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مقاله

را در تربیــت نیروی انســانی برنامه ریزی کند و به 
اجرا بگذارد. آموزش مســتمر باعث می شود دانش 
بشر همواره به روز باشد و در نتیجه سرعت پیشروی 
جامعه لحظه به لحظه بیشــتر شود؛ به گونه ای که 
پیوسته شاهد پیشرفت همه جانبه در جهان هستیم.

کافی است نگاهی به جدیدترین فناوری های دنیا و 
کشــور عزیز خودمان داشته باشیم. هر روزه هزاران 
اختراع و پدیدة جدید در همة زمینه ها ارائه می شوند 
که هرکدام از آن ها باعث به وجود آمدن شــغل های 
جدید و نیز تغییر در سبک زندگی روزمره انسان ها 

می شوند.
هرچه ســرمایه گذاری در امر تربیت نیروی انسانی 
بیشتر باشد، موفقیت بیشــتری در راستای توسعة 
پایدار نصیب کشــور می شــود. برای تأمین نیروی 
انسانی ماهر مورد نیاز مراکز و کارخانه های تولیدی 
صنایع چوب، باید در هنرســتان های فنی وحرفه ای 
هنرجویان را با رعایت »اصل شایســتگی« آموزش 
دهیم تا در مدت سه سال، مهارت های الزم را برای 
انجام فعالیت های عملی کســب و شایســتگی های 
الزم را برای سرپرستی و تولید محصوالت چوبی به 
دست آورند. در حوزة صنایع چوب پس از پایان دورة 
متوسطه دوم، هنرجویان به شایستگی هایی از قبیل: 
برشکاری، لبه چسبانی، طراحی و نقشه کشی، نصب 
و مونتاژ، دکورسازی، و دانش فنی پایه و تخصصی، با 

رعایت اخالق حرفه ای، دست می یابند.

مقدمه
با نگاهی به اطراف خود درمی یابیم، صنعت چوب 
در تمام زمینه های اجتماعــی، فرهنگی، اقتصادی، 
علمی و آموزشی و غیره به صورت بسیار وسیعی مورد 
توجه قرار گرفته اســت. گویی »بشــر بدون صنعت 
چوب نمی تواند به زندگی معمولی خود ادامه دهد.« 
در برنامه های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش، یکی 
از رشته های مورد قبول و استقبال عمومی مردم در 
جامعه، صنایع چوب و مبلمان است که از سطح کارگر 
ماهر شروع می شود و تا سطح دکترای حرفه ای ادامه 
می یابد. در سه سال دورة هنرستان، هنرجویان این 
رشته با آموزش های کاربردی که می بینندن به عنوان 
کمک تکنســین مبلمان صفحه ای در کارخانه های 
تولید محصوالت صنایع چوبی فعالیت کنند و یا به 

خوداشتغالی برسند.
ایــن مقاله به ضــرورت و اهمیــت تربیت نیروی 
انسانی در شغل های صنایع چوب و توسعة حرفه ای 

و ضرورت تغییر نظام آموزشی می پردازد.

ضرورتواهمیتتربیتنیروی
انسانی)هنرآموزرشتةصنایعچوب

ومبلمان(
چنانچه جامعه ای بخواهد در هر یک از بخش های 
صنعتی، بهداشــتی، اقتصادی و ... به پیشــرفت و 
توسعه برســد، باید سرمایه گذاری کالن و اثربخشی 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ صنایع چوب و مبلمان
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بر مبنای »ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش« )مصوب 1390(، نظام آموزشی کشور از شیوة 1ـ3ـ3ـ5 
به شــیوة 3ـ3ـ6 )6 سال دورة ابتدایی، 3 ســال دورة اول متوسطه و 3 سال دورة  دوم متوسطه( تغییر کرد. 
این تغییر در دورة دوم متوسطه شاخة فنی وحرفه ای عماًل باعث می شود که هنرجویان هنرستان ها سه سال 
تمام دورة آموزش تخصصی داشــته باشند. شایان ذکر است که رویکرد آموزش های فنی وحرفه ای مبتنی بر 
شایســتگی در رشتة صنایع چوب عبارت اند از: مهارت در ساخت؛ 1. کابینت آشپزخانه؛ 2. مبلمان کودک و 

نوجوان؛ 3. مبلمان خواب؛ 4. مبلمان اداری؛ 5. مبلمان مسکونی؛ 6. رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان.

