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 چکیده
با . شده است انجام ای آزادو حرفه یفنهای هدف شناسایی علل کاهش کارآموزان آموزشگاه این مقاله با

 ژوهشپروش . انتخاب شد پژوهشروش مناسب  عنوانبه، آمیخته اکتشافی پژوهشروش ، به هدف توجه
های حلیل مضمون و انجام مصاحبهت استفاده از مرحله کیفی با در. بود و کمّیمرحله کیفی  شامل دو

سپس با کدگذاری  .گردآوری شد هاداده، ایو حرفه فنیهای خبرگان آموزش از نفر 80 هدفمند و عمیق با
 و فنیهای آموزشگاه کارآموزان در بر کاهش مؤثرعوامل ، های فرعی و اصلیاولیه و تعریف مضمون

ای پرسشنامه، های مرحله اولنتایج مصاحبه بر اساسمرحله کمّی  در. شناسایی گردیدند ای آزادحرفه
ای و حرفه فنیهای آزاد آموزشگاه مؤسسانمدیران و  از نفر 870 این مرحله نمونه آماری در. تنظیم شد

از طریق پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی  شدهیگردآورهای داده .استان آذربایجان شرقی بودند
 .قرار گرفت شناسایی مجدد مورد، کارآموزان بر کاهش مؤثرعوامل  صورتینبد بندی شد.اکتشافی دسته

دو روش  نتایج هر .تحلیل مضمون بود آمده از به دستبا نتایج  راستاهمنتایج تحلیل عاملی اکتشافی 
های آموزشی و برنامه، مالی منابع انسانی و، منابع فیزیکی) یآموزشگاهنشان داد عوامل  و کمّیکیفی 

بازار ، رقبا) یطیمحعوامل  و( پشتیبانی و ارزشیابی، مشیخط، محتوا) یسازمانعوامل ، (زاریابی آموزشیبا
و  فنیهای سه عامل مهم کاهش کارآموزان آموزشگاه( های دولتقوانین و سیاست، فرهنگ جامعه، کار

 .آزاد هستند ایحرفه

 عوامل کاهش، تحلیل مضمون، املی اکتشافیتحلیل ع، آزاد ایو حرفه فنیآموزشگاه  :های کلیدیواژه
کارآموزان
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 مقدمه
سرمایه انسانی شهروندان را بهبود  طرفیکازای و حرفه فنیهای آموزش برنامه اگرچه

های یادگیری و آمادگی برای زندگی یکی از جنبه عنوانبه، بخشد و از طرف دیگرمی
 و ماروریا، )مارونگاکندمیپذیر و روش تسهیل کاهش فقر عمل شهروندی مسئولیت

ای آزاد در استان آذربایجان و حرفه فنیهای عملکرد آموزشی آموزشگاه، (8043، 4نیکال
کارآموزان  کهیطوربهسیر نزولی داشته است.  4933تا سال  4938شرقی از سال 

، هدور -نفر 10903به تعداد  4938های آزاد این استان در سال در آموزشگاه شدهنامثبت
دوره و  -نفر 98841به تعداد  4931 در سال، دوره -نفر 92109تعداد به  4939در سال 
( 8041) 8محد نور و محد ایزا، دوره بوده است. سابتو -نفر 82413به تعداد  4933 در سال

 یِدر دو دسته مؤسسات گونهاینهای آموزان برای ترک برنامهنشان دادند که دالیل دانش
 9کایبور بندی شود. اوبووگ وتواند طبقهآموز میدانش هایویژگی عوامل موسسه و

ها تابخانهها و ک( نتیجه گرفتند که در دسترس بودن منابع یادگیری مانند آزمایشگاه8041)
ای از عوامل مهم انتخاب و حرفه فنیآموزش  مؤسساتهای بازاریابی یاستراتژهمچنین 

در  نامثبت( کاهش 8043) 1ه ابنهی و باکیدر کنیا هستند. به عقید مؤسساتاین 
و  مؤسسات، جامعه، نفعان )دولتاثر بودن ذیای از بیو حرفه فنیی هاآموزش

( مشاهده 8043) 3آید. چوک ووکا و انماان( در سطوح مختلف به وجود میآموزدانش
رقی ای در جنوب شو حرفه فنیهای آموزش ان در برنامهآموزدانش نامثبتکردند در 

تصوّر منفی در ، ایهای حرفهنیجریه عواملی چون عدم احترام اجتماعی برای آموزش
، هستند ارزشکمای نسبت به مدرک دانشگاهی های آموزش حرفهخصوص اینکه برنامه

های شغلی در برنامه ای و ناآگاهی از فرصتو حرفه فنیهای بر بودن برنامهماهیت زمان
ای دریافت که در نیجریه ( در مطالعه8043) 1یر دارند. اینیاگوتأثای و حرفه فنیآموزش 

