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چکیده
این تحقیق با هدف نیازسنجی آموزش های مهارتی مورد نیاز بازار کار (میان مدت 5ساله) در بخش خدمات ،در استان خراساان نناوبی
از طریق نظرسنجی از  013نفر از کارشناسان بخش دولتی و خصوصی که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شاد اناد ،انجاا
گرفته و نمع آوری داد ها با استفاد از روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و مصاحبه بود است .پس از نمع آوری داد ها باا اساتفاد
از آمار توصیفی رشته های مورد نیاز اولویت بندی شد و معناداری آن از طریق آزمون آماری فریدمن به دست آماد اسات .نتاایح تحقیاق
نشان می دهد که درپنح سال آتی در بخش خدمات  171حرفه آموزشی از نمله تعمیرات دستگا ها و چرخهای دوخت ،روشهاای ناوین
طراحی پارچه و دوخت ،طراحی و دوخت لباس زنانه و مردانه ،نگهاداری و پشاتیبانی اتوماسایون اداری ،تعمیار اناوات لا ،تااز  ،آماوزش
شبکه های وایرلس ،آموزش کار با نر افزارهای مورد نیاز در شبکه  ،آموزش زبان شبکه  ،آموزش برنامه نویسی شبکه ،مرمت فرش ،ناانیم
بافی  ،تابلو فرش و ترسیم نقشههای فرش و ...نیاز می باشد .همچنین در پایان مهمترین مشکالت توسعه ی آموزش های فنی و حرفاه ای
و راهکارهای پیشنهادی از سوی کارشناسان ارائه گردید است.
واژگان کلیدی :نیازسنجی ،آموزش های مهارتی ،بازار کار ،خدمات ،خراسان ننوبی

Need assessment skills training needed to Labor market in the service sector
)(Case study 5 -year medium-term needs of South Khorasan province
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Abstract
This study aimed to assess the educational needs of the skills needed in the labor market (within
5 years) in the service sector, in South Khorasan province, through a survey of 310 experts from
public and private sectors, with sampling stratified been selected to perform from and using survey
data collected through questionnaires and were interviewed. And after collecting the data using
descriptive statistics prioritized fields are required and Its significance is obtained through Friedman
test. The results show that in the next five years in the service sector, including 176 professional
machine repair and Sewing wheels, new methods of textile design and sewing, designing and sewing
 -1رئیس ادار آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی ادر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان ننوبی و دانشجوی دکترای ترویح و آموزش کشاورزی
motamedimfa9@yahoo.com
 - 2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 - 3مدیر کل آمووزش فنی و حرفه ای خراسان ننوبی
 - 4معاون آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی ادر کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان ننوبی
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clothes for men and women, maintenance and support office automation, repair of laptops, wireless
networks education, training software required in the network, learning network, learning network
programming, repair carpets, woolen cloth weaving, drawing maps of carpets and rugs are required.
The main problems in the development of technical and vocational education and policy suggestions
provided by the experts.
Keywords: Need assessment, skills training, labor market, the service, South Khorasan province

مقدمه
آموزش یکی از کلیدهای موفقیت و رشد نوامع محسوب می شود .در هر کشوری معموالً دو دسته آموزش ونوددارد.یا
دسته شامل آموزش های رسمی بود که توسط مقامات آموزشی کشورها با اهداف خاص طراحی مای گاردد مانناد دور هاای
تحصیلی مختلف مدارس و دانشگا ها ،دستهی دیگر آم وزش های غیررسمی می باشد که برخی از آنها به منظور تکمیل آموزش
های رسمی بود و برخی دیگر بر اساس نیاز و موقعیت افراد ارائه می گردد ،مانند آموزش های فنای و حرفاه ای و یاا آماوزش
های درون سازمانی (زارت و دیگران .)1037 ،هدف هر دو گرو آموزش ها توانمندسازی و پرورش اساتعدادهای نیاروی انساانی
است.
رفع نیازهای آموزشی و بهسازی منابع انسانی زمانی می تواند بیشترین تأثیر را داشته باشد که براساس نیازهای آنان باشاد .از
این رو رفع نیازهای آموزشی براساس ی

