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 . . . بررسي ارتباط محتوي 

                            1392بهار، 3، شماره 7، جلد هفتمنشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال         

بررسي ارتباط محتواي برنامه درسي رشته صنايع چوب با 
 نيازهاي محيط كار

  3علي اصغر خالقي و   2محمد غفراني، 1فرهنگيمريم 

 
 
  

به نيازهاي بخش صنعت در ها در هنرستانرشته صنايع چوب  برنامه درسيميزان پاسخگويي پژوهش حاضر با هدف بررسي  :چكيده
و در رشته صنايع چوب ريزان درسي هنرآموزان، هنرجويان، برنامهشامل جامعه آماري اين پژوهش . شده است انجاماستان تهران 

تمام شامل نمونه آماري آموزش، به علت محدود بودن جامعه آماري در حوزه . مي باشداستان تهران  مديران و سرپرستان صنايع چوب در
به روش سرشماري انجام شد ودر )اعضاي كميسيون تخصصي تأليف كتب درسيشامل (ريزانبرنامههنرآموزان، هنرجويان سال سوم و 
محقق ساخته  پرسشنامهابزار از هاگردآوري دادهبراي . انتخاب شدندنفر از صاحبان صنعت  50 حوزه صنعت به روش تصادفي ساده

ديدگاه پاسخگويان در باره انطباق محتواي كتابهاي مورد بررسي با نيازهاي بازار كار داراي پراكندگي دهد كه نتايج نشان مي. استفاده شد
- در حاليهاي درسي از انطباق قابل قبول و زيادي برخوردار است، ريزان درسي محتواي كتاباز نظر برنامه. باشدهاي فاحشي ميو تفاوت

  .باشدمي در حد متوسطاين انطباق صاحبان صنعت از نظر هنرآموزان و هنرجويان  كه
  
                          يتگروه صنع ،ايآموزش فني و حرفه ،محتواي كتاب درسيبرنامه درسي،  ،صنايع چوب: كليدي كلمات

  
     

  مقدمه - 1 
سرعت تغييرات فناوري  و پيشرفت روزافزون دانش بشري

 داشته استنهاد آموزش و پرورش را بر آن درجهان امروز، 
ي مختلف به هاو مهارتها تا پيوسته، براي فراگيري دانش

انتخاب مفاهيم . باشد هاي نوين آموزشيدنبال كشف روش
و مطالب آموزشي مناسب از ميان گنجينه وسيع دانش 

يا محتواي بشري و ارائه آن در قالب كتاب درسي 
هاي تعليم و ترين مسائل نظاميكي از مهمالكترونيكي 

ا نيز در نظام آموزشي كشور م. ستاعصر كنوني در  تربيت
به عنوان  بر اساس ماهيت تمركزگراي آن، كتاب درسي

به فرد در جهت آموزش و ايجاد اي تقريباً منحصررسانه
 كار گرفتهگيرندگان بهتغييرات مطلوب در رفتار آموزش

 تواند به تحقق بديهي است كتاب درسي زماني مي .شودمي
  
  
 
 
 
 
 

 
  

  محتواي غني واهداف تعليم و تربيت كمك كند كه داراي 
پربار باشدو در پاسخگويي به نيازهاي بازار كار با موفقيت 

درسي  همحتواي آموزشي كتب و برنام. ]1[عمل نمايد
هاي فني نقش مهمي در ايجاد ارتباط مناسب بين آموزش

- كه اين برنامهايگونههب ؛اي با نيازهاي صنعت داردو حرفه

هماهنگي با كار و بازارارتباط با ضرورت ها به دليل ريزي
هاي زياد اين تغييرات سريع فناوري از يك طرف و هزينه

 .]3و2[يابداي ميها از طرف ديگر، اهميت ويژهآموزش
يكي از صنايع مهمي كه در كشور ما وجود دارد و رشته 

اي اجرا ترادف با آن در آموزش فني و حرفهتحصيلي م
به طور كلي چوب در واقع، . صنعت چوب است ،شودمي

ولي ناآگاهي از  .افراد مأنوس و آشنا است  براي همه
فني در ارتباط با اين  ضوابط عدم رعايتعلمي و  روشهاي

آن كاهش استحكام و مصرف بيش از حد  موجبماده، 
كه با كمبود منابع توليد  ،اين مسأله در كشور ما. شود مي

از  %14نزديك به  .اهميت بيشتري دارد  ،استچوب مواجه 
- كل واحدهاي صنعتي كشور را صنايع چوب تشكيل مي

آنها در بخش مصنوعات چوبي و % 80دهد كه حدود 
واحدهاي توليدي فعال در زمينه  .كنندمبلمان فعاليت مي

 
 90/ 23/12، تاريخ تصويب نهايي 11/07/90تاريخ دريافت مقاله 

تربيت دبير دانشگاه  ، صنايع چوب كارشناسي ارشددانشجوي ١
  رجايي شهيد

 دانشكده فني مهندسي عمران، ،گروه صنايع چوب و كاغذ، ياراستاد٢
  :پست الكترونيك، )نويسنده مسئول(،رجايي تربيت دبير شهيددانشگاه 

ghofrani@srttu.edu  
 رجايي تربيت دبير شهيددانشگاه   دانشكده علوم انساني، ،استاديار٣
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 محمد غفراني و همكاران

