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مقاله

به خودکفایی در بخش کشاورزی، باید صنایع مربوط 
به تولید و مونتاژ ماشــین ها و تجهیزات کشاورزی 
به رشــد باالیی برســند. به همین نسبت، صنعت 
خدمات پس از فروش و تعداد تعمیرکاران و کاربران 
این صنعت نیز رشــد خواهند کرد و قشر عظیمی از 
نیروهای کار کشور را به خود اختصاص خواهند داد 
]ســند پشتیبان طراحی و تدوین رشتة ماشین های 
کشاورزی[. برای باال بردن بازدهی عوامل تولید، الزم 
است ســرمایه گذاری جدیدی در زمینه های نیروی 
انســانی در بخش کشاورزی انجام گیرد و به موازات 
آن، ضریب مکانیزاســیون افزایــش یابد. با توجه به 
پیشرفت سریع فناوری و تنوع ماشین ها و تجهیزات 
در این صنعت، حضور کارگران و تکنسین های ماهر 
و تحصیل کرده به خوبی احســاس می شود که سهم 
زیــادی از تربیــت چنین نیروهایی بــر عهدة نظام 

آموزش فنی وحرفه ای آموزش وپرورش است.
در ایــن میــان کیفیت، مهــارت و شایســتگی 
فارغ التحصیالن نظام آموزش وپرورش فنی وحرفه ای 
تــا حد زیادی تابــع کارایی هنرآمــوزان این نظام، 
آمادگی آنان برای تدریــس، آگاهی آنان از روش ها 
و وسایل نوین آموزشــی و تحوالت روزامد دانش، و 
اســتفادة آن ها از روش های نوآورانه و تکنیک های 

یاددهی ـ یادگیری است.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
بی شــک تأمین امنیت غذایی کشــور، با تکیه بر 
تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید 
محصوالت اساســی کشاورزی، قابل حصول است. با 
وجود منابع ناچیز مالی بخش کشاورزی از پروژه های 
عمرانی کشور، ســهم این بخش بیش از 19 درصد 
اشتغال و 32/6 درصد ارزش افزودة فضای کسب وکار 
کشور است. اهمیت کشاورزی و نقش غالب و ظرفیت 
آن در توســعة اقتصادی کشور سبب شده است که 
در اســناد باالدستی، نظیر سیاست های کلی کشور، 
به »نوســازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش 
نوین و بومی سازی فناوری های روز، ارتقای بهره وری 
از آب در تولید محصوالت کشاورزی، ایجاد سازوکار 
مناســب برای رشــد بهره وری عوامل تولید انرژی، 
ســرمایه، نیروی کار، آب، خــاک و ...، فراهم آوردن 
زمینه های اشتغال در بخش های کشاورزی و صنایع 
تبدیلی« اهمیت خاص داده شــود، و نیز در برنامة 
ششم توسعه، »توسعة صنایع تبدیلی و تکمیلی در 
بخش کشاورزی، توسعة کشاورزی حفاظتی، افزایش 
ضریب مکانیزاسیون و ارتقای شاخص بهره وری آب 
کشــاورزی با توسعة روش های نوین آبیاری« به طور 
ویژه موردتوجه قرار گیرد. در راســتای هدف ســند 
چشم انداز 20 سالة کشور در سال 1404 و رسیدن 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ ماشین های کشاورزی

با وجــود اینکه هــدف بنیادین آموزش رســمی 
کشــور در بخش کشــاورزی تربیت نیروی انسانی 
ماهر و کارامد اســت، شــواهد موجود بیانگر برخی 
ناکامی ها در گذشته بوده است ]صالحی و همکاران، 
1386[. چالش هایی مانند بی کاری دانش آموختگان، 
ناهم خوانی شــغل با تخصص افــراد، انتقال نیافتن 
مناســب دانش آموختگان از مدرســه به بــازار کار، 
وجــود دانش آموختگان ناکارامد و ناهماهنگی میان 
مهارت هــای دانش آموختگان با نیازهای بازار کار، از 
جملة محدودیت های نظام آموزش متوسطه به ویژه 

در بخش کشــاورزی ایران، همــواره مطرح بوده اند 
]عباس زاده و رنجبری، 1385[.

