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تاثیر دورهای باز آموزی مربیان آموزشگاه آزاد بر اجرای دورهای آموزشگاه
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چکیده:
با توجه به شرایط ناپایدار اطالعات و تغییرات سریع علم و فناوری  ،آموزش های سازمان فنی و حرفه ای باید پاسخ گوی تمامی احتیاجات
یادگ یری افراد از لحاظ کمی  ،کیفی و روز آمد بودن باشد بدین جهت آموزش های رسمی به سوی یادگیری مادام العمر تغییر جهت یافته
است.توسعه کمی روز افزون رشته های دانشگاهی  ،در آینده نزدیک موج عظیمی از نیروی انسانی دانش آموخته فاقد مهارت روانه بازار کار
خواهد شد.هدایت این قشر مهم به مراکز آموزشی یکی از راههای برون رفت از معضل بیکاری است .استراتژی سازمان فنی و حرفه ای در
جهت بروز رسانی معلومات و آموزش مربیان در طول سال می باشد .در این بین آموزشگاههای آزاد جهت پیشبرد اهداف کشور از جمله
اقتصاد مقاومتی و سند بیست ساله و ن یز آموزش نیروی ماهر برای اشتغال پایدار با شرکت در دورههای تربیت مربی و دورههای باز آموزی
توانسته نقش بسزایی در این امر داشته باشد.مقاله حاضر با جامعه ی  011نفراز مربیان آموزشگاههای آزاد به بررسیمیزان تاثیر گذاری
ویژگی های دورههای باز آموزی مربیان برمتغی ر های:میزان جذبکار آموز در آموزشگاههای آزاد زنجان ،تعداد مشاغل ایجاد شده بوسیله ی
آموزش های آموزشگاههای آزاد زنجان  ،تعدد دوره آموزشگاههای آزاد زنجان،متغیر بودن دورههای آموزشگاههای آزاد استان زنجان در طول
 01سال اخیر توسط نرمافزار  EViews6و الگوی ARDLپرداخته است .این پژوهش با اثبات همبستگی بین این ویژگی ها،بررسی رابطه
ی بلند مدت و کوتاه مدت در بین این متغیر ها ودر نهایت با دادههای جمع آوری شده از طریق پرسشنامه با پایایی ،.578در بین
کارآموزان آموزشگاههای آزاد زنجان به صدق ایجاد تفکر خالق و عینیت بخشی بر اقتصاد مقاومتی دست یافته است.بوسیله ی نتایج بدست
آمده از پژوهش حاضر و راهنمایی های اساتید و مدیران آموزشگاههای آزاد و ارگان های مختلف به ارائه پیشنهاداتی برای اجرای هرچه
بهتر دورههای باز آموزی مربیان پرداخته شده است.
کلید واژگان  :دورهها ی باز آموزی ،آموزشگاههای آزاد ،اشتغال

The impact of free school instructor periodic retraining the implementation of
) free school period ( with a focus on employment
Safdararbati,sorayyabagheri
Abstract

Due to unstable conditions and rapid changes in science and
technology,vocationaltrainingorganization must meet the learning requirementsof individuals
in terms of quality, quantity and date of formal education towards lifelong learning is
thuschanging the direction has found.of slightly increasing academic disciplines, in the near
future a huge wave ofhumanenergymarket will Shd.hdayt graduates lack the skills to this
important groupofeducational institutions is one of theways out of the problem of
unemployment.Strategy Technical and professional organizations to update information and
training during the year.in the meantime free schools to advance the goals of the country,
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includingthe strength of the economy and documenttraining skilled labor fortwenty
yearsandsustainableemploymentis by attending coursesofquality coachand retraining programs
couldhave a significantrolein this.The presentpaperexaminessocietyfree 100 school
coachesTheretraining of teachers on waysto influencethecharacteristics
ofvariables:theuptakeof free schoolstudentin Zanjan,number of jobs createdby the Vzsh offree
schools in ZanjanVariety ofcoursesFree schools in Zanjan,Variable periodoffree schools in
Zanjan ProvinceIn the last 12 earsbysoftwareEViews6andARDLpatternHas.Thisresearchwasa
correlation between these features,Evaluation oflong-termand short-termrelationshipbetween
these variablesandFinally, data collected through questionnaireswith.875Free school students
inZanjanToapply creative thinking and giving effect on the economy gained strength.By the
resultsof this studyand the guidance of teachers and administrators infree schools and various
institutions tosubmit proposals for better retraining courses for educatorsare discussed.
key words: Retraining courses, Free schools, Occupation