 1392 بهار، 3شماره  ،7، جلد هفتمنشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال          ١٩٠

اشتغال كشور را  %10د صدهزار واحد، حدومبلمان با تعداد 
سهم آن از توليد ناخالص داخلي بسيار  اما؛ دارددر اختيار 

كه  معضالتيبا تمام  .]4[ تر از يك درصد استنييپا
توان صنعت چوب در كشور با آن مواجه است، باز هم نمي

صنايع چوب در ايجاد اشتغال و افزايش صادرات اهميت 
ناديده  راهاي محدود كشور و حفظ جنگل غير نفتي

آموختگان اين هر چه بيشتر و بهتر دانش تربيتبا . گرفت
توان گامي در جهت توسعه بهتر اين صنعت در رشته مي

صنعت چوب  يتوسعه و ارتقابنابراين، . كشور برداشت
هاي ق ارائه آموزشمستلزم تربيت نيروهاي ماهر از طري

اما محتواي  .مناسب و پاسخگو به نيازهاي اين صنعت است
پاسخگوي نيازهاي  تا چه اندازه آموزشي در اين رشته
در جهان  .ت نيروهاي ماهر را داردصنعت است و توان تربي

-امروز صنايع چوب و مبلمان به يكي از بزرگترين شاخه

هاي صنايع سبك در تجارت جهاني تبديل شده است و از 
-هب ؛گذار بر اقتصاد كشورهاستصنايع شايان توجه و تاثير

درصد از واحدهاي صنايع  80ويژه در بخش مبلمان كه 
در غالب كشورهاي . چوب ايران در اين بخش فعاليت دارند

 از توليد ناخالص ملي بهصنعت مبلمان صنعتي سهم 
صورت رو، به آن بهمراتب باالتر از يك درصد بوده و ازاين

يك صنعت استراتژيك مؤثر در توسعه اقتصادي و صنعتي 
از توليد سهم آندر ايران،  در حالي كه ؛ودشنگاه مي

از  و ،]4[ تر از يك درصد استينيناخالص داخلي بسيار پا
و در بخش صادرات  1/0تجارت جهاني مبلمان نيز تنها 

دهنده سهم ناچيز باشد كه نشانمي درصد 01/0تنها 
كشور در اين بخش از تجارت جهاني است و نيازمند توجه 

  .]5 و 6[ باشداز صنعت ميبيشتر به اين بخش 
كاهش بستر  توان به مواردي چونداليل اين امر را مي

آموختگان صنايع چوب و مناسب اشتغال براي دانش
التحصيالن اين رشته مانند ساير مشكالت بيكاري فارغ

اي كشور،  عدم اعتماد كارفرمايان هاي فني و حرفهرشته
 آموختگاندانشهاي كاري ها و مهارتصنعتي به توانايي

هاي با وجود رشته صنايع چوب در هنرستان. نسبت داد
فني كشور و نياز صنايع به نيروهاي ماهر بسياري از 

مرتبط آموختگان اين رشته با اشتغال در مشاغل غيردانش
حال با توجه به اين . تندبا رشته تحصيلي خود روبرو هس

 محتواي دروس« شود كهمطرح مي سؤالاين  شواهد،

تخصصي رشته صنايع چوب تا چه اندازه با نيازهاي واقعي 
يابي ريزان درسي براي دستصنعت همخواني دارد و برنامه

به يك محتواي درسي مناسب و دقيق و منطبق با صنعت 
 »تا چه حد توانسته اند موفق باشند؟

كه در  است منابعيمهمترين يكي از  هاي درسي،كتاب
مين ه به. داردنقش اساسي تعيين محتواي برنامه درسي 

با بررسي مطالب و محتواي آنها مي توان به ميزان سبب 
. با نيازهاي بازار كار پي برد محتواي برنامه درسيانطباق 

هدف اين پژوهش بررسي ميزان انطباق مطالب و محتواي 
 كتب تخصصي رشته صنايع چوب با نيازهاي بازار كار و

 سؤال ؛ بنابراينهاي مورد نياز در اين صنعت استمهارت
محتواي دروس تخصصي صنايع  است كه اينآن اصلي 

در   ؟استنيازهاي صنعت پاسخگوي چوب تا چه اندازه 
هاي پژوهش راساس يافتهاين مقاله قصد دارد بنهايت، 

- هاي درسي و بهينهريزيي جهت بهبود برنامهپيشنهادهاي

  . ها بر اساس نيازهاي صنعت ارائه دهدسازي آموزش
  

  تحقيق روش -2
هاي كاربردي  و از جزء پژوهشاز نظر هدف اين پژوهش 

هاي توصيفي از نوع در زمره پژوهشها، نظر  گردآوري داده
جامعه آماري اين تحقيق كتب درسي . پيمايشي است

ريزان برنامه هنرجويان، تخصصي صنايع چوب، هنرآموزان،
-تهران مي ران رشته صنايع چوب استانگصنعتدرسي و 

جويان و تعداد هنرآموزان، هنربه دليل محدود بودن . باشد
 )نفر 7و17،80به ترتيب ( اعضاي كميسيون تأليف كتب

 شامل تمام آنهابه روش سرشماري انجام شد و گيري نمونه
و مديران واحدهاي  صنعتگرانآماري نمونه . باشدمي