نظرسنجی علمی می تواند آماوزش هاا را براسااس اصاول مناقای اساتوار نمایاد .در

کشورها ی پیشرفته برای حفظ و پایداری توسعه و پویایی سازمان ،قبل از هر آموزشی اقدا به نیازسنجی می شود زیارا در ایان
صورت است که آموزش ها منابق با واقعیات می گردد (بصیری.)1073 ،
در این زمینه سازمانهای آموزشی به علت نقش حساس و مهمی که در فرایند آموزش افراد نامعه باه عهاد دارناد ،هماوار
باید از دانش و علم روز برخوردار باشند .برای این منظور ،سازمان ها باید با انرای نیازسانجی هاای ماداو  ،نیازهاای آموزشای
فراگیران خود را مورد سنجش قرار داد تا بتوانند منابق باا تکنولاو ی و داناش روز باه تارمیم و اصاالش آماوزش هاای خاود
بپردازند .به کارگ یری ی

رویکرد نظا مند در امکان ایجاد رشته های آموزش فنی و حرفه ای ندید این اطمینان را باه همارا

دارد که رشته های آموزشی ندید و تمهیدات پشیبانی مورد نیاز به طور مستمر در چارچوبی مؤثر و کارآمد توساعه مای یاباد.
انگیز ی تمامی فعالیت های آموزشی به ویژ فنی و حرفه ای ،فائق آمدن بر مشکالت بیکاری نوانان ،ارتقای مهارت های شغلی
و تأمین نیازهای اقتصادی است و این باور ونود دارد که کسب مهارت موناب ارتقاای بهار وری و قابلیات رقابات در اقتصااد
نهانی می شود (محسنی.)1031 ،
از آن نایی که در برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،توسعه ی آموزش های فنی و حرفه ای با تونه و
هم زمان بارشدوتوسعه ی کشور درچشم انداز آیند مورد تونه سیاست گذاران و برنامه ریزان نظا آموزشی قرار گرفته است و
با تونه به اینکه آموزش فنی و حرفه ای در مقایسه با آموزش عمومی بسیار گران و هزینه بر است و ماالعات تابیقی هزینه
های این دو نظا  ،این ادعا را تائید می کند(ساخاروپولوس1831 ،؛ تسانگ 1887 ،1به نقل ازحمیدی  )1031و از طرفی رشد
فزایند ی حجم نیروی کار ،فقدان ارتباط کافی و عد هماهنگی بین نظا آموزش و بازار کار ،عد تناسب رشد اقتصادی و
ظرفیت های اشتغال زای ی نامعه با رشد مهارت آموختگان ،فقدان مهارت های مورد نیاز بازار کار از سوی مهارت آموختگان و
فقدان اطالعات مورد نیاز بازار کاردرآیند  ،باعث گردید تا موضوت اشتغال از نمله مهمترین دغدغه های سیاست گذاران
نوامع در حال توسعه از نمله ایران به شمار آید(امیری1031 ،به نقل ازنو ابراهیم ودیگران .)1081بدیهی است این مشکل
- Tsang
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در استان روبه توسعه ولی نوپای خراسان ننوبی نیز مشهود است .درنتیجه اگر نتوانیم نیروی انسانی ماهر و متخصص را در
رشته های مختلف با تونه به نیاز بازار کار درآیند تربیت کنیم ،بی ش

به توسعه همه نانبه دست پیدا نخواهیم کرد و در

چشم انداز آیند  ،هم چنان این استان در زمر ی استان های محرو باقی خواهد ماند.
از طرفی با عنایت به اینکه محصول نظا آموزشی فنی و حرفه ای  ،عموماً بایستی وارد بازار کار شوند و نیاز بخش های
صنعتی ،کشاورزی و خدمات را با تونه به توسعه ی آنها ،تامین نمایند ،این مسئله نمود پیدا می کند که چگونه می توان
بخشی از این مسائل را به نحو مالوبی برطرف ساخت .به عبارتی الز است بررسی گردد ،آموزش های مهارتی مورد نیاز مناقه
و بازار آیند کار استان در میان مدت چیست؟ و چگونه می توان توسعه ی آموزش های مهارتی را متناسب با نیازهای بازار کار
فراهم ساخت؟ به همین منظور نیاز سنجی برای تعیین آموزش های مهارتی مورد نیاز استان در بخش خدمات این زمینه را
فراهم می سازد تا به کم