مقدمه:
پیشرفت و بالندگی هر کشور به انسانهای آن کشور بستگی دارد و نیروی انسانی کارآمد و با دانش است که یک
جامعه را بالنده و پیشرفته میگرداند .تحقق توسعه ،نیازمند پرورش نیروی انسانی باکیفیت و باصالحیت است و
پیشرفت همهجانبه بدون داشتن انسانهایی فرهیخته و متدمن ممکن نیست).شهیاری  )71،فرایند آموزش و
بهسازی از فعالیتهای ضروری و پیگیر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط میباشد  .ایجاد
یک نظام اداری مطلوب و مناسب ،تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقاء توانمندیهای نیروی انسانی امکانپذیر
است.چیرگی روزافزون انسان بر طبیعت و شناخت و آگاهی از ناشناختهها و پژوهش برای یافتن تکنیکها و ابزارهای
جدید به منظور حل مسائل و مشکالت جامعه به ویژه در کشورهای در حال پیشرفت ،مسئله آموزش نیروی انسانی را
بیش از پیش مهم و مؤثر نموده است(.فتحی)11،
قرار گرفتن در مسیر توسعه و دستیابی به توسعة پایدار ،امروزه یکی از آرما نهای جوامع بشری است .سازما نهای
جهانی مانند یونسکو را ههای دستیابی به این توسعه را) بدون در نظر گرفتن شرایط اختصاصی و اقلیمی کشورها (
بررسی کرده و راهکارهای کلی را در معرض افکار عمومی قرار داد هاند .یکی از عوامل مهم در دستیابی به توسعه -به
تأکید سازما نهای بی نالملل -توجه به آموز شهای فنی و حرف های است(.فتحی ) 11
کشورهای توسعه یافته امروزی از دهة  1970به این رازموفقیت دست یافته و برای آن برنامه ریزی کرده اند و از
یکى دو دهه بعد به دستاوردهای آن نائل گشته اند.رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ،پیشرفت صنعتی ،افزایش
درآمد سرانه ،افزایش رضایتمندی و توانمند یهای فردی ،اشتغال مفید و ...از دستاوردهای این مهم است( .جعفری
 .)81،آموزش ضمن خدمت به صورت امروزی ابتدا در جوامع غربی در سده ۴۱خورشیدی آغاز شد.مانند سایر
مفاهیمی که به علوم انسانی مربوط هستند ،از «آموزش ضمن خدمت» نیز تعریف دقیق و یکسانی وجود ندارد .به
بیان دیگر در کشورها و حتی سازمانهای مختلف با توجه به گستره ی آموزش ضمن خدمت ،تعاریف متفاوتی از این
موضوع وجود دارد.جان اِف .می 1در تعریف آموزش ضمن خدمت گفته است :آموزش ضمن خدمت عبارت است از
بهبود نظامدار و پیوسته ی استخدامشدگان از نظر دانش ،2مهارتها 3و رفتارهایی 4که به رفاه آنان و سازمان محل
خدمتشان کمک میکند( .)84.albnessبه این ترتیب هدف از آموزش ضمن خدمت ،ایجاد توانایی بیشتر تولید،
افزایش کارایی در شغل کنونی و کسب شرایط بهتر برای دست یافتن به مقامات باالتر میتواند باشد (.جعفری )81،
jan –ef-mi
Knowledge
3 -Skilling
4 Behavior
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آموزش ضمن خدمت با توجه به ماهیت آموزشها ،مدت زمانی که برای آموزش درنظر گرفته میشود و نیز هدف و
منظور از آموزش ،متفاوت است .بر این پایه ،آموزش ضمن خدمت به موارد زیر تقسیم میشود(:منصور کیا )05،