تصادفي ساده از شهر تهران به تعداد صنعتي نيز به صورت 
هاي رشته صنايع چوب از بين كتاب. نفرانتخاب شدند 50

« شاملجهت بررسي، هاي انتخاب شده فهرست كتاب
خواص فيزيكي و مكانيكي  هاي چوبي،سازه تكنولوژي

،  تكنولوژي مواد خشك كردن و نگهداري چوب، چوب،
، تخصصيرسم فني عمومي و ، 3و2و1محاسبات فني 

براي گردآوري . باشدمي» مباني تكنولوژي برق صنعتي
. استفاده گرديد محقق ساخته نامهها از ابزار پرسشداده

در قالب پرسشنامه  ي مورد بررسيهامحتواي كتابچكيده 
درجه از خيلي  5كه در  بندي ليكرتساخته با درجهمحقق
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  . . .بررسي ارتباط محتواي 

 
 

                            1392  بهار، 3، شماره 7، جلد هفتمنشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال         

در  گذاري شده بود،نمره 5تا  1كم تا خيلي زياد و از 
ها با نامهروايي پرسش. دهندگان قرار گرفتپاسخ اختيار

نظرخواهي از افراد متخصص و صاحب نظر و پايايي 
ها با استفاده از روش آلفاي كرونباخ محاسبه نامهپرسش

براي تجزيه و . را نشان داد α =96/0گرديد كه مقدار 
ها از آمار امهنهاي حاصل از پرسشتحليل داده

) درصد و ميانگين و نمودارها ، ول فراوانيجدا(توصيفي
مقياس هريك از درجات  ودبراي محاسبه حد .استفاده شد

  : محاسبات زير انحام شدليكرت 
1+2= 3:2=5/1كم          خيلي› 5/1›كم  

5=3+2 ÷ 2= 5/2 ›كم             5/2  متوسط›
3+4= 7÷ 2= 5/3 ›متوسط            5/3  زياد› 
4+5= 9÷ 2= 5/4 5/4 ›زياد            خيلي زياد› 

كمخيلي    ‹ 5/1 ›كم› 5/3 ›متوسط› 5/3 ›زياد› 5/4 ‹ زيادخيلي  
  

  نتايج و بحث  - 3
در پايان نامه كارشناسي ارشد خود به بررسي  نظري

صنايع چوب پرداخته  اي باهاي فني و حرفهارتباط آموزش
-هاي فني و حرفهه رسيده است كه آموزشو به اين نتيج

هاي صنايع چوب متناسب با پيشرفت اي در رشته
- تكنولوژيك نيست و محتواي دروس تخصصي و فعاليت

- هاي كارگاهي، دانش و مهارت الزم را براي دانش

كند و آموختگان، به منظور اشتغال در بازار كار فراهم نمي
به علت عدم هماهنگي بين نيازهاي بازار كار و محتواي 

از به آموزش مجدد آموزشي،دانش آموختگان معموالً ني
 ميانط ابتراپژوهش اين هاي يافتهبراساس . ]7[دارند

هنرستان در رشته صنايع چوب و صنعت چوب در ايران 
آموختگان اين رشته به دليل خوبي برقرار نيست و دانشهب

نداشتن ارتباط الزم با صنعت، شناخت كافي از صنعت 
ين ا .شوندنداشته و در حد قابل قبولي جذب آن نمي

برنامه درسي رشته صنايع  نشان مي دهد كه ميانبررسي 
هنرجو، هنرآموز، (چوب و صنعت چوب از نظر چهار گروه

. ارتباط ضعيفي وجود دارد) مدير هنرستان و مدير كارخانه
صاحبان تجربيات شغلي و فنّي اين بدان معني است كه از 

- ريزي درسي رشته صنايع چوب هنرستانصنعت در برنامه

اكنون استفاده مناسبي نشده است و اين موضوع ها ت
درك متقابل هنرستان و صنعت از نيازهاي  نبودموجب 

  . يكديگر شده است

هاي مهارتي و پژوهش كه درباره آموزش 120در تحليل 
نتيجه  ام گرديدجان1380- 1370اي از سال فني و حرفه

طور هپژوهش، پژوهشگران ب 50در بيش از  گرفته است كه
هاي آموزش فني و به كافي نبودن انطباق برنامه صريح
هاي بررسي .]6[انداي با نيازهاي صنعت اشاره كردهحرفه

دراستان خوزستان نشان داد كه  زاده و هاشميمهرعلي
از دانش آموختگان رشته كار و دانش سازمان آموزش % 24

و پرورش در رشته درودگري صنايع چوب داراي مهارت و 
فاقد مهارت الزم % 76نياز بازار كار هستند و  توانايي مورد

هاي ترين مشكل استخدام رشتهمهم همچنين.باشندمي
- ها و تواناييكمبود مهارت ناشي ازصنايع چوب در استان 

آموختگان با دانش هاي عملي الزم، متناسب نبودن دانشِ
نداشتن تجربه عملي در  نيازهاي فعلي بازار كار چوب،

  .]7[دباشميم وجود بازار مناسب عدو  محيط كار
نوروزي و برزگر در پژوهشي ميزان انطباق دروس تخصصي 

نعت را مورد بررسي قرار رشته ساخت و توليد با نيازهاي ص
 محتوايميزان انطباق كه  نتيجه گيري كردندو دادند
ساخت و توليد شاخه در رشته هاي تخصصي مختلف كتاب
و  ي داردمتفاوتصور با نيازهاي صنعت اي حرفهوفني

