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قبل از آنکه فن آخر «استاد شیفو» نثارت شود انصراف بده!
میترا زمانی یکی از پادرهواترین رشتههای
طنزنویس تحصیلی در این مملکت
تربیتبدنی است که دقیقا
حکم شترمرغ را دارد .یعنی نه تخم میکند ،نه
میپرد ،نه بال میزند ،نه پرواز میکند ،نه کسی
را جایی میبرد و نه کسی را به جایی میرساند.
برای موفقیت در این رشته به همان عاملی نیاز
دارید که برای موفقیت در رشتههای دیگر به آن
نیازمندید؛ یعنی پارتی و آشنا و ژن خوب .اگر اینها
را دارید در این رشتهها همانقدری امکان موفقیت
دارید که در رشتههای دیگر .اما برای آشنایی هر
چه بیشتر رشته تربیتبدنی با شما و شما با این
رشته ،کمی در این مورد درافشانی میکنیم.
حواستان را جمع کنید چون فقط یکبار توضیح
میدهیم و اگر خودتان را شرحه شرحه هم کنید
از توضیحات مجدد خودداری که میکنی م هیچ،
حتی اجازه نمیدهیم مطلب را دوبار بخوانید!
یعنی اینطور بیاعصابهایی هستیم .حواستان
را جمع کنید .آقا! آقاجان! بله شما! با شما هستم که
وسط خواندن این مطلب نشستهاید موبایل بازی
میکنید .بگذار کنار آن گوشی قراضه را بنشین.
این مطلب را بخوان! نویسنده درجه یک آوردهاند،
کلی هزینه کردهاند که یک مطلبی بنویسد شما
بخوانید چهارتا درس زندگی یاد بگیرید ،فردا در
زندگی به یک دردی بخورید! بعد شما نشستهای
وسطسخنرانیمقامشامخبندهپیامرسانداخلیو
خارجی باال پایین میکنی؟ قاطی کنم برای شما؟
شهریه این ترمت را ببرم باال؟ سفارش بکنم بخش
مالی به شما تخفیف و تقسیط ندهد؟ حتما باید زور
باالیسرتانباشد؟
تعریفواقعیرشتهتربیتبدنی
تربيتبدني رشته ميانرشتهاي است که از
علوم مختلف براي تقويت و تربيت جسم و روان
انسان استفاده ميکند .اين رشته از يکسو
مشتمل بر يکسري رشتههاي پايه پزشکي
است تا جايي که فارغالتحصيل آن تا حد يک
پزشکيار با جسم انسان آشنا ميشود و از سوي
ديگر بخشي از دروس اين رشته شامل علوم
تربيتي است تا دانشجوي اين رشته با تنش و
واکنش انسانها آشنا شود و بتواند به عنوان يک
مربي با ورزشکاران يا دانشآموزان به درستي
برخورد کند .باالخره يک بعد اين رشته شامل
علوم ورزشي ميشود يعني دانشجو ،علوم
ورزشي را به صورت علمي و عملي آموزش
ميبيند تا بتواند در رشتههاي مختلف ورزشي
مهارت داشته باشد ،همچنين توانايي تحقيق در
علوم ورزشي را به دست بياورد .همه این تعریف
را خواندید؟ آفرین! حاال همهاش را پاک کنید و
به تعریف بنده حقیر از این رشته توجه کنید.
رشته تربیتبدنی یکی از رشتههای سرکاری
این مملکت است که داوطلبان آن بعد از چهار،
 ۶سال و هشت سال پول و شهریه دادن متوجه
میشوند که اگر شهریه این سالهایشان را نگه
میداشتند یک باشگاه میزدند درآمدشان
بیشتر میشد و آینده شغلی هم داشتند!

بازارکاررشتهتربیتبدنی
شـما وقتـی وارد رشـته تربیتبدنـی میشـوید
افقهای شـغلی زیـر پیش پای شـما پیداسـت.

درزن مستر! کال در ایران پول و امکانات سهم مربی
خارجی است ،محرومیت و فحش خوردن سهم
مربیداخلی!

اسنپ
این آپشن بای دیفالت تمام رشتهها در ایران است!
فرقی هم نمیکند دانشگاه دولتی درس خوانده
باشیدیادردانشگاهشهریهمحور!

مربیگریدرباشگاههایخصوصیورزشی
ببینید مربیگری در باشگاههای ورزشی فرمول
بسیار سادهای دارد .میروید یک باشگاه دیگر را
پیدا میکنید که مربیاش «چیز -میز» سرش
میشود .هر کاری کرد شما میآورید در باشگاه
خودتان انجا م میدهید .بعدش یک جمله کلیدی
هست که باید حتما بیان کنید تا همگان متوجه
شوند شما یک چیزی بارتان است و آن هم این
است که داداش داری اشتباه میزنی! یعنی این
جملهراکهبگویی 90درصددرمربیگریباشگاهی
ورزشی تثبیت میشوی! باورت نمیشود از مربیان
بدنسازبپرس!