از آنجا کــه تربیت نیــروی کار ماهــر در زمینة 
مکانیزاســیون کشــاورزی و کاربــری و تعمیرات 
ماشــین های کشــاورزی، عامل مهمــی در تربیت 
نیروی انســانی ماهر و کارامد موردنیاز برای توسعة 
بخش کشاورزی به شمار می رود، رشتة ماشین های 
کشاورزی نیز از جمله رشته هایی است که هم راستا 
با تغییرات ســاختار نظام آموزشی و بر اساس اسناد 
باالدستی، مانند سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، 

تغییراتنظامجدیدآموزشی
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بدیهی است، پیش از هرگونه اقدام و زمینة طراحی 
و تدوین برنامة آموزشــی و استانداردهای موردنیاز 
بــرای تربیت نیروی انســانی، در گام نخســت باید  
نیازسنجی شغلی انجام شود تا زمینة اشتغال نیروی 
انسانی تربیت شده فراهم آید و از هدر رفتن سرمایه ها 
جلوگیری شــود. در رشتة ماشــین های کشاورزی 
نیازســنجی شغلی با استفاده از اســناد ملی )مانند 
گزارش مرکــز آمار ایران(، بین المللی و اســتاندارد 
)ایســکو1، 2008( و اسناد ملی سایر کشورها )مانند 
اســترالیا و کانادا(  انجام گرفت و هم زمان اطالعات 

شــغلی رشــته از خبرگان و ذی نفعــان دنیای کار 
جمع آوری و بر اســاس حرفه های منتخب از ایسکو 
2008 در دو ســطح L1 )حرفة کاربران ماشین های 
کشــاورزی و منابع طبیعی( و L2 )حرفة مکانیک ها 
و تعمیرکاران ماشین های کشــاورزی( دسته بندی 
شد ]سند راهنمای برنامة درسی رشتة ماشین های 
کشــاورزی، 1392[. جدول 1 حرفه های مربوط به 
رشتة ماشین های کشاورزی و شغل های زیرمجموعة 

آن را نشان می دهد.

شغلهایرشتةماشینهایکشاورزی

سند برنامة درسی ملی، نقشــة جامع علمی کشور 
دچــار تحول شــد. اســناد پشــتیبان و راهنمای 
برنامه های درســی رشتة ماشــین های کشاورزی، 
همانند سایر رشــته های فنی وحرفه ای، با تمرکز بر 
ابعاد رویکرد شایســتگی محور طراحی و تدوین شد 
و بــه دنبال آن، اصطالحات عمــده ای در طراحی و 
تدوین اسناد برنامه ها، جدول ها و کتاب های درسی 

رشتة ماشین های کشاورزی داده شد.
با توجه به تدوین ســند راهنمای برنامة درســی 
جدید رشــتة ماشین های کشــاورزی بر مبنای نیاز 
دنیــای کار و تربیت نیروهــای متخصص موردنیاز 
بازار، محتوای آموزشــی به گونه ای تنظیم  شده که 

فارغ التحصیالن این رشــته بتواننــد وارد بازار کار 
شــوند و با ایجاد کسب وکار، ضمن ایجاد درامدزایی 
برای خود، و با ایجاد کارآفرینی، به توســعة اقتصاد 
کشــور کمک کنند. به همین منظور ابتدا با بررسی 
نیاز بازار کار با استفاده از اسناد باالدستی، همچون 
اسناد مرکز آمار ایران، سازمان فنی  وحرفه ای، بخش 
خصوصی و ...، شــغل های نهایــی حرفه های حوزة 
ماشین های کشاورزی استخراج با حضور فعاالن این 
حــوزه فعالیت های هر شــغل و مراحل کاری آن ها 
مشــخص و بر همین اساس، اســتاندارد شایستگی 

حرفه و استاندارد ارزشیابی حرفه تدوین شد.

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةماشینهایکشاورزی

L1کاربرانماشینهایکشاورزیومنابعطبیعی
کدحرفه:83410191

L2مکانیکهاوتعمیرکارانماشینهایکشاورزی
کدحرفه:72330192

نامگروهکاری/شغلردیفنامگروهکاری/شغلردیف
تعمیرکار چاپر ذرت علوفه ای1كاربر ماشین های برداشت سیب زمینی1

