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مقاله

تا ویتنام و بنگالدش، نشان داد این کشورها ضرورت 
وجود صنعت نســاجی مقتدر را درک کرده اند. زیرا 
صنعت نســاجی توانایی ایجاد صدها هزار شــغل را 

دارد.
درکــی صحیح که خروجــی آن تصمیم صحیح و 
اجرای درست تصمیم و در نتیجة آن رشدی عظیم 
بوده که کشــور ویتنام را از صفــر بودن در صنعت 
نساجی و دیگر صنایع، به قدرتی اثرگذار تبدیل کرده 
است. به طوری که برندهای اصلی ویتنام، به خصوص 
در صنعــت نســاجی و کفــش، جــزو مرغوب ها و 

گران قیمت های دنیا محسوب می شوند.
الزم بــه ذکر اســت که سیاســت های کلی نظام 
جمهوری اســالمی ایران در بخش نساجی، افزایش 
سهم نساجی و صنایع وابسته به آن در تولید ناخالص 
ملی، گسترش همکاری های بین المللی علمی، فنی و 
اقتصادی در زمینة گسترش و ایجاد واحدهای مواد 
و فراوری، اولویت دادن به مناطق دارای ظرفیت های 
نساجی، و ایجاد زمینه های مناسب رشد برای صنایع 
نساجی است. براي توسعه این صنعت تربیت نیروي 
انساني ماهر در سطوح كارگر ماهر و تكنسین امري 

ضروري است.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
)هنرآموزرشتةصنایعنساجی(

نســاجی و صنایع وابســته بــه آن، چرخ محرک 
بسیاری از اقتصادهای جهان است زیرا نه تنها تولید 
الیاف گیاهي، حیواني، معدني، بازیافتي و مصنوعي 
ســودآور و اشتغال زاســت بلكه به عنوان یک امکان 
بالقوه و خدادادی، نقش اساســی در توسعة صنعت 
نساجی کشــور ایفا می کنند و راه گشای بسیاری از 

معضالت در حوزه خودکفایی کشور هستند.
از طرفي امکان افزایش اشــتغال زایی در واحدهای 
نســاجی و واحدهای وابسته به آن بسیار باالست. به 
این سبب سرمایه گذاری مناسبی در این بخش آغاز 
شــده و آیندة روشنی فراروی نیروی انسانی جوان و 

جویای کار کشور خواهد گذاشت.
بخش نســاجی می توانــد باثبات ترین بخش های 
اقتصاد و جزو صنایع مادر محســوب شود. دلیل آن 
نیاز همیشگی انســان به پوشش، کف پوش، پرده و 
... اســت. از طرف دیگر، تا نیــاز و تقاضا وجود دارد، 
چرخ صنعت نیز خواهد چرخید. تنها نکته ای که بین 
صنعت نساجی قدرتمند و باثبات تا نساجی بی رونق 
فاصله می اندازد، تصمیم های نامناسب است. مطالعة 
فراگیر و اساسی ما روی کشورهایی چون هند و چین 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ صنایع نساجی

تحوالت نظام آموزشــی کشور در دهة اخیر، نتیجة انجام پژوهش ها و چرخش هایی است که ضرورت ایجاد 
تحول در نظام آموزشی را تبیین کرده اند. توجه به ارزش کار و تالش، توجه به اسناد باالدستی و سیاست های 
کلی کشــور، 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،  دوری از حافظه محوری، و اهمیت دادن مناسب به محیط زیست، 
امکان تحقق توسعة همه جانبه و پایدار را برای کشور فراهم می سازند. از آنجا که رشتة صنایع قدمت زیادی 
دارد و این رشــته سال هاست که در حوزة فنی وحرفه ای اجرا می شــود و نتایج مناسبی را برای برنامه ریزی 
و ایجاد رشــته های نسبتًا خوبی نیز داشته اســت، امیدواریم تغییرات نظام آموزشی شرایط و زمینة جدیدی 
متناســب با نیاز بازار کار صنایع نساجی و مشــارکت ذی نفعان این صنعت با آموزش منظم، به روز و اصولی 

فراهم آید.

تغییراتنظامجدیدآموزشی
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از مهم ترین پژوهش های انجام شــده در طراحی رشــته ها »نیازسنجی شغلی« است که طی آن، اطالعات 
شغل و حرفه، از اسناد ملی و بین المللی )ایسکو سال 2008( و اسناد ملی سایر کشورها )مانند استرالیا، کانادا، 
پاکســتان، هند و ...( استخراج می شود. هم زمان نیز اطالعات شغلی رشته از خبرگان و ذی نفعان دنیای کار 
)شــرکت ها و سازمان ها( جمع آوری و براساس حرفه های منتخب از ایسکو 2008، دسته بندی می شوند. این 

دسته بندی در رشتة صنایع نساجی به شرح جدول 1 است.