ی فقدان تبلیغات کاف، والدین، ایو حرفه فنینگرش منفی اجتماعی نسبت به آموزش 
ای و نفرت عمومی از کار عملی موجب عدم استقبال از این و حرفه فنیبرای آموزش 

، مدرسه، ی از عوامل دولت( نتیجه گرفت که ترکیب8041) 7شود. شرلییم هاآموزش
قرار  یرتأثرا تحت  فنیمشترک مشارکت زنان در برنامه آموزش  طوربهجامعه و والدین 
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های مربوط به ( به این نتیجه رسید که دستورالعمل8049) 4دهند. اسکوالستیکامی
ی . واستنامشخص و متناقض ، تکنیک جوانانهایِ در حال اجرا در بخش پلیسیاست

 جوانان در نامثبتبر ، ایهای حرفهه نگرش رهبران جامعه نسبت به آموزشدریافت ک
انان از جو یسازآگاهرسانی و یر منفی دارد. همچنین وی عدم اطالعتأثتکنیک بخش پلی

های ای را از دیگر عوامل عدم استقبال جوانان از آموزشو حرفه فنی هایدورهوجود 
کنند آموزش ( نتیجه گرفت که والدین احساس می8804) 8ای دانست. آچینگو حرفه فنی

 نیفدر مراکز  نامثبتای به معنی رها کردن مدرسه است. این امر مانعی بر سر راه حرفه
بر نگرش افراد نسبت به  مؤثر( عوامل 8044) 9. از دیدگاه آزوبویکهاستای و حرفه

وضعیت ، هاستورالعملد، معلمان، از: عالقه اندعبارتای های حرفهتحصیل در رشته
هدایت و مشاوره در مدارس متوسطه. حسینی راد ، جنسیت، اجتماعی و اقتصادی والدین

مشکالت مطروحه در بخش آموزش  ازجمله کردند( در پژوهشی بیان 4933و کاووسی )
نامشخص بودن  یجهدرنتمشخص نبودن الگوی توسعه کشور و ، کشور مامهارتی در 

( به این 4939عمران )های مهارتی در کشور است. صالحی گیری مناسب آموزشجهت
 یابعد زمینه، بعد ساختاری در رتبه اول، نتایج دست یافت که از نظر میزان آسیب

در رتبه دوم و بعد رفتاری و محتوایی در رتبه سوم قرار دارند. بر اساس نتایج  محیطی()
اهنگی نهادهای مختلف عدم هم»به ترین آسیب ساختاری مربوط اساسی، وی پژوهش

ترین آسیب بعد رفتاری و محتوایی اساسی، «خدمات آموزش مهارتی در جامعه کنندهارائه
 ییرگجهتمشخص نبودن »و  «عدم دسترسی کافی به اطالعات بازار کار»مربوط به 

 نیگرزآسیب بعد محیطی شناخته شد. از نظر خاوری و  ترینمهم «اشتغال در کشور
، ی مهارتی به ترتیب ساختار آموزشیهاآموزشها در آسیب نتریمهم( 4939)

 یزیربودجه، فناوری، مقرراتقوانین و ، سازمانیفرهنگ، نیروی انسانی، گذاریمشیخط
( 4939) یزادهمهرعلزارع و ، . شاهیاستین منابع مالی و نیاز بازاریان و مشتریان تأمو 

ای حرفه و فنیافراد به مراکز آموزش  نشان دادند که عوامل فردی و کالبدی در گرایش
ای و حرفه فنیو عوامل آموزشی و کالبدی نیز در حفظ و نگهداشت کارآموزان مراکز 

یر به سزایی داشته است. همچنین پایگاه اجتماعی و فرهنگی در گرایش کارآموزان به تأث
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جه گرفت ( نتی4934) یمیسل یر منفی داشته است.تأثای و حرفه فنیهای سمت آموزش
 اهداف، محتواها، ایو حرفه فنیهای ای کشور در ابعادِ دامنه آموزشو حرفه فنیکه نظام 

و  فنیو کادر مدیریتی بخش  المللیبین هایفعالیتمخصوصاً در سطوح ، و مقاصد
( بیان کردند که 4930قهرمان )ای مواجه هست. ساداتی و با مشکالت عدیده، ایحرفه

طرز تلقّی مدرسین و عموم ، ایو حرفه فنیموانع توسعه آموزش  ترینبزرگیکی از 
تر از آموزش که آن را در سطح نازل استای و حرفه فنیمردم در خصوص آموزش 

 انگارند.عمومی سنتی می
اند. برخی از این الگوها شده معرفیها سازمان شناسیآسیبالگوهای متعددی برای 

، 9مدل هاریسون، 8مدل توسعه منابع انسانی، 4بورداز: مدل هفت بعدی وایز اندعبارت
. 1کینزی و مدل سیپ مک  7Sمدل، 3لیتوین -علّی( بورک ) یسببمدل ، 1یشاخگسهمدل 
 مسئله کهدرحالیها هستند سازمان شناسیآسیبهای عامی برای مدل، های موجودمدل