از مهم ترین پژوهش های انجام شــده برای طراحی رشته ها »نیازسنجی شغلی« است که طی آن اطالعات 
شــغلی و حرفه ، از اسناد ملی و بین اللملی )ایسکو 2008( و اسناد ملی سایر کشورها )مانند استرالیا، کانادا، 
آلمان و ...( استخراج می شود. هم زمان نیز اطالعات شغلی رشته از خبرگان و ذی نفعان دنیای کار )شرکت ها 
و سازمان های تخصصی( جمع آوری و براســاس حرفه ای منتخب از ایسکو 2008 دسته بندی می شوند. این 
دســته بندی در رشــتة صنایع چوب و مبلمان نیز مشخص شده است. در جدول 1 فهرست شغل های رشتة 

صنایع چوب و مبلمان ارائه شده است.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

شغلهایرشتةصنایعچوبومبلمان

جدول1.حرفههاوشغلهایرشتههایصنایعچوبومبلمان

ردیف
کارگرماهرصنایعچوب

کد7522191
نامگروهکاری/شغل

طراح و نقشه کش کابینت آشپزخانه1
کابینت ساز2
کارور دستگاه لبه چسبان3
مونتاژکار کابینت4
نصاب کابینت5
سازندة جاکتابی کودک و نوجوان6
طراح و نقشه کش مبلمان اتاق خواب7
سازندة کمد لباس و پاتختی8
سازندة کمد لباس و لوازم کودک و نوجوان9
سرویس کار ماشین آالت صنایع چوب10
رنگ کار مبلمان چوبی11
رویه کوب مبلمان12
بسته بند کابینت و مبلمان13
سازندة در کابینت14
نصاب یراق آالت15

ردیف
کمکتکنسینمبلمانصفحهای

کد7115192
نامگروهکاری/شغل

طراح مبلمان اداری1

طراح مبلمان منزل2
ماکت ساز چوبی3
طراح و نقشه کش مبلمان کودک4
سازندة صندلی چوبی5
نقشه کش مبلمان اداری6
سازندة مبلمان اداری7
سازندة میز رایانه8
ماشین کار مبلمان صفحه ای9
طراح و نقشه کش کابینت اداری10
سیلر و کیلرکار11
سازندة مبل تکی12
رویه کوب مبل )دفتر بند و تسمه کش(13
تعمیر و بازسازی مبل14
لفاف کار و اسفنج کار15
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ویژگیهایشغلوشاغل

توسعهحرفهاي

شــغل هایی کــه زیرمجموعــة نیــروی کار ماهر و 
کمک تکنســین های صنایع چوب قرار می گیرند. به طور 
کلی شغل هایی هســتند که خدمات عمومی و حرفه ای 
فرایندهــای کاری در صنعت چــوب و مبلمان را  انجام 
می دهند. شاغالن این سطح کاری )L1( امور آماده سازی 
و مهیا کردن تجهیزات برای انجام فرایندهای تولیدی را 
تدارک می بینند. از جملة این شغل ها می توان به برش کار، 
طراح و نقشه کش، نصاب، مونته کار، اپراور لبه چسبان، در و 
پنجره ساز، سازندة انواع مبلمان اداری، دکورساز، و ... اشاره 
کرد. برای انجام این فعالیت های کاری، شایستگی های فنی 
الزم باید به این افراد آموزش داده شــوند؛ مانند شناخت 
ویژگی های اجزای ماشین آالت، شناخت ویژگی های فنی 
مواد مصرفی و کاربرد آن ها، و مهم تر از همه، توانایی کار با 
بخش هایی از دستگاه ها که شاغالن این سطح شغلی اجازة 

دسترسی و کار با آن ها را دارند.
افراد متصدی این شغل ها باید از برخی شایستگی های 
غیرفنی نیــز برخوردار باشــند. از جمله موارد بســیار 
مهم در این حوزه، مســائل ایمنی و پس از آن مســائل 
زیســت محیطی اند. به طور تقریبی می توان گفت، تمام 
مواد مصرفی و ماشــین آالت در صنایع چوب و مبلمان، 

از سطحی از مخاطره و ظرفیت های ایجاد حوادث شغلی 
برخوردارند. بنابراین برای نیروی انســانی شاغل در این 
صنعت و در این ســطح شغلی، اطالع دقیق از این موارد 