برپایه ی زمان :کوتاهمدت  -بلندمدت  -ترکیبی



برپایه ی هدف :توجیهی  -بازآموزی  -جبرانی  -دانشافزایی



برپایه ی ماهیت :ویژه – تخصصی
اهمیت آموزش ضمن خدمت در ایران
ایران کشوری بزرگ و نسبتاً پرجمعیت است که در حال حرکت به سوی پیشرفت است و از نیروی انسانی جوان
بزرگی برخوردار است .ایران ساختار اداری بزرگی دارد و سطح سواد و دانش بسیاری از کارکنان این کشور در سطح
مطلوبی نیست .همچنین بسیاری از افراد نیز ممکن است در شغلی غیرمرتبط با رشته ی تحصیلیشان مشغول
تحصیل باشند .این موارد و موضوعات بسیار دیگری اهمیت فراوان آموزش ضمن خدمت را در ایران نشان
میدهد(.سلیمی و اکبری )8،
ایران سالهاست برای رسیدن به پیش رفت و توسعه مطلوب در تکاپوست ،یکی از اهداف راهبردی و بلندمدت مدیران
بلندپایه این کشور ،رهانمودن اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی و اتکاء به درآمدهای غیرنفتی به عنوان مهمترین منبع
درآمد و مؤثرترین ابزار توسعه میباشد(.فتحی  )15،در این راستا آموزش نیروی انسانی و تاثیر گذاری آنها بر نسل
های آینده بسیار حایز اهمیت است .آموزش صحیح نیروی انسانی ،ضمن اینکه در سطح سازمانهای دولتی باعث
ارتقاء عملکرد کارکنان و سازمان میگردد زمینههای پیشرفت سایر عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت جامعه را فراهم می
آورد .آموزش به موقع نیروهای مدرس که بانی تعلیم های بعدی می باشند می توانند نیروی های کاری آینده یک
کشور را از راکد بودن و نا کار آمدی دور نگه دارد (.شهیاری )75،
قوانین داخلی اعم از قانون اسالمی ،قانون برنامة سوم و چهارم درسطح خرد و کالن به این نوع از آموزش توجه کرد ه
اند .سند چشم انداز نیز با توجه به امر » توسعه « و جامعه ای بر خوردار از » دانش پیشرفته با توجه به سهم
برتر منابع انسانی « و» رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی « و » ارتقای نسبی در آمد «و رسیدن به اشتغال کامل
به توسعه و گسترش این آموز شها توجه کرده است.
وجود توجه مسئولین و قانو نگذاران کشور به ارزش و اهمیت این بخش از آموزش ،به دالیل بسیار از جمله؛ نبود
نگرش جامع به این آموز شها ،به روز نبودن این آموز شها ،نبودن تعامل و تناسب میان بازار کار و آموزش ،نداشتن
متولی و مرکز سیاستگذاری واحد ،اجرایی نشدن قوانین مصوب ،بی توجهی به نیروی انسانی آموز ش دهنده ،فقدان
تجهیزات مناسب ،اصالح نشدن هرم شغلی و ...از موفقیت چندانی برخوردار نبوده و نیازمند اصالحات جدی
است(.جعفری )81،
آموز شهای فنی وحرفه ای ،افراد را برای ورود به دنیای کار آماده می سازند .آموز شهای فنی وحرفه ای میتواند با
انتقال مهارت و شایستگی مورد نیاز ،پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر بازارکار و برابری فرصتها را برای همة افراد
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در بخشهای دولتی وغیردولتی محقق سازد و به طور چشمگیری از ضایعات و هزینه های تولید بکاهد و قدرت رقابت