نمع آوری اطالعات و تحلیل آنها ،سیاست گذاران و برنامه ریزان نظا آموزشی بتوانند در راستای

ایجاد و گسترش آموزش های مهارتی برنامه ریزی نمود و تصمیمات به هنگا و صحیحی را اتخاذ نمایند .برای این منظور در
این تحقیق به بررسی این نیازها به عنوان مساله اصلی تحقیق پرداخته می شود.
اهمیت بررسی این نیازها تا نایی است که در قوانین موضوعه و اسناد باالدستی نیز توسعه آموزشها متناسب با نیازهای بازار
کار مورد تونه ندی قرار گرفته است (سند راهبردی مهارت .)1083 ،بنابراین نیازسنجی و شناسایی عالئم بازارکار و تامین
نیازهای خدمات به نیروی انسانی باتونه به توسعه ی آنها ،ی

مسئله ندی و در خور تونه است .لذا تالش شد است همهی

مناطق استان از نظر نیازهای آموزشی درمیان مدت و براساس توانمندیها ،قابلیتها و استعدادهای هر مناقه در بخش
خدمات مورد بررسی قرار گیرد تا در سازماندهی ،برنامه ریزی و تصمیم گیری های آموزشی مناقه ای و محلی استفاد شود و
سرمایه گذاریهای آموزشی بیشترین منافع اق تصادی و انتماعی را در برداشته باشد و به تحقق آیند ای مالوب برای توسعه-
ی استان به ویژ اشتغال کم

نماید.

هدف اصلی این پژوهش تعیین آموزش های مهارتی مورد نیاز بازار کار در میان مدت در بخش خدمات در استان خراسان
ننوبی بود که دراین راستا سؤالهای پژوهشی ذیل تدوین گردید:
 -1آموزش های مهارتی مورد نیاز بازار کار(میان مدت)بخش خدمات در استان خراسان ننوبی کدامند؟
 -2اولویت آموزش های مهارتی مورد نیاز بازار کار(میان مدت) در بخش خدمات در استان خراسان ننوبی چیست؟
 -0مهمترین مشکالت توسعهی آموزش های مهارتی مورد نیاز بازار کار در زمینهی خدمات در استان خراسان ننوبی
چیست؟
 -1برای رفع مشکالت مونود توسعه ی آموزش های مهارتی مورد نیاز بازار کار در زمینه ی خدمات چه راهکارهایی پیشنهاد
می شود؟

روش شناسی پژوهش:
روش پژوهش توصیفی از نوت پیمایشی بود .نامعه آماری عباارت اسات ازکارشناساان دساتگا هاا و موسساات دولتای و
خصوصی بخش خدمات در استان خراسان ننوبی به تعداد  1551نفربود است که حجم نمونه با اساتفاد از نادول مورگاان
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 013نفر به دست آمد .روش نمونه گیری طبقه ای متناسب باود اسات .ابازار نماع آوری اطالعاات ایان بررسای ماالعاات
کتابخانهای و پرسشن امه بود است .روایی پرسشنامه از طریق انمات صااحب نظاران وپایاائی آن باا اساتفاد از آزماون آلفاای
کرونباخ در مرحلهی پیش آزمون  3/18ودر مرحله ی پایانی  3/72به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات و استنتاج آنهاا
از ندول توزیع فراوانی ،اولویت بندی براساس فراوانی ،میانگین وزنی وآزمون فریدمن استفاد شد است.

یافته ها:
دراستان خراسان ننوبی  171حرفه آموزشی در بازد زمانی  5سال آیند نیازسنجی شد که به دلیل حجام بااالی ناداول
،فقط اولویت های اول تا سو رشته ها ومهارت های آموزشی مورد نیاز به شرش ذیل ارائه می گردد.