خاصِ کاهش  ئلهمسای و نیز تمرکز بر و حرفه فنیهای مربوط به آموزشگاه پژوهش
 لگوییارسد در این پژوهش نیاز به ها است. بنابراین به نظر میاز آموزش گونهاینتقاضای 

شناسایی عواملی است که ، پژوهشاست. به همین دلیل هدف از  مسئلهمتناسب با 
کاهش  دیگرعبارتبهای آزاد و و حرفه فنیهای تواند در کاهش کارآموزان آموزشگاهمی

تواند یم هاآنها و تحلیل تمرکز بر داده، باشد. برای این منظور مؤثر مؤسساتین عملکرد ا
 . تحلیل مضمون و نیزکندهدایت  مسئلهبر  مؤثررا به سمت شناسایی عوامل  پژوهش

 تواند در این مسیر راه گشا باشد.تحلیل عاملی اکتشافی می

 روش

آمیخته اکتشافی  پژوهشش از رو پژوهشدر این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت 
 یشناسروشدر دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد.  پژوهشاستفاده گردید. مراحل انجام 

استفاده شد. تحلیل  7اکتشافی بود و از تحلیل مضمون صورتبهدر مرحله کیفی  پژوهش
ماتریس ، 2اما چهار روش قالب مضامین، است اجراقابلهای گوناگون مضمون به روش

هایی که . معموالً در پژوهشاستای مرسوم و تحلیل مقایسه 40شبکه مضامین، 3مضامین
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منبع( قالب مضامین به کار گرفته  90تا  40مثالً باشد )زیاد  هاآنهای تعداد متون و داده
 شدهاستخراجدر ادبیات نظری و یا  شدهشناختهدر این روش فهرستی از مضامین  شود؛می

(. در 4937، کمالیگردد )درختی و سلسله مراتبی تنظیم می صورتبهها از متن داده
 پژوهش حاضر نیز از روش قالب مضامین استفاده شده است.

باب آموزشگاه آزاد فعّال وجود دارد. تعداد  132تعداد ، در استان آذربایجان شرقی
 842 درمجموعهای استان باب و در سایر شهرستان 820در شهر تبریز  مؤسساتاین 
(. 4933، یشرق یجانآذرباای و حرفه فنیگزارش عملکرد اداره کل آموزش ) است باب

، نفر( 8آموزشگاه )از مربی و آزمونگر  اندعبارت، کیفی در مرحله پژوهشجامعه آماری 
سازمان فنی  ریزیبرنامهپژوهش و ، معاون آموزش، (نفر 44آموزشگاه ) مؤسّسمدیر و 

های آزاد سازمان فنی و رئیس اداره آموزشگاه، نفر( 4) یشرقی استان آذربایجان احرفهو 
ی آزاد سازمان فنی هاآموزشگاهکارشناسان اداره ، (نفر 4) شرقییجان آذربای استان احرفه

هدفمند انتخاب و در حالت  صورتبهنفر( که  3) یشرقی استان آذربایجان احرفهو 
 40فعالیت حداقل ، انتخاب نمونه های عمیق و اکتشافی اجرا شد. مالکانفرادی مصاحبه

ای آزاد بود. میزان تحصیالت و حرفه فنیهای ساله این افراد در حوزه آموزشگاه
، یازده نفر() یکارشناس، یک نفر() یکاردان، یک نفر() یپلمدبه ترتیب  شوندگانمصاحبه

د اطالعات از مصاحبه چهاردهم به بع دو نفر( بودند.) یدکترپنج نفر( و ارشد )کارشناسی 
تکراری مشاهده شد و مفاهیم استخراجی به اشباع مضمونی رسید. اما برای اطمینان 

 شدهیگردآورداده  433 صورتبهمصاحبه تا نفر بیستم ادامه یافت. نتایج مصاحبه ، بیشتر
ها با استفاده از فرایند کدگذاری در قالب جمالت و عبارات کوتاه خالصه گردید. این داده

مضمون اصلی تبدیل و مورد تحلیل قرار  9مضمون فرعی و  48، کد پایه 30به  درنهایت
های از روش 4ها جهت افزایش مقبولیتگرفت. برای اطمینان از روایی و پایایی داده

استفاده شد و نکات اصالحی و پیشنهادی آنان منظور  شوندگانمصاحبهبازنگری توسط 
مضامین به دست آمده به هفت نفر از ، یانیدر مرحله پا 8ییدتأگردید. برای قابلیت 