طيفي از .صد يا عدم انطباق صرف وجود ندارددرانطباق صد
از جهت مرتبط بودن محتوا با  ولي ؛اين ارتباط وجود دارد
به ؛دنها نياز به بازنگري داري كتابنيازهاي بازار كار همه

ها بيشتر و در بعضي كه اين نياز در بعضي از كتابنحوي 
مطالعاتي  ارتباط با موضوع اين پژوهشدر .]2[ستكمتر ا
- ن جمله ميآت كه از خارج از كشور انجام شده اسنيز در 

مدارس متوسطه « تحت عنوان  ١توناليتوان به پژوهش 
اي و پيامدهاي بازار عمومي در برابر مدارس متوسطه حرفه

اشاره » 1998- 1988هاي طي سالكار در تركيه  
تحت عنوان  2ايشگورينپژوهش در همين زمينه . ]10[كرد

و » اي و صنعتاهميت ارتباط و مشاركت مدارس حرفه«
اي در هاي فني و حرفهنقش آموزش«بررسي  با 3موزاكيتي

تعامل «و مقاله تابرون و يانگ با عنوان  » توسعه اقتصاد
ميان آموزش فني و حرفه اي و توسعه اقتصادي در 

طور هب .]11- 13[است اشاره  قابل »كشورهاي پيشرفته
- هبندي نتايج پژوهشي موجود اين استنباط را بكلي، جمع
- وهاي فنيآموزشارتباط  در كشور ما دهد كهدست مي

هاي ريزيضعيف بوده و برنامهبا نيازهاي صنعت اي حرفه
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. كندهاي مدرن و بازار محور تبعيت نميجاري از سياست
هاي مختلف هاي جهاني از رشتهبنابراين انتظار موفقيت

-اي در ايران باالخص صنعت چوب امري غيرحرفهوفني

بر اين اساس، در اين تحقيق سعي شده . نمايدمي معقول
است تا با بررسي محتواي آموزشي صنايع چوب و شناخت 

كنون به آنها كه تا ،هاي مهم آموزش صنايع چوبجنبه
اي ش فني و حرفهتوجه نشده است، خالء موجود در آموز

و براي برطرف شده ي ، تا حد امكان شناساياين رشته
هاي فني و كردن آن به  برنامه ريزان و كارگزاران آموزش

  . گردد حرفه اي معرفي
، شناسي تحقيق بيان شدطور كه در روشهمان :هايافته

ال اصلي تحقيق از ديدگاه هنرآموزان، براي پاسخ به سؤ
ران، ابتدا مفاهيم ريزان درسي و صنعتگويان، برنامههنرج

طبقه بندي  هاي درسي به تفكيك خالصه واصلي كتاب
-نامه مبتني بر گزينههايي در پرسشصورت گزارههشد و ب

 هاي طيف پنجگانه ليكرت تنظيم و براي افراد جامعه
هاي حاصل از داده. آماري ارسال و جمع آوري شد نمونه

ميانگين نظرات پاسخگويان در ها براساس نامهاين پرسش
به تفكيك هر كتاب و همچنين مباحث  5تا  1طيفي از 

تحليل . گردآوري گرديد 8تا 1آصلي هر كتاب در جداول 
- به عنوان يافتههاي پژوهش و الؤبه تفكيك سها اين داده

  .رددگهاي پژوهش در اين بخش ارائه مي 
تا  هاي تخصصي رشته صنايع چوبمحتواي كتاب 3-1

  است؟ نيازهاي صنعت  چه اندازه پاسخگوي
هاي جمع آوري شده در جدول داده الؤساين در پاسخ به 

  .تنظيم گرديده است 1شماره 
-بيانگر آن 1مقايسه ميانگين كل نظرات در جدول شماره 

هاي مختلف نسبت به اين ست كه در مجموع گروها
مه ريزان در اين ميان برنا. پاسخگويي نظرات متفاوتي دارند

از ديگران  نسبت به بيش ) 5/3> 96/3ميانگين (درسي 
ها به نيازهاي صنعت باور محتواي كتاب ميزان پاسخگويي

كنند در حالي كه دارند و آنرا در حد زياد برآورد مي
نسبت به ) 5/3< 13/3ميانگين (ارزيابي هنرآموزان 

در ها با نيازهاي صنعت كمتر از ديگران و انطباق اين درس
علت درگير بودن مستقيم هران بگصنعت. حد متوسط است

-هتر از ديگران برسد دقيقنظر ميهبا نيازهاي صنعت ب
با توجه به ميانگين  ،پاسخ گويند سؤالتوانند به اين 

گيرند و ارزيابي آنها ريزان قرار ميبعد از برنامه ،نظراتشان
 . نيز به حد متوسط نزديك تر است

  

محتواي  گويي باره ميزان پاسخكلي پاسخگويان در ديدگاه 1جدول 
  درسي رشته صنايع چوب به نيازهاي صنعت هاي تخصصيكتاب

  

از نظر گروه  ،دهدنشان مي 1همانطور كه جدول شماره
گويي و انطباق با نيازهاي صنعت بيشترين ميزان پاسخ