در بازارهای جهانی را ایجاد نماید(18,Modoa(.
بسیاری از کشورهای توسعه یافتة امروزی با شناخت دقیق توسعة کمّی و کیفی همزمان این فرایند از چند دهة قبل
در زمینة آموز شهای فنی وحرفه ای به عنوان یکی از شاخص ههای اصلی توسعة انسانی اقدام نموده اند این نوع از
آموزش همراه با تعامل با بازار کار و ذینفعان واستفاده از توان بالقوه و بالفعل سایر دستگا هها میتواند موجب بهبود
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی گردد.( 19, Shonika).بنا بر این اهمیت این پژوهش جهت پیشبر
اهداف کشور ضروری به نظر میرسد.
روش پژوهش :
مطالعه حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل از نوع تحقیقات تحلیلی
میباشد .آمار و اطالعات مورد نیاز تحقیق به روش اسنادی وپرسش نامه ای جمعآوری شده است .جامعه هدف مورد
بررسی در این پژوهش تعداد  011نفر از مربیان آموزشگاه آزاد زنجان که در دورههای تربیت مربی کرج در طول
سالهای  0111 -0151شرکت داشته اند و کار آموزان شرکت کننده در دورههای آموزشگا ههای آزاد زنجان بوده
است  .جهت جمع آوری اطالعات و آمار مورد نیاز این پژوهش در دو مرحله از طریق پرسشنامه اقدام شده است.
پرسشنامه های آماده شده از طریق اساتید معتبر دانشگاهی مورد تایید می باشد  ،پایایی اطالعات نیز با محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  .578حاصل شده است ،که نمایانگر همسانی درونی باالی پرسشنامه ها و اعتبار
قابل قبول آن می باشد.همچنین اعتبار بیرونی (قابلیت تعمیم پذیری نتایج از طریق انتخاب تصادفی گونه های مورد
بررسی تا انداز ه زیادی تضمین گردیده و حجم مناسب نمونه مورد مطالعه با افزایش اعتبار کمک زیادی کرده است).
برای تحلیل دادها ی بدست آمده مربیان و کار آموزان و ارتباط آنها با فرضیات پژوهش از نرم افزار eviws 6
و روش  ARDLاستفاده شده است .کمیت های مورد ارزیابی برای کیفیت دورههای تربیت مربی کرج شامل
:زمان برگزاری دوره ،نحوه ی اجرا دوره(مجازی ،حضوری) ،نحوه ی بیان مربی ،تسلط مربی،نوع دوره ،بازار محور
بودن دوره،نوع آزمون ،طول اجرای دوره است.
فرضیات مورد بررسی :
الف) کیفیت دورههای باز آموزی تربیت مربی دارای رابطه معنی داربامیزان جذب کارآموز در آموزشگاههای آزاد
استان زنجان میباشد.
ب(کیفیت دورههای باز آموزی تربیت مربی دارای رابطه معنی دارباتعداد مشاغل ایجاد شده در زنجان میباشد.
د) کیفیت دورههای باز آموزی تربیت مربی دارای رابطه معنی داربامتغیر بودن دورهها ی برگزار شده در
آموزشگاههای آزاد زنجان میباشد.
و) بین متغیر شرکت در دورههای آموزشگاه آزاد و متغیر ایجادانگیزه کار آفرینی کار آموزان رابطه وجود.
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ه) بین تعداد کار گاههای تولیدی ایجاد شده در زنجان و شرکت کار آموزان در دورههای آموزشگاههای آزاد
زنجان رابطه وجود دارد.
 .2نتایج تخمین
بخش اول:

