحیح و مربیانی 
کارامد برای اجرای آن است. چنین آموزشی در سال های 
پیش از دبستان از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا 
براساس پژوهش های انجام شــده، دوران اولیة کودکی 
در شکل گیری شــخصیت کودکان نقش مؤثری دارد 
و یادگیری ســریع تر، آسان تر و عمیق تر اتفاق می افتد. 
تدوین برنامة آموزشــی برای مربیــان، اولین گام برای 
توانمندسازی آن ها در زمینة اجرای آموزش با کیفیت در 

سال های پیش از دبستان است.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
متخصص

آموزش های فنی وحرفه ای به عنوان یکی از اجزای مهم 
نظام آموزش وپرورش کشــورها، مسئول اصلی تربیت 
نیروی انســانی ماهر و نیمه ماهر است. این آموزش ها 
ابــزاری برای رفــع نیازهای بــازار کار و گام مؤثری در 
زمینة توســعه ملی محسوب می شــوند. »نیازسنجی 
آموزشی« نشان دهندة تقاضاهای آموزشی و مبنایی برای 
برنامه ریزی و تدوین محتوای آموزشی است. برای تربیت 
نیروی انسانی متخصص در آموزش های پیش از دبستان 

با تحلیل وضعیت بازار کار نتایج زیر حاصل شد:
é در سرشماری سال 1385، جامعة کودکان زیر هفت 
ســال، حدود هفت میلیون نفر بوده است1 که بر اساس 
آمارهای وزارت آموزش وپرورش و ســازمان بهزیستی 
کشــور، تنها 10 درصد از این کودکان در مراکز پیش 
از دبســتان آموزش می بینند. این در حالی اســت که 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ  تربیت کودک
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