شغلهایرشتةصنایعنساجی

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتةصنایعنساجی

شغلهایمرتبطباکارگرماهرنساجی
82610191

نامگروهکاری/شغلردیف
کارور ماشین رنگرزی روباز1
کارور ماشین رنگرزی روبسته2
کارور ماشین رنگرزی بیم و جت3
کارور ماشین های حالجی4
کارور ماشین فتیله و کاردینگ5
کارور ماشین شانه6
کارور ماشین نیم تاب )فالیر(7
کارور ماشین تمام تاب )رنیگ(8
کارور ماشین ریسندگی اپن اند )چرخانه ای(9
قفسه بند چله10
چله بند و چله گذار11
کارور ماشین آهار مداوم12
کارور ماشین ماسوره پیچی13
کارور ماشین بوبین پیچی14
کارور ماشین دو یا چند الکنی نخ15

شغلهایمرتبطباكمكتكنسیننساجی
74310192

نامگروهکاری/شغلردیف
کنترل کیفیت رنگرزی1
رنگ ساز و نسخه ساز2
چاپگر روتاری اسکرین3
غلتک ساز چاپ غلتکی4
راه انداز چاپ دیجیتال5
راه انداز ماشین آالت تکمیل فیزیکی6
راه انداز ماشین آالت تکمیل شیمیایی7
کارور ماشین های بافندگی بدون ماکو8
کارور ماشین های بافندگی بدون ماکو9
کارور ماشین های بافندگی ژاکارد10
کارور ماشین های کتن و راشل11
کارور ماشین های حلقوی پودی12
طبقه بندی کنندة الیاف13
آزمایشگر شناسایی الیاف14
آزمایشگر فیزیک نساجی15
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شــغل هایی که زیرگروه »حرفة کارگر ماهر صنایع 
نســاجی« قرار می گیرند، عمدتًا شغل هایی هستند 
که متصدیان آن ها، کارهای عمومی مربوط به تولید 
نخ، بافــت پارچه، رنگرزی، و چاپ و تکمیل پارچه را 
انجام می دهند. از جمله کارهایی که در سطح 1 ارائه 
می شوند، اپراتوری ماشین های تولید الیاف مصنوعی و 

ریسندگی نخ است.
شایســتگی های غیرفنی مورد نیاز شــغل های این 
ســطح از حرفه، شــامل کار تیمی، اخالق حرفه ای، 
برقراری ارتباط مؤثر، مسئولیت پذیری، مدیریت زمان، 
اجتماعی بودن و مهارت گوش کردن است که نقش 

مهمی در تصدی این شاغالن دارند.
در شغل های این حرفه رعایت موارد ایمنی، بهداشتی 
و زیســت محیطی با توجه به قوانین و استانداردهای 

ابالغی از سازمان های متولی ضروری است.
شغل های زیرمجموعة »حرفةکمکتکنسینهای
صنایعنســاجی« به کارهای مربــوط به کنترل، 
تنظیمــات و محاســبات می پردازند. پیــاده کردن 
دســتورات مهندســان در اجرای انواع بافت پارچه، 
نمونه گیري، کدگذاری و ارسال به آزمایشگاه مربوطه 
و همچنین اپراتوری دســتگاه های حساس و وسایل 

آزمایشگاهی در این گروه قرار می گیرند. 
اهم شایســتگی های غیرفنی مورد نیاز شغل های 

این حوزه شــامل مدیریت مواد و تجهیزات، انتخاب 
فناوري هاي مناســب، كار تیمي، تفكر سیســتمي، 

مستندسازي و مدیریت زمان است.
رعایت قوانین و مقررات و اصول ایمنی و بهداشــت 
در اغلب فعالیت های این حــوزه اهمیت زیادی دارد 
و آگاهــی کامل و به کارگیری آن ها از الزامات اجرایی 