تعمیرکار ماشین های بسته بند علوفه2كاربر سیستم های آبیاري تحت فشار2

تعمیركار سم پاش و ماشین های سبك كشاورزي3رانندة تراكتور و بیل مكانیكي)كشاورزي(3
تعمیركار دروگرهای علوفه4كاربر ماشین های خاكورزي4
تعمیرکار برق ماشین های خودگردان زراعي5كاربر ماشین های داشت5
مكانیك تجهیزات ثابت كشاورزي6كاربر چاپر6
برق کار تجهیزات ثابت كشاورزي7كاربر ماشین های برداشت علوفة خشك كردني7
صاف كار و نقاش ماشین های كشاورزي8سرویس کار ماشین آالت سنگین8
نصاب سلول های خورشیدي9كمك مكانیك ماشین های كشاورزي9
جوشكار و آهنگر ماشین های كشاورزي10كاربر كمباین غالت10
تعمیركار نیم موتور دیزل كشاورزي11كاربر ماشین های ثابت كشاورزي11
تعمیركار موتور دیزل كشاورزي12تسطیح كن زمین های كشاورزي12
تعمیرکار سیستم انتقال توان تراكتور)مكانیكي(13كمك كاربر ماشین های كشاورزي13
كمك مكانیك موتور14كاربر ماشین های كاشت14
تعمیركار فرمان و ترمز تراكتور15كارگر تعمیرات ماشین های صنعتي و كشاورزي15
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یکی از مرحله های طراحی حرفه ای، طراحی توسعة حرفه ای در هر زمینة شغلی )گروه بزرگ شغلی( است. 
در گروه شغلی ماشین های کشاورزی، فرد می تواند از سطوح پایین کاربر ماشین های کشاورزی با طی مسیر 

آموزش و کسب مهارت به الیه های باالیی در این حرفه، مانند تکنسین یا تکنسین ارشد برسد )نمودار1(.

حرفة کاربران ماشــین های کشــاورزی و منابع طبیعی 
در ســطح L1 شامل شغل هایی اســت که شاغالن آن ها 
مســئولیت به کار انداختن و کنترل ماشین ها و تجهیزات 
کشاورزی را مطابق دستورالعمل فنی یا راهنمایی سرپرست 
مربوطه بر عهده دارند و به طورکلی وظیفة آن ها شامل موارد 

زیر است:
1. رانندگی تراکتور و ماشــین های خودگردان و اتصال 
ادوات به منظور شــخم زدن، کاشــت، کوددهی، وجین و 
سله شکنی و برداشت محصوالت زراعی، باغی و جنگل داری؛

2. تنظیم سرعت، ارتفاع و عمق کار ادوات؛
3. سرویس و نگهداری ماشــین های کشاورزی و انجام 

تعمیرات جزئی آن ها؛
با توجه به شرایط خاص کار در مزرعه، شاغالن این شغل ها 
باید از قدرت بدنی و شرایط فیزیکی مناسب، عالقه مندی 
به کار در محیط باز و طبیعی، مداومت و اســتمرار، صبر و 
حوصله و عالقه مندی به کارهای کشاورزی برخوردار باشند 
و نســبت به گردوخاک و گردة محصوالت زراعی و باغی، 
سم ها، کودهای شیمیایی، کودهای دامی، تابش آفتاب و نور 
مستقیم، صدا و آلودگی صوتی، کار در حالت ایستاده، کار 

در فضای آزاد مزرعه و شرایط محیطی کنترل نشده )هوای 
خیلی گرم و سرد( حساسیت نداشته باشند.

استفاده از لباس کار و کفش ایمنی، استفاده از تجهیزات 
ایمنی فردی مطابق با استاندارد ملی ایران، به ویژه در مصرف 
کودهای شــیمیایی و ســم های دفع آفات نباتی، رعایت 
اصول ایمنی، فنی و زیست محیطی در کاربرد ماشین ها و 
تجهیزات کشاورزی برابر استاندارد ملی ایران از الزامات این 
شغل هاست. از شایســتگی های غیرفنی موردنیاز شاغالن 
این حرفه می توان به شایستگی های تصمیم گیری، تنظیم 
و اصالح عملکردهای سیســتم، به کارگیری فناوری های 
مناسب، مسئولیت پذیری و جمع آوری و گردآوری اطالعات 
اشاره کرد.شاغالن در این حرفه، عالوه بر داشتن دانش فنی 
و پایة موردنیاز )علوم پایه، قوانین و ایمنی عمومی، دانش 
دستگاه ها، تعمیرات و نگهداری، و قوانین فیزیک مکانیک( 
به کسب مهارت و شایستگی در سطح موردنیاز )کارگر ماهر( 

و گذراندن دورة کارآموزی در محیط مزرعه احتیاج دارند.
حرفةکاربرانماشینهایکشاورزیومنابعطبیعی
در سطح L2 شامل شغل هایی از که شاغالن آن ها مسئولیت 
نگهداری و تعمیر پیشــگیرانه، نصــب، مونتاژ و تعمیرات 