بخش اول :نیازهای آموزشی بخش خدمات به تفکیک شهرستان های استان خراسان جنوبی

نظر به اینکه این طرش در کلیه شهرستان های استان خراسان ننوبی انرا گردید در ندول شمار ( )1نیازهای آموزشی هر
شهرستان بر اساس اولویت اول تا سو آورد شد است.

جدول( : )1نیازهای آموزشی بخش صنعت به تفکیک شهرستان ها (اولویت اول تا سوم)
شهرستان

رشتهها
خیاطی و دوختهای تزئینی

مهارتهای مورد نیاز به ترتیب اولویت
 -1خیاطی دوختهای تزئینی  -2پولا

و منجاود دوزی  -0تعمیارات دساتگا هاا و چارخهاای

دوخت  -1روشهای نوین طراحی پارچه و دوخت
فناوری اطالعات

 -1نگهداری و پشتیبانی اتوماسیون اداری  -2اتوماسیون اداری و نار افازار -0 OFFICEدور
های آموزشی آشنایی با شبکه  -1تعمیر انوات شار ر لب تاب  -5فناوری اطالعات(ناانو)  -1آماوزش

بیرنند

شبکههای وایرلس  -7آموزش کار با نر افزارهای مورد نیاز در شابکه  -3آماوزش زباان شابکه -8
آموزش برنامه نویسی شبکه  -13آشنایی و ساخت سیستم های نر افزاری در کارخانجات
صنایع دستی(بافت)

 -1مرمت فرش  -2نوراب و کاموا بافی ماشینی  -0نانیم باافی  -1تاابلو فارش  -5ترسایم
نقشههای فرش

طراحی و دوخت (صنایع

-1رودوزی سنتی  -2خیاطی مردانه و زنانه  -0سرمه دوزی

پوشاک)

قاین

امور مالی و بازرگانی

 -1حسابداری و نر افزارهای آن  -2مدیریت مالی  -0بازاریابی  -1انبارداری

فناوری اطالعات

 -1اینترنت و اینترانت  -2کامپیوتر( -0 )ITتعمیر کامپیوتر سخت افزار و نر افزار  -1گرافی
کامپیوتری  -5آموزش سیستم عامل وینادوز -1 7نار افازار  -7 offic 2013دور هاای شابکه
Network MCITP

 -3آموزشهای سخت افزاری  CNAو  -8 CCNPآماوزش یاونیکس -13

آشنایی با نر افزار Dig silent
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شهرستان

رشتهها
طراحاااااااااااااااای و

مهارتهای مورد نیاز به ترتیب اولویت
 -1تودوزی ماشینهای سب

و سنگین  -2طراحی و دوخت لباس

دوخت(پوشاک)
طبس

فناوری اطالعات

 -1برنامههای کاربردی  -2 officeتعمیر تخصصی لب تاب و تبلت  -0فتوشااز  -1گرافیا
کامپیوتری  -5تعمیر سیستم کامپیوتر خودروها

صاانایع دسااتی (طااال و

 -1طال و نواهرسازی  -2طالکوبی

نواهر سازی)

سربیشه

فردوس

 -2حصیربافی  -0رفوگر فرش  -1تابلوفرش

صنایع دستی(بافت)

 -1آموزش کار با دستگا های بافندگی اتوماتی

فناوری اطالعات

 -1آموزش نر افزارهای ندید  -2تنظیم کامپیوتر خاودرو و رفاع عیاوب آن  -0تولیاد چناد
رسانهای  -1کار با نر افزار کات مستر
سازی

صنایع فلزی

عین

الکترونی

تعمیرات موبایل و تبلت

صنایع دستی(بافت)

 -1قالی بافی و مرمت فرش  -2تابلو فرش

طراحی دوخات (صانایع

 -1خیاطی لباس شب و عروس  -2خیاطی و طراحی لباس زنانه  -0خیاطی لواز منزل

پوشاک)