معلمیتربیتبدنی
عمدتا در مدارس این رشته را با داماد یا باجناق
آقای مدیرعامل یا ناظم میدهند که هنر دیگری
ندارد! او هم زنگهای ورزش بچهها را دور هم جمع
میکند و یک مسابقه فوتبالی چیزی راه میاندازد و
خودش با خیال راحت مینشیند گوشه حیاط نان
وماستشرامیخورد!
کارشناسورزش
حقیقتش میدانیم کجا به کارشناس ورزش نیاز
دارند،امانمیدانیمچراهیچوقتکارشناسانورزش
را از بین آدمهایی که مدرک مرتبط دارند انتخاب
نمیکنند!یاپیشکوستانورزشیرامیآورندسرکار
یا خبرنگارهای ورزشی با حفظ سمت میروند این
فرصت شغلی را میقاپند! خالصه اینکه اگر جایی
کارشناس ورزشی خواستند به من هم خبر بدهید.
دوتامصاحبهازطرفمیزنیمِ ،دبروکهاستخدام!
مربیگریحرفهایورزشی
این یکی که در کل یکی از فرصتهای شغلی بامزه
در ورزش ایران است .اول اینکه پیشنیاز موفقیت
در این شغل این است که ایرانی نباشی .ببین به
ل میدهند ،نه امکانات و نه
مربی ایرانی نه پو 
احترام؛ اما همین کارلوس کیروش را ببینید .قد
هزینههای یک استان حقوق میگیرد ،قد معلم
پرورشی میآید سرکار ،قد یک مربی درجه سه
هم نتیجه میگیرد ،تازه دست بگیر هم دارد و هر
وقت هوس کند یکی را گوشمالی میدهد یا اینکه
برکنار میکند .جای کیروش یک مربی ایرانی بود
همان دور اول صعود به جامجهانی میگفتیم آفی

خبرنگاریورزشی
این رشته یکی از فرصتهای شغلی غیرمستقیمی
است که شاید نصیبتان شود .البته نباید خیلی
جدیاش بگیرید .همان بند پارتی را میخواهد؛
ضمن اینکه زرنگ بودن شما هم بسیار در اصل
ماجرا تاثیر دارد .اصوال خبرنگاری که زب روزرنگ
نباشد چیزی نمیشود! راه خبرنگار شدن هم
این است که وارد دفتر روزنامه یا مجله میشوی
و میگویی آمدهام خبرنگار ورزشی شوم و پول
هم نمیخواهم!  90درصد نگهت میدارند و
پشتبندش خبرنگار خوندل خورده خاک خورده
روزنامه را بیرون میکنند .در حقیقت مهمترین
بدی این رشته این است که خبرنگار ورزشی
همیشه از طرف روزنامه به قیمت پوست خیار
فروختهمیشود.
بادیگاردی
هیکل میکل میزان هست؟ پس بفرمایید این فرم
راپرکنیدبرویدآنسمتاستخدامشوید!
پیکموتوری
معموال شاگرد تنبلهای این رشته ناچار میشوند

به این شغل اکتفا کنند که بعدا کار بهتری
گیرشان بیاید .البته ایرادی هم ندارد ،چون 70
درصد موتوریهای تهران قبال خودشان کارخانه
داشتهاند اما قیمت دالر رفته باال ناچار شدهاند
بیایندباموتورکارکنند!شماهمعینآنها!
فنآخراستادشیفو
اگر چیزهایی که برایتان نوشتیم هنوز نتوانسته
شما را از تحصیل در این رشته ناامید کند ،نگاهی
به درسهایی بیندازید که باید بخوانید تا بعدش به
جمعرانندگانتاکسیهایاینترنتیبپیوندید!
دروسپايه
آناتومي انساني ،فيزيولوژي انساني ،شيمي
عمومي ،فيزيک عمومي ،رياضيات پايه و مقدمات
آمار،کمکهاياوليهوزيستشناسي.
دروساصلي
اصول فلسفه آموزش و پرورش ،مباني برنامهريزي
آموزش متوسطه ،روانشناسي کودک و نوجوان،
روانشناسي تربيتي ،اصول و فنون مشاوره و
راهنمايي ،سنجش و اندازهگيري ،توليد و کاربرد
مواد آموزشي ،روشها و فنون تدريس و مديريت
آموزشي.
دروستخصصي
اصول و مباني تربيت بدني ،تاريخ تربيت
بدني ،تغذيه و ورزش ،آسيبشناسي ورزشي،
رشد و تکامل حرکتي ،فيزيولوژي ورزشي،
يادگيري حرکتي ،سنجش و اندازهگيري در
تربيتبدني ،بهداشت و ورزش ،تربيتبدني در
مدارس ،مديريت سازمانهاي ورزشي ،مديريت
و طرز اجراي مسابقات ،زبان اختصاصي،
حرکتشناسي ورزشي ،حرکات اصالحي،
تربيت بدني و ورزش معلوالن ،مقدمات
بيومکانيک ورزشي ،مباني رواني و اجتماعي،
تربيت بدني ،آمادگي جسماني ،فوتبال ،دو و
ميداني ،ژيمناستيک ،شنا ،واليبال ،بسکتبال،
هندبال ،تنيس روي ميز ،کشتي و بدمينتون.
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