ضروری است.
متناســب با ویژگی ها و محدودیت هــای ایمنی مواد 
مصرفی، برخورداری از شایستگی غیرفنی رعایت نکات 
زیســت محیطی از ضرورت های کار در این حرفه است. 
شاغالن این صنعت باید کاماًل آگاه باشند که صدمه دیدن 
محیط زیست مساوی با ایجاد خسارت های مهمی برای 
محیط کار و زندگی ایشــان است. بنابراین برای شاغالن 
در این وظایف، الزم اســت که بسترهای ممکن در ایجاد 
مشکالت زیست محیطی در حوزة شغلی خود را به خوبی 
بشناسند و راهکارهای پیشگیری از وقوع آن ها را فرا گیرند.
برخی دیگر از شایستگی های غیرفنی این سطح شغلی 
عبارت اند از: »مسئولیت پذیری« و »مستندسازی«. از آنجا 
که بیشتر زمینه های کاری نیروی کار ماهر صنایع چوب 
و مبلمان، در ارتباط با مواد مصرفی و ابزارهای مورد نیاز 
در این خصوص هستند، دانستن شیوه های استاندارد کار 
با این مواد و ابزار برای این ســطح شــغلی ضرورت دارد. 
مجموعة شایســتگی های غیرفنی باعث می شــوند که 

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایرشتةصنایعچوبومبلمان

مهندسی صنايع چوب و مبلمان 
)214010195(

تكنسين ارشد صنايع چوب و 
مبلمان )31190494(

هنرآموز صنايع چوب 
)23202905(

تكنسين صنايع چوب 
)31190493(

کمک تكنسين مبلمان 
)71150192(

کمک تكنسين سازه های 
چوبی )71150292(

کارگران ماهر صنايع چوب 
)75220191(

مهندس حرفه ای 
)سطح 5(

تكنسين ارشد 
)سطح 4(

تكنسين 
)سطح 3(

کمک تكنسين 
)سطح 2(

کارگر ماهر 
)سطح 1(

154  ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش



کارهای قابل انجام، در بســتری ایمن و بهره ور، صورت 
پذیرند.

شغل های زیرمجموعة حرفة کمک تکنسین صنایع چوب 
و مبلمان دارای ویژگی های شــغلی خاصی هستند. این 
سطح شغلی نیز برخی شایستگی های غیرفنی را شامل 
می شــوند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: توان تحلیل 
فناوری ها؛ تفکر کار تیمی؛ مستندســازی، زمان سنجی؛ 

مدیریت منابع.
با توجه بــه اینکه عمده شــغل های زیرمجموعة این 
حرفه، در تعامل  کاری مستقیم با ماشین آالت و تجهیزات 
کاری بخش های متفاوت صنعت چوب هســتند و این 
ماشــین آالت نیز باید سفارش های ارجاع شدة مشتریان 
را به انجام برســانند، از جمله مهم ترین شایستگی های 
غیرفنی کمک تکنسین های رشتة صنایع چوب، »مدیریت 
مواد« و »مدیریت زمان« اســت. به طور کلی، محصوالت 

چوبی و تولید ســفارش مشــتریان به شدت مبتنی بر 
زمان و رعایت صرفه جویی در مصرف مواد است. دانستن 
روش های مؤثر صرفه جویی و عمل کردن به آن ها، عالوه 
بر کمک به مدیریت منابع و مواد مصرفی و ایجاد صرفة 
اقتصادی و بهره وری بیشتر، توجه زیست محیطی را نیز در 

دل خود به هنراه دارد.
از دیگر توانایی های الزم برای شاغالن این حرفه، توانایی 
ایشان در استدالل قیاسی و استقرایی و همچنین توانایی 
انجام محاسبات فنی است. بسیاری اوقات شرایطی پیش 
می آید که به تحلیل فرایند کار یا عملکرد ماشــین آالت 
و مواد مصرفی نیاز اســت تا کاربر بتواند شرایط مطلوب 
کاری برای سیســتم را ایجاد کند و پایدار نگه دارد. ابزار 
بسیار مهم در موفقیت شاغالن صنایع چوب در این زمینه، 
برخورداری از توان تحلیل و ریشــه یابی مسائل و نهایتًا 

تصمیم گیری درست است.