صنعت در ابتدا مربوط به كتاب خواص فيزيكي و مكانيكي 
به (چوب و سپس كتب رسم فني عمومي و تخصصي

 صنعتگران. باشدمي) 78/3و  88/3هاي ميانگينترتيب با 
هاي مباني تكنولوژي برق صنعتي و پس از محتواي كتاب

) 14/3و  1/3هاي با ميانگين(هاي چوبيآن تكنولوژي سازه
 ،هنرجويان. اندها بيان داشتهتر از ساير كتابرا ضعيف

هاي خواص فيزيكي و مكانيكي چوب، محاسبات فني كتاب
م فني عمومي و تخصصي را با نيازهاي بازار و رس 3و2و1

از نظر اين افراد تكنولوژي . كنندكار سازگارتر بيان مي

برنامه 
  درسي

ميانگين 
نظرات 

  هنرآموزان

ميانگين 
نظرات 
  هنرجويان

ميانگين 
نظرات 
-برنامه
  ريزان

ميانگين 
نظرات 
گروه 
  صنعت

كتاب 
تكنولوژي 

هاي سازه
  چوبي

94/2  55/2  3  14/3  

كتاب خواص 
فيزيكي و 
مكانيكي 
 چوب

29/3  77/3  4  88/3  

كتاب خشك
كردن و 
نگهداري 

  چوب

12/3  27/3  14/4  54/3  

كتاب
تكنولوژي 

  مواد
12/3  95/2  86/4  30/3  

كتاب مباني 
تكنولوژي 
  برق صنعتي

82/2  97/2  71/3  10/3  

كتب
محاسبات 

  3و2و1فني 
47/3  77/3  4  72/3  

كتب رسم
فني عمومي 
  و تخصصي

18/3  85/3  4  78/3  

 ميانگين كل
  49/3  96/3  31/3  13/3  نظرات
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هماهنگي كمي با نيازهاي ) 55/2ميانگين(هاي چوبيسازه
نظرات هنرآموزان نيز بسيار نزديك به . بخش صنعت دارد

-نظر دو گروه صنعت و هنرجويان بوده و پاسخگويي كتاب

با (ي و مكانيكي چوب و محاسبات فنيهاي خواص فيزيك
به نيازهاي بازار كار بيشتر ) 475/3و  294/3هاي ميانگين

ها و كتب مباني تكنولوژي برق صنعتي و از ساير كتاب
هاي چوبي كمتر از ساير كتب اعالم شده تكنولوژي سازه

  . است
-كتاب تكنولوژي سازه ييگوبررسي ميزان پاسخ 3-2

  صنعت هاي چوبي به نيازهاي
در مجموع محتواي  2هاي جدول شماره بر اساس داده

پاسخگويان كليه هاي چوبي از نظر كتاب تكنولوژي سازه
گوي نيازهاي پاسخ ،متوسط در حدهنرجويان به غير از 
 . صنعت است

  

 ات كتابيينظرات پاسخگويان درباره جز 2جدول 
  هاي چوبيتكنولوژي سازه 

محتواي 
  كتاب

ميانگين 
نظرات 

  هنرآموزان

ميانگين 
نظرات 
  هنرجويان

ميانگين
نظرات 
-برنامه
  ريزان

ميانگين
نظرات 
گروه 
  صنعت

-ساخت سازه
هاي چوبي 
  غير مبلمان

05/3 12/2  42/3  88/2  

-ساخت سازه
هاي چوبي 

 مبلمان
35/3  07/3  71/3 70/3 

هنرهاي 
 88/2  3  10/2  82/2  چوبي

ميانگين كل 
  15/3  38/3  43/2  07/3  نظرات

  
ميان موضوعات مطرح شده در اين كتاب، موضوعاتي از 

هاي چوبي غير مبلمان و هنرهاي چوبي مانند ساخت سازه
و كم )5/2>ميانگين (از نظر هر چهار گروه در حد متوسط

باشند؛ گوي نياز صنعت ميپاسخ )5/2<ميانگين (
هاي چوبي كه از نظر آنان موضوع ساخت سازهدرحالي

و متوسط انطباق ) 5/3>گين ميان(مبلمان درحدزياد 
  . بيشتري با نيازهاي صنعت دارد

كتاب خواص فيزيكي و  ييبررسي ميزان پاسخگو 3-3
  مكانيكي چوب به نيازهاي صنعت

- نشان مي  3خگويان در جدول شماره ميانگين نظرات پاس

دهد كه از نظر هر چهار گروه پاسخگويان ميزان هماهنگي 
نيازهاي  مكانيكي چوب بامحتواي كتاب خواص فيزيكي و 

در ميان . باشدمي )5/3>ميانگين (صنعت در حد زياد
ريزان و سپس هنرجويان بيشترين ميزان پاسخگويان برنامه

 . دارند ييتوافق را با اين پاسخگو
 ات كتاب يينظرات پاسخگويان درباره جز 3جدول 

  خواص فيزيكي و مكانيكي چوب

  محتواي كتاب
ميانگين 
نظرات 
  زانهنرآمو

ميانگين 
نظرات 
  هنرجويان

ميانگين 
نظرات 
-برنامه
  ريزان

ميانگين 
نظرات 
گروه 
  صنعت

خواص فيزيكي 
  74/3  14/4  90/3 82/3  چوب

  خواص مكانيكي
 96/3 14/4  20/4  76/3 چوب

ميانگين كل 
  85/3  14/4  05/4  79/3  نظرات

  