سرایان

فناوری اطالعات

فتوشاز ،آموزش کار با نر افزارهای کاربردی

صنایع نسانی

ریسندگی

هنرهای نمایشی

تدوین فیلم و آموزش فیلم برداری

امور مالی و بازرگانی

 -1بازاریابی  -2آموزش بازرگانی

طراحی و دوخت (صنایع
نهبندان

 -1تش

و روکش اتومبیل  -2رودوزی سنتی

پوشاک)
فناوری اطالعات

 -1تعمیر کامپیوتر(سخت افزار و نار افازار)  -2تصویرساازی کاامپیوتر  -0دور هاای شابکه
Network

درمیان

امور مالی و بازرگانی

 -1بازرگانی  -2انبارداری

هنرهای نمایشی

عکاسی و فیلمبرداری

طراحی و دوخت (صنایع

طراحی و دوخت لباس زنانه و مردانه

پوشاک)
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مهارت آموزي و اشتغال
شهرستان

رشتهها
طراحی و دوخت (صنایع

مهارتهای مورد نیاز به ترتیب اولویت
 -1چادر و مانتودوزی  -2ابریشم دوز  -0نازک دوز زنانه

پوشاک)
بشرویه

خوسف

زیرکو

فناوری اطالعات

 -2 ICDL -1تعمیر کامپیوتر (سخت افزار و نر افزار) IT -0

هنرهای نمایشی

عکاسی و فیلمبرداری

امور مالی و بازرگانی

بازرگانی

هنرهای تزئینی

 -1ساخت تسبیح  -2شیشه گری

صنایع دستی(بافت)

گلیم بافی

فناوری اطالعات

 -1تکنسین فنی سخت افزار  -2طراش و ساخت برنامه نویسی ربات

امور مالی و بازرگانی

مدیریت ارتباط با مشتری

طراحی و دوخت (صنایع

تعمیر و نگهداری چرخ های خانگی

پوشاک)

بخش دوم :مهمترین مشکالت توسعه آموزش فنی و حرفه ای استان

در ندول شمار  2مهمترین مشکالت توسعه آموزش های فنی و حرفهای بر اساس اولویت اول تا پنجم ارائه شد است.

جدول( :)2مهمترین مشکالت توسعه آموزش های فنی و حرفهای استان
مشکالت مطرح شده

ردیف

اولویت

1

عد شناخت کافی نیازهای بازار کار

1

2

کمبود کالس های آموزشی و نبودن دور های تخصصی در استان

2

0

فاصله زیاد صنایع ندید با ساح آموزش های فنی و حرفه ای

0

1

عد هماهنگی فنی وحرفهای و دیگر نهادها و شرکتها در نهت توسعه و آموزش نیروی انسانی

1

5

عد تأمین نیاز بازار کار

5
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مهارت آموزي و اشتغال
همان طور که در ندول فود مشاهد می گردد ،مهمترین مشکالت توسعه آموزشهای فنی و حرفهای (پنح اولویت اول) شامل
عد شناخت کافی نیازهای بازار کار ،کمبود کالسهای آموزشی و نبودن دور های تخصصی در اساتان ،فاصاله زیااد صانایع باا
ساح آموزشهای فنی و حرفهای ،عد هماهنگی فنی و حرفهای و دیگر سازمانها در ارائه و توسعه آموزشهای نیروی انساانی
و عد تامین نیاز بازار کار بود که در اولویت اول تا پنجم قرار گرفته است.

بخش سوم :مهمترین راهکارهای توسعه آموزش های فنی و حرفهای استان به ترتیب اولویت

در ندول شمار  3مهمترین راهکارهای توسعه آموزش های فنی و حرفهای استان بر اساس اولویت اول تا پنجم ارائه شد
است.

جدول(  : )3مهمترین راهکارهای توسعه آموزش های فنی و حرفهای استان
راهکارهای ارائه شده

ردیف

اولویت

1

انعااف پذیر نمودن زمان تشکیل کالس ها

1

2

نیازسنجی آموزشی در تمامی مناطق و ایجاد نهادهای مناسب برای بررسی و تنظیم بازار کار و اشتغال به طور مستمر و

2

علمی
0

برگزاری کالس ها در محل روستاها ،شهرها ،مراکز بخش ها و...