توسعةحرفهای

ویژگیهایشغلوشاغل

مهندس حرفه ای 
)سطح 5( هنر آموزی 

ماشين های 
کشاورزی 

)23203605(

مهندس ماشين های کشاورزی )31470194(

تكنسين ارشد ماشين های کشاورزی )31420594(

تكنسين ماشين های کشاورزی و منابع طبيعی 
)31420593(

مكانيک ها و تعميرکاران ماشين های کشاورزی 
)72330192(

کاربران ماشين های کشاورزی و منابع طبيعی 
)83410191(

تكنسين ارشد 
)سطح 4(

تكنسين 
)سطح 3(

تكنسين  کمک 
)سطح 2(

کارگر ماهر 
)سطح 1(

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایوشغلیگروهماشینهایکشاورزی

268  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



اساسی )عیب یابی، پیاده کردن قطعات، رفع عیب و تعمیر، 
سوار کردن قطعات باز شده، و تنظیم و ارزیابی نهایی( همة 
تجهیزات و ماشین های کشاورزی، مانند موتورهای احتراقی 
سبک و سنگین )غیر از موتور وسایل نقلیه و موتور هواپیما(، 
تراکتور، ماشین های زراعی و باغی، دام پروری، سیستم های 
آبیاری و ماشــین های جنگل و مرتع را بر عهده دارند. این 
شاغالن عبارت اند از: نصابان، مونتاژکاران، سرویس کاران و 

تعمیرکاران تراکتورها، ماشین ها و تجهیزات کشاورزی.
شــاغالن این حرفه باید از توانایی های شناختی )درک 
شفاهی، بیان شفاهی، بیان نوشــتاری و درک نوشتاری(، 
توانایی هــای ادراکی )تعیین موقعیــت در محیط و درک 
وضعیت(، توانایی هــای روانـ  حرکتی )هماهنگی اعضای 
حرکتی، آمادگی دست و بازو(، توانایی های فیزیکی )قوت 
جســمانی، انعطاف پذیری اعضای بدن و تعادل جسمی( 
و توانایی های حســی )توانایی دیدن اشیای دور و نزدیک، 
توانایی تشــخیص رنگ، و حساسیت شــنوایی( برخوردار 
باشــند و با توجه به شــرایط خاص ماشین ها و تجهیزات 

کشاورزی، به کار در محیط باز و طبیعی عالقه مند باشند. 
به عــالوه به گردوخاک، گردة محصوالت زراعی، ســم ها و 
کودهای شیمیایی و دامی حساسیت نداشته باشند و بتوانند 
تابش آفتاب و نور مستقیم، صدا و آلودگی صوتی مزاحم و 
ناراحت کننده، کار در حالت ایســتاده، فضای آزاد مزرعه و 
شرایط محیطی کنترل نشده )هوای خیلی گرم و سرد( را 
تحمل کنند. از شایستگی های غیرفنی موردنیاز شاغالن این 
حرفه می توان به شایستگی های مدیریت مواد و تجهیزات، 
تفسیر اطالعات، استدالل، مستندسازی، تنظیم و اصالح 
عملکردهای سیســتم، به کارگیری فناوری های مناسب، 
مسئولیت پذیری اشاره کرد. شاغالن در این حرفه، عالوه بر 
داشتن دانش فنی و پایة موردنیاز )علوم پایه، قوانین ایمنی 
عمومی، دانش دســتگاه ها، تعمیرات و نگهداری و کاربری 
ماشین های کشــاورزی( به کسب مهارت و شایستگی در 
سطح موردنیاز )کمک تکنسین( و گذراندن دورة کارآموزی 

در محیط مزرعه و تعمیرگاه های مربوطه احتیاج دارند.

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةماشینهایکشاورزی
شاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانقلمروشایستگیها
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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
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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
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1. توانایي آموزش نگهداري و كاربرد ماشین های كشاورزي٭٭ )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش كاربرد و سرویس ماشین های كاشت و داشت )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش كاربرد و سرویس ماشین های برداشت و پس از برداشت )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش تعمیر موتور و سیستم های مكانیكي تراكتور )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش تعمیر و تنظیم ماشین های زراعي و باغي )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش تعمیر و مونتاژ تجهیزات كشاورزي )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فني ماشین های كشاورزي )250 ساعت آموزش(
8. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کارگر ماهر ماشین های كشاورزي )34 ساعت آموزش(

9. توانایي آموزش تلفیقي شایستگی های غیرفني در تربیت کمک تکنسین ماشین های كشاورزي )34 ساعت آموزش(
10. كسب شایستگي تحلیل رابطة آب، خاک و گیاه با محوریت حفاظت از خاک و صرفه جویی در 

آب و کاشت براساس شرایط منطقه ای )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی انتخاب و کاربرد ماشین های کشاورزی براساس شرایط اقلیمی )34ساعت 