كتاب خشك كردن و  ييبررسي ميزان پاسخگو 3-4
  نگهداري چوب  به نيازهاي صنعت

در مجموع محتواي  4هاي جدول شماره بر اساس داده
كتاب خشك كردن و نگهداري چوب از نظر كليه 

پاسخگوي  ،پاسخگويان به غير از هنرجويان در حد زياد
نظر هنرآموزان مطالب مربوط به از  .نيازهاي صنعت است

نسبت ) 5/3>ميانگين (بخش خشك كردن چوب در كوره
به ديگر مطالب كتاب انطباق بيشتري با نيازهاي صنعت 

اما از نظر هنرجويان و گروه صنعت بيشترين انطباق  ؛دارد
-مربوط به مباحث خشك كردن چوب در هواي آزاد مي

ريزان نيز مطالب بخش حفاظت و نگهداري برنامه .باشد
منطبق با را در حد بسيار زيادي )5/4>ميانگين (چوب

  .بينندنيازهاي صنعت مي
  

نظرات پاسخگويان در باره جزئيات كتاب خشك  4جدول 
  كردن و نگهداري چوب

محتواي 
  كتاب

ميانگين 
نظرات 

  هنرآموزان

ميانگين 
نظرات 
  هنرجويان

ميانگين 
نظرات 

  ريزانبرنامه

ميانگين 
نظرات 
گروه 
  صنعت

ردن كخشك 
چوب در 
  هواي آزاد

41/3 57/3  4  80/3  

خشك كردن 
چوب در 

 كوره
82/3  3  28/4 74/3 

حفاظت و 
نگهداري 

  چوب
41/3  02/3  57/4  46/3  

ميانگين كل 
  66/3  28/4  19/3  54/3  نظرات
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كتاب تكنولوژي مواد   ييبررسي ميزان پاسخگو 3-5
  به نيازهاي صنعت

در مجموع محتواي  5هاي جدول شماره بر اساس داده
پاسخگويان به غير از كتاب تكنولوژي مواد از نظر كليه 

ريزان در حد متوسط پاسخگوي نيازهاي صنعت برنامه
 از ميان موضوعات مطرح شده در اين كتاب، موضوع. است

ترين حد انطباق با نيازهاي صنعت را كم ،كاريمواد رنگ
از نظر هنرآموزان و گروه صنعت در حد  به نحوي  كه ؛دارد

كم  ان، درحداز نظر هنرجوي و) 5/2>ميانگين (متوسط 
؛ باشندپاسخگوي نياز صنعت مي)  5/2<ميانگين (

كه از نظر اين سه گروه موضوعاتي مانند مواد اوليه درحالي
در حد  و مواد كمكي) 5/3>ميانگين (زياد  حد اصلي در

-برنامه. متوسط انطباق بيشتري با نيازهاي صنعت دارد

ميانگين ( ريزان موضوعات مختلف كتاب را در حد زياد
عنوان كرده و انطباق موضوع مواد كمكي را بيشتر ) 5/3>

  .داننداز ديگر موضوعات كتاب مي
 ر باره جزئيات كتابنظرات پاسخگويان د 5جدول 

  دتكنولوژي موا 

محتواي 
  كتاب

ميانگين 
نظرات 

  هنرآموزان

ميانگين 
نظرات 
  هنرجويان

ميانگين 
نظرات 
-برنامه
  ريزان

ميانگين 
نظرات 
گروه 
  صنعت

مواد اوليه 
  62/3  14/4  50/4 35/3  اصلي

 34/3 28/4  20/3  17/3 مواد كمكي

مواد رنگ 
  14/3  85/3  30/2  94/2  كاري

ميانگين كل 
  36/3  09/4  33/3  15/3  نظرات

  
هاي محاسبات كتاب ييبررسي ميزان پاسخگو 3-6

  به نيازهاي صنعت  3و  2و 1فني 
از نظر كليه در مجموع  ،6هاي جدول شماره بر اساس داده
در  3و2و1محاسبات فني  هايمحتواي كتابپاسخگويان، 

اين كتب در رده . پاسخگوي نيازهاي صنعت است زيادحد 
هماهنگي باال با نيازهاي  ي قرار دارد كه دارايهايكتاب

اين به معناي عدم نياز به بازنگري البته، . باشدميصنعت 
بلكه در مقايسه  ؛باشديمحتواي كتابهاي محاسبات فني نم

از  .قرار داردكمتري آنها در اولويت با ساير كتب بازنگري 
كاربرد  ت مطرح شده در اين كتاب، موضوعميان موضوعا

هنرجويان، گروه  سهاز نظر انواع محاسبات در حل مسائل 
و )5/3>ميانگين (زياددر حد ريزان و گروه صنعت برنامه

- پاسخگوي نياز صنعت ميبيشتر از ديگر مباحث كتاب 

 ،هنرآموزان بيشترين انطباقكه از نظر درحالي ؛باشند
هاي چوبي و مربوط به مبحث برآورد قيمت تمام شده سازه

 ؛)5/3>ميانگين (برآورد ايجاد يك كارگاه كوچك توليدي
هاي ها، روشمربوط به هزينه ،و كمترين ميزان انطباق