فعالیت های این حرفه محسوب می شود.
در این حرفه، شــاغالن عالوه بر توانایی های کارگر 
ماهر صنایع نساجی، باید از توانایی های ادراکی مانند 
استدالل قیاسی و استقرایی، و به کارگیری قوانین در 
حل مسئله و انجام محاسبات برخوردار باشند. تولید 
محصــوالت با کیفیت از طریق به کار بردن مواد اولیة 
مرغوب ویژگی مهمی اســت باید در این حرفه وجود 
داشته باشد. یکی از گرایش هایی که در شاغلین این 
حرفه باید نمود داشته باشــد، انجام کارها به صورت 
تیمی است. شاغالن، ضمن اجرای مسئولیت مشخص 
شــده در تیم اجرایی، باید بتواننــد در موقعیت های 
حساس تصمیم مناســب بگیرند. از طرف دیگر باید 
خود را به تولید محصولــی با کیفیت متعهد بدانند. 
برای تدریس این حرفه به هنرآموزانی نیاز اســت که 
صالحیت های حرفه ای مورد نیاز را داشته باشد. این 

صالحیت ها در جدول 2 ارائه شده اند.

توســعة حرفه ای به عنوان یکی از شــاخص های مهم در نظام جدید مطرح است. نمودار 1 نحوة این توسعه 
را نشــان می دهد. در حقیقت با گذر زمان به تجربیات و دانش فنی شــاغل افزوده خواهد شد و از این طریق 

مدارج او نیز افزایش می یابد.
برای کسب صالحیت هنرآموزی و تدریس در رشتة صنایع نساجی کسب شایستگی های خاصی الزم است. 

در جدول 2 عنوان و ساعت های الزم برای کسب چنین شایستگی هایی درج شده است.

ویژگیهایشغلوشاغل

توسعةحرفهای
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مهندس حرفه ای شيمی نساجی 
21490195

مهندس حرفه ای تكنولوژی 
نساجی 21460195

تكنسين ارشد تكنولوژی نساجی 
31160194

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةصنایعنساجی

تكنسين ارشد شيمی نساجی 
31190194

هنرآموز رشته 
صنايع نساجی 
23202805

تكنسين صنايع نساجی
31190293 

کمک تكنسين صنايع نساجی
74310192 

کارگر ماهر صنايع نساجی
82610191 

L5

L4

L3

L2

L1

جدول 2. صالحیت های حرفه ای هنرآموزان رشتة صنایع نساجی شاخة فنی وحرفه ای در نظام جدید آموزشی
ساعت آموزششاخص های عملکردی شایستگی در آموزش و تربیت حرفه ای هنرآموزانقلمرو شایستگی ها

ام 
ی ع

ی ها
تگ

یس
شا

می
معل

فه 
حر

ک 
وژی

داگ
1.  توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشیپ

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
8. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

زی
مو

نرآ
ه ه

حرف
ک 

وژی
داگ

ص پ
خا

ی 
ی ها

تگ
یس

1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ایشا
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 آموزشی اخالق حرفه ای

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

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت

جی
سا

ع ن
نای

 ص
ته

رش
ی 

 فن
ای

ی ه
تگ

یس
شا

1. توانایی آموزش اجرای تعیین ویژگی های الیاف نساجی )400 ساعت آموزش(
2. توانایی آموزش اجرای ریسندگی )400 ساعت آموزش(

3. توانایی آموزش اجرای عملیات مقدمات بافندگی و طراحی پارچه )400 ساعت آموزش(
4. توانایی آموزش اجرای رنگرزی )400 ساعت آموزش(

5. توانایی آموزش اجرای چاپ و تکمیل نساجی )400 ساعت آموزش(
6. توانایی آموزش اجرای بافندگی )400 ساعت آموزش(

7. توانایی آموزش دانش فنی صنایع نساجی )250 ساعت آموزش(
 8. توانایــی آمــوزش تلفیقی شایســتگی های غیرفنــی در تربیت کارگر ماهر صنایع نســاجی

 )34 ساعت آموزش(
9. توانایی آموزش تلفیقی شایســتگی های غیرفنی در تربیت کمک تکنسین صنایع نساجی )34 

ساعت آموزش(
10. کسب شایستگی نقشه کشی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(

11. کسب شایستگی تضمین کیفیت در تولید مصنوعات نساجی )34 ساعت آموزش(

 2800 ~
ساعت

شایستگی های فنی 
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین صنایع نساجیتکنسین٭
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توضیحات:
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 بر اساس سند تحول هم ارز واژة »تربیت« است.
é ســاعت 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 پیشنهادشده اند.

é واژة »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1.تفاوتهایفردیدانشآموزان؛
2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیاتمیدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

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

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

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهصنایعنساجی
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