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با توجه به آموزه های اسالمی ،کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار ،نفس سرکش
را رام کرده و شخصیت وجودی خویش را صیقل داده ،هویت خویش را تثبیت کرده و زمینۀ ارتقایِ وجودی
خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نیازهای جامعه را فراهم می آورد .آموزش فناوری،
کار و مهارت آموزی ،باعث پیشرفت فردی ،افزایش بهره وری ،مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی ،کاهش
فقر ،افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد .برای رسیدن به این مهم ،برنامه ریزی درسی حوزۀ دنیای کار و
دنیای   آموزش بر مبنای نیازسنجی شغلی صورت گرفته است .درس های رشته های تحصیلی شاخۀ فنی و حرفه ای
شامل دروس آموزش عمومی ،دروس شایستگی های غیرفنی و شایستگی های فنی مورد نیاز بازار کار است .دروس
دانش فنی از دروس شایستگی های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است .درس دانش
فنی  پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتۀ تحصیلی است که هنرجویان در پایۀ   دهم
و در آغاز ورود به رشتۀ تحصیلی خود باید آن را آموزش ببینند و شایستگی های الزم را در ارتباط با دروس عملی
و ادامۀ تحصیل در رشتۀ خود کسب نمایند .درس دانش فنی تخصصی که در پایۀ دوازدهم طراحی شده است،
تخصصی حرفه ای شده و زمینه را برای ادامۀ   تحصیل و
شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقاءِ دانش
ِ
توسعۀ حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می کند.
الزم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه های  8ساعته نیست بلکه
در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است .در ضمن ،آموزش این کتاب نیاز
به پیش نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش های قبلی تا پایۀ نهم به تحریر درآمده است .محتوای آموزشی کتاب
دانش فنی پایه ،آموزش های کارگاهی را عمق می بخشد و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری
تأمین می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت می گیرد.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز

درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم ،کسب
دانش فنی پایه در گروه بهداشت و سالمت و رشتۀ
ِ
تحصیلی تربیت بدنی برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.
در تدوین درس دانشفنیپایه ،موضوعاتی مانند تاریخچۀ رشته ،محتوا جهت ایجاد   انگیزش ،مشاغل
و هدف رشتۀ تحصیلی ،نقش رشتۀ شما در توسعۀ کشور  ،مثالهایی از نوآوری ،خالقیت و الهام از
طبیعت    ،اصول   ،مفاهیم ،قوانین ،نظریه ،فناوری ،عالئم ،تعاریف کمیتها ،واحدها و یکاها ،فرمولهای
فنی   ،تعریف دستگاهها و وسایل کار ،مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی ،زبان  فنی ،ایمنی و
بهداشت فردی و    جمعی ،پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونههایی از مهارت حل مسئله در بستر
گروه تحصیلی   و برای رشتۀ تحصیلی در   نظر  گرفته شده است.
می توانید در هنگام ارزشیابی این درس ،از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید.
توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر رشته ،کوشش الزم
را داشته باشید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