 17/3ميانگين رايي و كنترل موجودي در انبار با اج
  .باشدمي) 5/2>ميانگين(
  

 نظرات پاسخگويان در باره جزئيات كتابهاي محاسبات 6جدول 
  صنايع چوب 3و2و1فني  

  محتواي كتاب
ميانگين 
نظرات 

  هنرآموزان

ميانگين 
نظرات 
  هنرجويان

ميانگين 
نظرات 
-برنامه
  ريزان

ميانگين 
نظرات 
گروه 
  صنعت

كاربرد انواع 
 محاسبات در

  حل مسائل 
64/3 30/4  28/4  84/3  

انتقالحركت،
حركت و نيرو در 

هاي ماشين
عمومي صنايع 

 چوب

64/3  77/3  4 58/3 

كار مكانيكي و 
الكتريكي، توان 
  الكتريكي، زمان 

  انجام كار
47/3  90/3  4  58/3 

 هزينه ها،
روشهاي اجرايي، 
كنترل موجودي 

  در انبار
17/3  94/3  4  64/3  

برآورد قيمت
سازه تمام شده 

هاي چوبي، 
برآورد ايجاد يك 
كارگاه كوچك 

 توليدي

82/3  92/3  4  82/3  

ميانگين كل 
  69/3  05/4  96/3  54/3  نظرات

  
 رسم فني عموميكتاب  ييميزان پاسخگوبررسي  3-7

  و تخصصي  به نيازهاي صنعت
در مجموع دهد كه نشان مي 7هاي جدول شماره داده

در موضوعات درسي كتب رسم فني عمومي و تخصصي 
از نظر سه  .باشدحد زياد پاسخگوي نيازهاي بازار كار مي

ريزان انطباق محتواي اين گروه صنعت، هنرجويان و برنامه
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اما از  ؛بوده دو كتاب با نيازهاي صنعت در حد زيادي
ميزان همخواني  ،مقايسه با ديگران درديدگاه هنرآموزان 

ين كتاب با نيازهاي صنعت كمتر و در حد مباحث ا
و دليل اين امر را ضعف هنرجويان در است  متوسط

كارهاي محاسباتي و صرف زمان بيشتر جهت يادگيري اين 
ريزان تمام مباحث در از نظر برنامه. كنندمطالب بيان مي

بوده و كمترين ميزان انطباق ) 5/2>ميانگين (حد متوسط
قشه كابينت و اتصال قطعات مربوط به موضوع ترسيم ن

مختلف و بيشترين انطباق مربوط به موضوع آشنايي با 
بين ديدگاه سه گروه ديگر در رابطه با . باشدرسم فني مي

موضوعات كتاب، با بيشترين و كمترين ميزان هماهنگي 
اما هر سه گروه،  ؛با نيازهاي صنعت تفاوت وجود دارد

ا با نيازهاي صنعت ميزان انطباق موضوعات مختلف كتاب ر
 .اندعنوان كرده) 5/3>ميانگين (در حد زيادي

  
 هاي رسمنظرات پاسخگويان در باره جزئيات كتاب 7جدول 

  فني عمومي و تخصصي 

  محتواي كتاب
ميانگين 
نظرات 

  هنرآموزان

ميانگين 
نظرات 
  هنرجويان

ميانگين 
نظرات 

  ريزانبرنامه

ميانگين 
نظرات 
گروه 
  صنعت

آشنايي با 
  04/4  28/4  10/4 41/3  فنيرسم 

انواع 
 08/4 57/4  29/4  29/3 ترسيمات

ترسيم تصاوير 
مجسم قطعات 

  هاو كابينت
35/3  40/4  28/4  80/3 

ترسيم نقشه 
كابينت و 

اتصال قطعات 
  مختلف

17/3  22/4  28/4  82/3  

ميانگين كل 
  92/3  35/4  25/4  30/3  نظرات

  
كتاب مباني تكنولوژي  ييميزان پاسخگو بررسي 3-8

  به نيازهاي صنعتبرق صنعتي 
در مجموع محتواي  8هاي جدول شماره بر اساس داده

كتاب تكنولوژي برق صنعتي از نظر كليه پاسخگويان به 
پاسخگوي نيازهاي  ،ريزان در حد متوسطغير از برنامه
ده در اين كتاب، از ميان موضوعات مطرح ش. صنعت است

از نظر هنرجويان،  وتورهاي الكتريكيمموضوع مغناطيس و 
) 5/2>ميانگين (در حد متوسط  ؛ريزانهنرآموزان و برنامه

و كمتر از ديگر موضوعات كتاب پاسخگوي نياز صنعت 
كه از نظر اين سه گروه موضوعاتي مانند درحالي ؛باشندمي

آشنايي با مقدمات كار با برق و ابزارشناسي و مدارات 
انطباق ) 5/3>ميانگين (زياد  متوسط وروشنايي درحد

ميزان انطباق گروه صنعت . بيشتري با نيازهاي صنعت دارد
 با نيازهاي صنعت ابزارشناسي و مدارات روشنايي محتواي
 .داننداز ديگر موضوعات كتاب مي را كمتر

  