جدول2.صالحیتهایحرفهایهنرآموزانرشتةصنایعچوبومبلمانشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی
ساعت آموزششاخص های عملکردی شایستگی در آموزش و تربیت حرفه ای هنرآموزانقلمرو شایستگی ها

ک 
وژی

داگ
م پ

 عل
ای

ی ه
تگ

یس
شا

می
معل

فة 
حر

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

8. توانایی تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

زی
مو

نرآ
ة 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

 و 
ب

چو
ع 

نای
 ص

تة
رش

ی 
 فن

ای
ی ه

تگ
یس

شا
ن٭

ما
مبل

1. توانایی آموزش اجرای کابینت آشپزخانه )400 ساعت آموزش(
32.توانایی آموزش تولید مبلمان کودک و نوجوان )400 ساعت آموزش(

43. توانایی آموزش اجرای مبلمان اداری )400 ساعت آموزش(
54. توانایی آموزش اجرای مبلمان اتاق خواب )400 ساعت آموزش(

65. توانایی آموزش اجرای مبلمان مسکونی )400 ساعت آموزش(
7ـ6. توانایی آموزش اجرای رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان چوبی )400 ساعت آموزش(

7ـ7. توانایی آموزش دانش فنی پایه و تخصصی )250 ساعت آموزش(
9ـ8. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت کارگر ماهر صنایع چوب 

)34 ساعت آموزش(
990. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت کارگر ماهر صنایع چوب 

)34 ساعت آموزش(
1110. کسب شایستگی نقشه کشی فنی به کمک رایانه )34 ساعت آموزش(

1212. کسب شایستگی تضمین کیفیت در تولید مصنوعات چوبی )34 ساعت آموزش(

 2800 ~
ساعت

شایستگی های فنی 
1800 ساعتـ کسب صالحیت حرفه ای تکنسین صنایع چوب و مبلمانتکنسین٭
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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 براساس سند تحول هم ارز واژة »تربیت« است.
é ساعت های 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 »پداگوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابسته به موقعیت به کار رفته و دارای چهار رکن اصلی 
است:

1. تفاوت های فردی دانش آموزان؛
2. تفاوت های محیط یادگیری به ویژه در آموزش های فنی وحرفه ای )کالس، کارگاه، کارآموزی و عملیات میدانی(؛

3. تفاوت در پیامدهای یادگیری )سنجش براساس شایستگی های دنیای کار(؛
4. تفاوت در سازمان دهی یادگیری به دلیل محیط های یادگیری در آموزش های فنی وحرفه ای.

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. 

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهصنایعچوبومبلمان
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معرفیبستةآموزشیرشتةصنایعچوبومبلمان

منابع
1. اسناد برنامة درسی درس های پایه های دهم، یازدهم، دوازدهم رشتة صنایع چوب و مبلمان )1396(. دفتر تألیف کتاب های درسی 

فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای برنامه ریزی درسی صنایع چوب و مبلمان.
2. سند استاندارد ارزشیابی حرفة گروه شغلی صنایع چوب و مبلمان. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای 

برنامه ریزی درسی رشتة صنایع چوب و مبلمان.
3. سند راهنمای برنامة درسی رشتة صنایع چوب و مبلمان )1392(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای 

برنامه ریزی درسی رشتة صنایع چوب و مبلمان.
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٭٭٭٭دانش فني پایه1

٭٭٭٭٭٭طراحی و ساخت كابینت آشپزخانه2

٭٭٭٭٭طراحی و ساخت مبلمان كودك و نوجوان3

٭٭٭٭نقشه كشي فني رایانه اي4

٭٭٭٭٭٭طراحی و ساخت مبلمان اداري5

٭٭٭٭٭٭طراحی و ساخت مبلمان اتاق خواب6

٭٭٭٭٭٭طراحی و ساخت مبلمان مسكوني7

٭٭٭٭٭رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان چوبي8

٭٭٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10

٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11

٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12

٭٭٭٭٭مدیریت تولید13

٭٭٭٭٭ریاضی141

٭٭٭٭٭ریاضی152

٭٭٭٭٭ریاضی163

٭٭٭٭٭فیزیک17

٭٭٭٭٭شیمی18

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش19

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 20
فنی وحرفه ای و کاردانش
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