 .0-1بررسی میزان رضایت مربیان از دورههای تربیت مربی کرج در طول سال : 0111– 0151

Chart Title
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Category 1

با توجه به نمودار  % 71از مربیان نظر مطلوبی نسبت به کیفیت دورههای اجرا شده در تربیت مربی کرج در طول
 01سال داشته اند.
 .2-2آزمون مانایی
در این قسمت ابتدا آزمون پایایی انجام میشود نتایج حاصل از این آزمون در جدول شماره ( )0ارائه میشود:

جدول ( :)1نتایج آزمون ریشه واحد در سطح با عرض از مبدا و بدون روند زمانی
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نتیجه گیری

ارزش بحرانی

آماره آزمون

نام متغیر

ناپایا

-1/1111

-0/5001

میزان جذب کار آموز

پایا

-1/1115

-1/5811

تعداد مشاغل ایجاد شده

ناپایا

-1/1118

-0/5001

متغیر بودن دور هها

جدول ( :)2نتایج آزمون ساکن پذیری در سطح با عرض از مبدا و روند زمانی
نتیجه گیری

ارزش بحرانی

آماره آزمون

نام متغیر

ناپایا

-1/8158

-1/5100

میزان جذب کار آموز

پایا

-1/5811

-1/1810

تعداد مشاغل ایجاد شده

ناپایا

-1/5811

-1/0111

متغیر بودن دور هها

همانطور که از جدول  0و  1مشخص میشود تمامی متغیر ها به جز متغیر تعداد مشاغل ایجاد شده در سطح پایا
نیستند ،بنابراین در جدول ( )1به بررسی پایایی تفاضل مرتبه اول متغیرها پرداخته میشود.

جدول ( :) 3نتایج آزمون ریشه واحد روی تفاضل مرتبه اول متغیرها با عرض از مبدا و بدون روند زمانی
نتیجه گیری

ارزش بحرانی

آماره آزمون

نام متغیر

پایا

-1/5715

-1/5001

میزان جذب کار آموز

پایا

-1/1518

-1/7511

تعداد مشاغل ایجاد شده

پایا

-1/1101

-1/0011

متغیر بودن دور هها

با توجه به نتایج خالصه شده در جدول ( )1نتیجه گرفته میشود که متغیرهای مدل همگی پایا در تفاضل مرتبه
اول میباشند .بنابراین از آنجایی که متغیرهای این تحقیق یا در سطح یا در تفاضل مانا میباشند؛ لذا از روش خود
توضیحی با وقفههای توزیعی ( )ARDLبرای بررسی روابط میان متغیرها استفاده میشود.
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 .3-2آزمون وجود رابطه بلند مدت
در این مرحله ابتدا به بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرهای پرداخته میشود.با استفاده از آزمون وقفههای مدل،
دیاگی ) ARDL(1,0,0,0را به عنوان وقفه بهینه انتخاب کرده و مقدار آماره محاسباتی بنرجی ،دوالدو و مستر به
صورت زیر محاسبه و تعیین شده است:

0 / 06  1
 6 / 71
0 / 14

t

()0

و مقدار آماره جدول بنرجی و همکاران در سطح اطمینان  18درصد و برای مدل با عرض از مبدا  -1/15میباشد ،بنابراین
وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها اثبات میشود.

 .1-3-2رابطه بلند مدت متغیرها
اکنون با علم به این موضوع به برآورد رابطه بلند مدت بین متغیرها پرداخته که نتیجه برآوردی در جدول ()1
ارائه میگردد:

جدول( :)4نتایج تخمین بلندمدت
متغیر بودن دورهها

تعدا مشاغل ایجاد شده

میزان جذب کار آموز

متغیر

1/01

1/01

1/15

ضرایب

1/11

1/17

1/15

انحراف معیار

1/11

0/11

1/51

آماره t

1/111

1/18

1/100

ارزش بحرانی

نتایج رابطه بلند مدت:
به توجه به نتایج به دست آمده از بردار هم جمعی بلندمدت اکنون میتوان نتیجه گرفت:
الف)کیفیت دورههای باز آموزی تربیت مربی دارای رابطه بلند مدت معنی داربامیزان جذب کارآموز در
آموزشگاههای آزاد زنجان میباشد و هرچه کیفیت دورههای باز آموزی تربیت مربی بیشتر شود در بلند مدت میزان
جذب کارآموز در آموزشگاههای آزاد زنجان بیشتر شده است.
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ب)کیفیت دورههای باز آموزی تربیت مربی دارای رابطه بلند مدت معنی دارباتعدا مشاغل ایجاد شده در زنجان
میباشد و هرچه کیفیت دورههای باز آموزی تربیت مربی بیشتر شود در بلند مدت تعداد مشاغل ایجاد شده در
زنجان بیشتر شده است.
ج) کیفیت دورههای باز آموزی تربیت مربی دارای رابطه بلند مدت معنی داربامتغیر بودن دورهها ی برگزار شده در
آموزشگاههای آزاد زنجان میباشد و هرچه کیفیت دورههای باز آموزی تربیت مربی بیشتر شود در بلند مدت متغیر
بودن دورههای در آموزشگاههای آزاد زنجان بیشتر شده است.
 .4-2نتایج رابطه کوتاه مدت
در این مرحله برای آن که بتوان به نتایج حاصل از رابطه بلندمدت بین متغیرها اعتماد کرد به بررسی فروض
کالسیک پرداخته شده است ،که نتایج حاصل از آزمون کالسیک نشان دهنده ،عدم وجود همبستگی و دارای واریانس

همسان هستند .بنابراین به برآورد الگوی تصحیح خطا پرداخته  ،که نتایج در جدول ( )8ارائه میشود:

جدول ( :)5نتایج تخمین کوتاه مدت
تعدا مشاغل ایجاد شده

میزان جذب کار آموز

متغیر بودن دورهها

متغیر

5/55

5/52

5/50

ضرایب

5/50

5/54

5/53

انحراف معیار

5/11

1/0

1/5

آماره t

نتایج تخمین کوتاه مدت
به توجه به نتایج به دست آمده از تخمین کوتاه مدت اکنون میتوان نتیجه گرفت:
الف) کیفیت دورههای با ز آموزی تربیت مربی دارای رابطه کوتاه مدت معنی داربامتغیر بودن دوره های برگزار
شده در آموزشگاههای آزاد زنجان میباشد هرچه کیفیت دورهها در کوتاه مدت افزایش یابد میزان متغیر بودن دورهها
در آموزشگاه های آزاد افزایش می یابد .
ب)کیفیت دورههای باز آموزی تربیت مربی دارای رابطه کوتاه مدت معنی داری بامیزان جذب کارآموز در
آموزشگاههای آزاد زنجان می باشد و هرچه کیفیت دورهها در کوتاه مدت افزایش یابد میزان جذب کار آموزان در
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مهارت آموزي و اشتغال
آموزشگاه های آزاد افزایش می یابد .
ج)کیفیت دورههای باز آموزی تربیت مربی دارای رابطه کوتاه مدت معنی داری باتعداد مشاغل ایجاد شده در
زنجان نمی باشد  .ولی نمی توان رابطه ی بلند مدت این متغیر ها در بلند مدت منکر شد .باید توجه داشت که
جهت استفاده از آموخته هاو ایجاد اشتغال بازه زمانی بلند مدت طیعی می باشد چراکه عوامل متعددی در این امر
دخیل می باشند.
بخش دوم :
بررسی همبستگی :
جدول -5بررسی همبستکی اجرای دورههای آموزشگاه آزاد زنجان و ایجاد انگیزه کار آفرینی
شرکت در دوره ایجادانگیزه کار آفرینی
شرکت در دوره

1 Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

N
375
Pearson
Correlation
ایجادانگیزه کار آفرینی
)*(125
Sig.
)(2-tailed
.018
N
375

)*(.125
.018
375
1
375

بر اساس خروجی به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر در شرکت در دورههای آموزشگاه
آزارد و متغیر ایجاد انگیزه کار آفرینی رابطه وجود دار18.
پس می توان نتیجه گرفت که با اطمینان  .59و سطح خطای کمتر از  .09بین شرکت در دورههای آموزشگاه آزارد
و متغیر ایجاد انگیزه کار آفرینی رابطه وجود دارد .در نتیجه فرض تحقیق تایید و فرض  H0رد می شود.