آموزش(

2800 ساعت ــ~

شایستگیهایفنی
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین ماشین های كشاورزيتکنسین٭
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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.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهماشینهایکشاورزی
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معرفیبستةآموزشیرشتةماشینهایکشاورزی
جدولشمارة3ـاجزایبستةآموزشیرشتةماشینهایکشاورزی

ف
دی
ر

عنواناجزایبستةآموزشی

ی
رس

د
مة

رنا
دب

سنا
ا

ی
رس

د
ب

کتا
وز

آم
نر

ه
ی
ما

هن
را

جو
نر

ه
ی
زش

مو
رآ

زا
ماف

نر
مو

فیل

وز
آم
نر

ه
ی
زش

مو
رآ

زا
ماف

نر
مو

فیل

جو
نر

ه
راه

هم
ی

وا
حت

م

٭٭٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭نگهداري و كاربرد ماشین هاي كشاورزي2
٭٭٭٭كاربرد و سرویس ماشین هاي كاشت و داشت3
٭٭٭٭آب  و خاک و گیاه4
٭٭٭٭كاربرد و سرویس ماشین هاي  برداشت و پس از برداشت5
٭٭٭٭تعمیر موتور و سیستم هاي  مكانیكي تراكتور6
٭٭٭٭تعمیر و تنظیم ماشین هاي زراعي و باغي7

٭٭٭٭تعمیر و مونتاژ تجهیزات كشاورزي8

٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10
٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11

٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12

٭٭٭٭٭کاربرد فناوری های نوین13
٭٭٭٭٭ریاضی141
٭٭٭٭٭ریاضی152
٭٭٭٭٭فیزیک16

٭٭٭٭٭شیمی17

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش18

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 19
فنی وحرفه ای و کاردانش
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مریمیگانه
ماهملکطباطبایی

مقاله

در اســتفاده از امكانات اجرایي و علمي كه هر روزه 
در زمینة امور رایانه و فناوری های كاربردي به چشم 
مي خورد، این رشته در بازار كار و آموزش، به نیروي 
انســاني با اطالعات و به روز شــده، توانمند و دارای 
شایستگي هاي استاندارد در استفاده از منابع جدید، 

نیاز مبرمی دارد. 
در فرایند یاددهي نیز، نیروي انســاني شایســتة 
آموزش كسي اســت كه مي داند چگونه، چه چیزي 
را، به چه كســي بیاموزد. در نظام جدید آموزشــي 
كه هدف آن آموزش شایستگي هاي فني و غیرفني 
توأمان با هم اســت، هنرآموز تمام تالش خود را در 
این راســتا در خدمت مي گیرد. او عالوه بر تعلیم، به 
تربیت هنرجو خواهد پرداخت. بنابراین فرض اینكه 
هر فردي مي تواند شایســتگي هدایت و رهبري در 
امر تعلیم و تربیت را به عهده بگیرد، اشتباهي بزرگ 
است. شایستگي حرفه اي در حوزة آموزش براي هر 
هنرآموزي باید شامل آن دسته از دانش ها، نگرش ها، 
مهارت ها و رفتارهایی باشــد که وي با کسب آن ها 
بتواند فرایند تعلیم وتربیت و رشــد جسمی، عقلی، 
علمی، عاطفی و اجتماعی فراگیرندگان را هموار كند.

مقدمه
پویانمایي به عنوان هنرـ صنعت، یكي از رسانه هاي 
مهم برقراري ارتباط با دنیاي معاصر و منظري براي 
نمایش هنر و فرهنگ ملي هر كشــوري محســوب 
مي شــود. ظرفیت هاي وجودي ایــن هنر قدرتمند 
به عنــوان ابزار رســانه ای، هنوز در ایــران به تولید 
صنعتي منتهي نشده است. هدف تمامي كشورهاي 
در حال توسعه؛ دستیابي به رفاه اجتماعي و توسعة 
پایدار به منظور برطرف كردن فقر، بي كاري و سعادت 
انســاني است. این فرایند با توجه به شرایط زماني و 
مكاني و الگوهاي متفاوت رشد در كشورها متفاوت 
اســت. امروزه پویانمایي در عرصه هــاي اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي نقش سازنده ای دارد و از این رو، 
داشــتن یك گروه حرفه اي و دانش شناخت بازار و 
چالش ها در ساخت یك اثر پویانمایي ضروري است.

ضــرورتواهمیتتربیتنیرویانســانی
)هنرآموزرشتةپویانمایی(

با توجه به جدید بودن رشــتة پویانمایي در سطح 
آموزش فني وحرفــه اي، فعالیت هاي جدید در حوزة 
هنرـ صنعت پویانمایي در جامعه و به روز بودن رشته 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ پویانمایی )انیمیشن(
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