مقدمه

در سند چشم انداز توسعه آموزش و پرورش در ايران توجه ويژه و خاصي به تربيت بدني و
علوم ورزشي شده و از آن به عنوان ابزاري مهم در تعليم و تربيت نونهاالن ،نوجوانان و جوانان
ياد شده است و اگر از اين ابزار مهم و جذاب در جهت رسيدن به آن اهداف استفاده كنيم
ثمرات مطلوبي خواهد داشت.
توجه به تربيت بدني و ورزش در برنامههاي درسي مدارس و ساير نهادهاي رسمي و غير رسمي
بيانگر اين است كه تربيت بدني بهعنوان يك فعاليت آموزشي و تربيتي ميباشد .شواهد علمي
بسياري دال برنقش فعاليتهاي ورزشي براي رفع نيازهاي ردههاي سني مختلف از كودكان تا
سالمندان و لزوم تشويق آنان بهشركت در فعاليتهاي ورزشي وجود دارد.
تربيت بدني و ورزش بخش مهم و جدا نشدني از تعليم و تربيت است كه از طريق حركات
همه ابعاد وجودي انسان (جسماني ،روحي،
مبتني بر اصول علمي ،جريان رشد و تكامل را در ٔ
اجتماعي و اخالقي) تسهيل و هماهنگ نموده است و امكان تعامل با محيط وخالقيت و
سازگاري در پاسخگويي به محركهاي اطراف خود را فراهم ميآورد.
كتاب دانش فني كمك مي كند كه ميزان آگاهي هنرجويان نسبت به زيرساختهاي تربيت
برنامه مناسب كه ريشه در نيازها ،سن ،عالئق و سطح رشد هنرجويان
بدني افزايش يابد تا با يك
ٔ
دارد آمادگي بيشتر براي ورود به اين رشته پيدا كنند و هنرآموزان با تكميل اطالعات اين
كتاب و برنامهريزي براي تسهيل خالقيت و نوآوري هنرجويان ميتوانند ساختارمند ،آنان را
در مسير صحيحتري هدايت نمايند و با استفاده از روش تدريس متناسب ،ذوق و شوق الزم را
در هنرجويان برانگيزانند.
اين كتاب در پنج فصل به شرح زيرتنظيم و ارائه شده است:
در فصل اول با عنوان مبانی بنیادی تربیت بدنی ،كلياتي از مفاهيم و اصطالحات موردنياز
و سپس فلسفه و اهداف و تاريخچه اي مختصر و سمبل ها و اسطوره ها در تربيت بدني و
مطالبي در مورد نهضت المپيك ارائه خواهد شد.
در فصل دوم كه به مباني علوم پایه تربيت بدني اختصاص يافته است به طور مختصر به علوم
مرتبط با تربيت بدني از جمله :آناتومي ،فيزيولوژي ،روان شناسي ورزشي و حقوق ورزشي
زمينه اين علوم به دانش زمينه اي كه براي رشته آنها ضرورت دارد،
پرداخته تا هنرجويان در
ٔ
دست يابند.
در فصل سوم ،مبانی ساختار اماکن و تجهيزات ورزشي ارائه شده است كه هدف از آموزش آن،
ايجاد شايستگي و تواناييهاي الزم هنرجويان در تشخيص استفاده از اماكن ورزشي سرپوشيده

و روباز ،به كارگيري تجهيزات ورزشي مناسب هر رشته ،مشخصات کالبدی و جانی و محیط
اماکن و تأثیرات هر کدام بر هم است (حفظ و نگهداري استانداردهاي فضا و اماكن ورزشي و
تفكيك اماكن ورزشي از همديگر به لحاظ نوع رشته ورزشي) میباشد.
در فصل چهارم به مبانی اندازهگیری و ارزشيابي در تربيت بدني پرداخته شده است كه در آن
هنرجويان از انواع مقياسهاي اندازه گيري ،كاربردهاي اندازهگيري متغیرها و انواع آزمون متناسب
با رشتههاي مرتبط استفاده خواهند كرد.
فصل پنجم به مبانی ارتباطات رسانهها در ورزش اختصاص داردكه هدف آن ايجاد
شايستگيهاي الزم هنرجويان در تدوين گزارشهاي خبري از مسابقات ورزشي ،استفاده
مسابقه
از نرمافزارهاي آموزشي متناسب با رشتههاي ورزشي و ارائه گزارش تصويري از يك
ٔ
ورزشي قهرماني است.
نكته مهم و قابل توجه
در پايان هر فصل براي ارزشيابي از هنرجويان سؤاالتي طرح شده ،كه ٔ
اين است كه رويكرد جديد آموزشي مبتني بر توانايي انجام مهارت هاي كاربردي است.
همفكري و همكاري هنرآموزان و كارشناسان رشته تربيتبدني ما را درهر چه پربارتر شدن
اين كتاب ياري خواهد كرد.
مؤلفان و گردآورندگان