 ات كتاب مبانييينظرات پاسخگويان درباره جز 8جدول 
  تكنولوژي برق صنعتي 

  محتواي كتاب
ميانگين 
نظرات 

  هنرآموزان

ميانگين 
نظرات 
  هنرجويان

ميانگين 
نظرات 
-برنامه
  ريزان

ميانگين 
نظرات 
گروه 
  صنعت

آشنايي با مقدمات 
  34/3  4  60/3 11/3  كار با برق

ابزارشناسي و مدارات 
 روشنايي

29/3  95/2  42/3 04/3 

مغناطيس و 
  08/3  28/3  72/2  88/2  موتورهاي الكتريكي

  15/3  56/3  09/3  09/3  نظراتميانگين كل 

 
  گيرينتيجه -4

ميان ديدگاه پاسخگويان در هاي تحقيق، بر اساس يافته
با هاي مورد بررسي محتواي كتابباره ميزان انطباق 

 .وجود دارد هاي فاحشيپراكندگي و تفاوتنيازهاي صنعت 
هاي درسي كتاب اغلب ريزان درسي محتواياز نظر برنامه

برخوردار با نيازهاي صنعت از انطباق قابل قبول و زيادي 
و همچنين  وهنرجويان از نظر هنرآموزان كهدر حالي ؛است

نتايج . باشدمي وسطمتاين انطباق در حد  صاحبان صنعت
هاي آموزش كافي نبودن انطباق برنامهمبني بر  اين تحقيق

ساير تحقيقات با نتايج  اي با نيازهاي صنعتفني و حرفه
اين  .مطابقت دارد ،كه در بخش نخست به آن اشاره شد

مبني بر ارتباط از نظر صاحبان صنعت ويژه هگيري بنتيجه
هاي درسي رشته صنايع چوب با نيازهاي بين برنامه كم

  .شوديد مييتاوجود مصنعت 
هاي مختلفي قسمت دهد كهنشان مي پژوهش حاضر جنتاي

تا پاسخگوي  ،بازنگري و بازبيني نياز دارندها به از كتاب
اما اين بازنگري و اصالح براي  ؛نيازهاي صنعت باشند
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. باشدبيشتر و براي برخي ديگر كمتر مي هابابرخي كت
مباني  و هاي چوبيمانند تكنولوژي سازه هابابرخي كت

به بازنگري و بررسي مجدد  نياز تكنولوژي برق صنعتي
خواص فيزيكي و مكانيكي كتاب مانند دارند و برخي ديگر 

هاي كتابخشك كردن و نگهداري چوب، كتاب چوب، 
 كه از، رسم فني عمومي و تخصصي 3و2و1محاسبات فني

به  ؛همخواني بيشتري با نيازهاي صنعت برخوردارند
  .اصالحات كمتري نياز دارند

با توجه به طبقه بندي برنامه درسي به سه مقوله برنامه 
نظر هرنامه اجرا شده و برنامه كسب شده، بقصد شده، ب

تفاوت نظر برنامه ريزان، هنرآموزان و هنرجويان با رسد مي
قصد شده، اجرا درسي بخاطر تفاوت ميان برنامه  ،يكديگر

زيرا داوري و قضاوت هريك از  ؛شده و كسب شده باشد
اين سه گروه درباره ميزان انطباق محتواي برنامه با 

اي است كه با آن درگير مبتني بر برنامهت عنيازهاي صن
با اند كه آنها كوشيده ، چونريزاناز نگاه برنامه. هستند
به تدوين برنامه  نيازها و واقعيت موجود در صنعت توجه به

بايد برنامه آنها هماهنگي و انطباق زيادي  ًبپردازند، منطقا
س اما هنرآموزان كه به تدري. با نيازهاي صنعت داشته باشد

-در عمل با مواردي مواجه مي  ،پردازندو اجراي برنامه مي

- امكانات و تجهيزات مورد استفاده آنها در كارگاهشوند كه 

ها با فناوري روز و امكانات موجود در صنايع بسيار فاصله 
در عمل امكان پذير  محتواي ارائه شدهدارد و آموزش 

يزان در باره ررو، داوري آنها نسبت به برنامهاز اين .نيست
- يفحد ضعدر انطباق محتواي برنامه با نيازهاي صنعت 

هنرجويان بخشي از محتوايي را طور همين. تري قرار دارد
-دريافت مي ،شودكه توسط هنرآموزان به آنان عرضه مي

داوري آنان نسبت به اين محتوا با  وقتي كنند و لذا،
در مقايسه با نظر  گيردنيازهاي صنعت صورت مي

-هاما ب. تر استضعيف هنرآموزان، از نظر آنان اين انطباق
 يينسبت به پاسخگوصاحبان صنايع نظر رسد نظر مي

تر از بينانهمحتواي برنامه درسي با نيازهاي صنعت واقع
كه تفاوت  يكي از موارد ديگر .ساير پاسخگويان باشد

ريزان برنامه مركند، نبود ارتباط مستنظرات را توجيه مي
و  هنرآموزان ارتباطهمچنين عدم صنعت و صاحبان با 

تفاوت ميان برنامه است كه موجب محيط كار هنرجويان با 
عدم ارتباط . دوشميو كسب شده  ، اجرا شدهصد شدهق

رآن اغلب پژوهشگران بكه ن صنعت و آموزش مياكافي 
از نيازهاي كه آموزش است موجب شده د، نتاكيد دار

هاي سريع صنعت و نتواند با پيشرفتآگاه بوده و كار نابازار
  .همگام شودبازار كار 
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