0

1

انرای کامل قانون لزو گواهی نامه مهارت برای اشتغال

1

5

انرای ضوابط نایگزینی و احتساب دور های آموزشی به نای تجربه شغلی

5

همان طور که در ندول فود مشاهد می گردد ،مهمترین راهکارهای ارائه شد از سوی کارشناسان نهت توساعه مهاارتهاای
فنی و حرفهای شامل انعااف پذیر نمودن زمان تشکیل کالسها ،نیازسنجی آموزشی در تمامی مناطق و ایجاد نهادهای مناسب
برای بررسی و تنظیم بازار کار و اشتغال به طور مستمر و علمی ،برگزاری کالسها در محل روستاها ،شهرها ،مراکز بخش ها و...
 ،انرای کامل قانون لزو گواهی نامه مهارت برای اشتغال و انرای ضوابط نایگزینی و احتسااب دور هاای آموزشای باه ناای
تجربه شغلی می باشد که در اولویت اول تا پنجم قرار گرفته است.

پیشنهادات:
با تونه به یافته ها پیشنهاد می شود
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مهارت آموزي و اشتغال
 -1بنابه اصل استمرار و سیالی نتایح ،واحدهای مخصوص نیازسنجی تشکیل گردد تا به طور مرتاب باازار کاار رصاد شاود و
تغییرات الز در این سند  5ساله (پژوهش فعلی) با ماالعات پیگیرانه صورت گیرد.
 -2بخش خدمات به سرعت در حال تغییر می باشد ،لذا در برنامه ریزی دور های آموزشی این بخش هر ساله ی

پیمایش از

بازار کار ،کارفرمایان و مسئولین محلی و وضعیت اشتغال و صالحیتهای حرفهای خانوار نه در قالب تحقیق بلکه در قالاب یا
بررسی کارشناسی صورت گیرد.
 -0برای تدریس و آموزش مهارتها از مدرسان اصلح و واند شرایط تدریس با مدارک باال و مرتبط اساتفاد شاود کاه البتاه
الز است این انتخابها توسط کمیتههای تعیین صالحیت صورت گیرد نه صرفاً اشخاص و در ایان زمیناه باه طاور مساتمر از
کیفیت تدریس مدرسان ارزشیابی به عمل آید.
 -1بین سازمانهای مختلف ارائه دهند ی آموزش ها اعم از دولتی و خصوصی هماهنگی الز صورت گیرد و از موازی کاری
پرهیز شود.

منابع
-

بصیری ،ب .)1073( .بررسی نیازهای آموزشی دبیران علو انتماعی دور راهنمایی و متوساه شهر اصفهان .پایان نامه

کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی ،دانشگا آزاد اسالمی خوارسگان.
-

حمیدی ،ر .)1031( .بررسی میزان نیازسنجی بازار به رشتههای مختلف فنی و حرفهای هنرستانهای استان قزوین و چگونگی

اشتغال آنها .آموزش و پرورش استان قزوین (طرش پژوهشی).
-

زارت . ،ت .و دیگران ( .)1037نیازسنجی کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفهای غیررسمی با تونه به برنامه توسعه استان

اصفهان .مجموعه مقاالت آموزش فنی و حرفهای و اشتغال در ایران .نلد چهار  ،صص .015-258
-

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ( .)1083سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور .تهران.

-

محسنی .) 1031( ،تحول آموزش فنی و حرفه ای ،مکانیز نوسازی .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی نقش آموزش فنی و

حرفه ای در تحوالت اقتصادی ،انتماعی .مازندران :انتشارات ادار کل آموزش و پرورش استان مازندران.
-

نو ابراهیم ،ت .و دیگران ( .)1081آموزش عالی و نقد رویکردها و سیاست گذاریهای برنامه ریزی برای اشتغال .مجموعه

مقاالت آموزش فنی و حرفه ای و اشتغال در ایران .تهران :انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،نلد چهار  ،صص .077-083
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