جدول -0بررسی میزان همبستگی بین کار گاههای تولیدی ایجاد شده و شرکت کار آموزان در دورههای
آموزشگاههای آزاد زنجان
شرکت در
دوره
شرکت در دوره

تعداد کارگاههای تولیدی

1 Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
375
.011 Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
.029
N
375
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با توجه به اینکه  Sig =.029بزرگتر ازسطح خطای  .10درصد و کمتر از سطح اطمینان  .11درصد میزان
درآمد خانواده ها می باشو پس می توان نتیجه گرفت بین میزان شرکت فرزندان در دوره های مسئله محور و درآمد
خانوادهها رابطه وجود دارد و فرض قضیه تایید و فرض  H0رد می شود .

نتیجه گیری و پیشنهادات:
نتایج حاصله از این پژوهش مبنی بر این می باشد که کیفیت دورههای اجرا شده در تربیت مربی کرج در بسیاری از
عوامل استانی زنجان می تواند تاثیر گذار باشد ،از جمله متغیر بودن دورهها که باعث افزایش کارایی آموزشگاهها و
جذب بیشتر کار آموزان می گردد و می تواند در بلند مدت در اقتصاد و میزان اشتغال کار آموزان تاثیر گذار باشد و
این امر یکی از عوامل تاثیر گذار در اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز بیست ساله کشورمی باشد .وجود رابطه ی
کوتاه مدت و بلند مدت مثبت بین متغیر های کیفیت اجرای دورهها و میزان جذب کار آموزان باعث ایجاد جامعه
ای دارای مهارت و رونق آموزشگاههای آزاد و کاهش آسیب های اجتماعی در استان زنجان را در پی خواهد داشت و
زمینه سازی پرورش نیروی ماهر انسانی در جامعه می باشد .اینکه در کوتاه مدت شاهد ارتباط بیت کیفیت اجرای
دورهها و میزان اشتغال نبودیم شاید به دلیل نبودن عوامل دیگر جمله نبود موقعیت کاری و نبود سرمایه جهت ایجاد
کار گاههای تولیدی باشد که میتواند موضوعی جهت مطالعات بعدی باشد.جهت بهبود کیفیت دورههای باز آموزی در
تربیت مربی می توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود تا با بوجود آمدن زمینه های الزم جهت عملی نمودن این
پیشنهادات کیفیت و میزان رضایت مربیان را باال برد.

در راستای باال بردن کیفیت آموزشی دوره های بازآموزی مربیان پیشنهاد می گردد :اوالً در انتخاب نوع دوره ها دقت
الزم به عمل آید که دوره های کاربردی و دوره های بروز و همچنین دوره هایی که اجرای آنها تاثیر مستقیم در ایجاد
اشتغال علی الخصوص اشتغال خانگی داشته باشد  ،ثانیاً برای باال بردن کیفیت دوره ها ازمربیان توانمند و خالق
استفاده گردد به همین منظور برای اجرای چنین دوره هایی به هزینه پایین  ،در راستای اقتصاد مقاومتی پیشنهاد
می گردد  :پس ازمشخص شدن نوع دوره ها از استانهای کل کشور استعالم به عمل آید تا مربیان دوره های مذکور
مشخص گردیده سپس آن دوره ها به صورت متمرکز در مرکز تربیت مربی اجرا گردیده و پس از آن دوره مذکور در
استانها برای تمامی مربیان آن رشته اجرا شود .
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مهارت آموزي و اشتغال
همچنین در راستای ایجاد خالقیت در کارآموزان و همچنین فرهنگ سازی کار و کارآفرینی در بین آنها پیشنهاد
می گردد  :یکسری دوره های بین رشته ای ( مانند کارآفرینی خالق  ،بازاریابی و  ) ........نیز به عنوان دوره های
بازآموزی در مرکز تربیت مربی برنامه ریزی گردد .
به منظور استقبال مربیان از دوره های مرکز تربیت مربی پیشنهاد می گردد عالوه بر تنوع و کیفیت دوره ها ،
اهرمهای انگیزشی دیگری از جمله (تاثیر در احکام  ،اعتبار سنجی مراکز و آموزشگاهها و  ) ........نیز در نظر گرفته
شود .
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