ی یید برگردانده شده و نکات اصالحتأبازبینی و  منظوربهدر مصاحبه  کنندگانمشارکت
متن  1های بیرونیبا زمینه و بازنگری 9درگیری مداوم منظوربهآنان اعمال گردید. همچنین 
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اران شاغل در حوزه کامل چهار مصاحبه به همراه کدگذاری پایه به پنج نفر از همک
ارائه و نظرات اصالحی  علمییئتهای آزاد و سه تن از اعضای و حرفه فنیهای آموزشگاه

آنان جهت کدگذاری درست دریافت شد. برای تحلیل مضمون با استفاده از  تأییدیو 
، ایجاد کدهای اولیه، هاآشنایی با داده گانهششهای ( گام8001کالرک )رویکرد براون و 

گذاری مضامین و تهیه گزارش در تعریف و نام، بازبینی مضامین، مضامین یوجوجست
 نظر گرفته شد.

همچون مرحله اول اکتشافی بود. این مرحله ، در مرحله کمّی پژوهش شناسیروش
 هایمؤلفهمرحله کمّی از مجموع ابعاد و  . دراستدر حکم اعتبار سنجی مرحله کیفی 

 3 گویه با طیف لیکرت 30ساخته با  پژوهشگرای پرسشنامه ،هااز مصاحبه شدهاستخراج
آموزشگاه  132 مؤسسانمدیران و ، ای طرّاحی شد. جامعه آماری در مرحله کمّیگزینه

نفر  847بود و طبق جدول کرجسی و مورگان  یشرق یجانآذرباای استان و حرفه فنی
خاب و به جهت باال بردن تصادفی انت صورتبه 33/0نمونه با ضریب اطمینان  عنوانبه

مورد در نظر گرفته شد. برای تعیین  870تعداد نمونه ، پذیری نتایج پژوهشاعتبار و تعمیم
مدیران ، ای شاملو حرفه فنیآموزش  نظرانصاحبنفر از  80پرسشنامه در اختیار ، روایی

 د وهای آزافعّال در حوزه آموزشگاه و کارشناسانبا سابقه بخش خصوصی  مؤسسانو 
اساتید دانشگاه آزاد تبریز قرار داده شد و نظرات اصالحی این افراد اعمال گردید. برای 

 مؤسساننفر از مدیران و  80تصادفی در اختیار  طوربهپرسشنامه ، تعیین اعتبار نیز
و پس از تکمیل با استفاده از ، های آزاد استان قرار داده شدهای مختلف آموزشگاهرشته

از  شدهیلتکمپرسشنامه  870، یید گردید. در پایانتأاعتبار آن ، رونباخضریب آلفای ک
های استان گردآوری و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تحلیل قرار آموزشگاه

 گرفت.

 هایافته
در دو مرحله کیفی و کمّی انجام گرفت. در  پژوهششناسی اشاره شد در روش کهچنان

با  اول برای آشنایی در گاماستفاده از رویکرد تحلیل مضمون مرحله تحلیل کیفی با 
با ذکر  توجهقابلکم شش بار بازخوانی شد و نکات ها دستهای مصاحبهمتن، هاداده

نکته  433، هاثبت گردید. در گام دوم با تحلیل اولیه متن هاآنتاریخ و منبع ، عنوان
های معنادار تبدیل و پنجاه کد گروه و تکراری استخراج شد و این نکات به توجهقابل
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ا شناسایی همضمون، اولیه شکل گرفت. در گام سوم از طریق ترکیب و تفسیر کدهای اولیه
یک مجموعه از مضامین اصلی و فرعی را تشکیل ، شدهیبترککدهای  کهینحوبهشدند. 
ها مورد ضمونچهارم م در گام دوازده مضمون فرعی حاصل شد.، از پنجاه کد اولیه دادند.

ود. تجانس درونی و تباین بیرونی ب، بازبینی و پاالیش مجدد قرار گرفت. معیار قضاوت
ود هایی وجمشابهت هاآنتحلیل اولیه دوازده مضمون فرعی نشان داد که در میان برخی از 

ای آزاد و برخی از و حرفه یفنهای دارد. تعدادی از مضامین فرعی مربوط به آموزشگاه
ای و تعدادی نیز به محیط مرتبط بود. در گام و حرفه فنیمربوط به سازمان آموزش  هاآن

 شدند. یگذارنام 9و  8، 4های فرعی و اصلی مطابق جداول مضمون، پنجم

 های مرتبط با عوامل آموزشگاهیکدهای اولیه و مضمون .1جدول 

 کدهای اولیه شناسه
های مضمون

 فرعی
 مضمون
 اصلی

A1 دن تجهیزات آموزشیمستهلک بو 

منابع 
 فیزیکی

عوامل 
 آموزشگاهی

A2  با فناوری روز یآموزشکمکفقدان تجهیزات 

A3 فقدان آزمایشگاه و کتابخانه 

A4 های آموزشیفضای کم کارگاه 

B1 ضعف تخصص مربیان 

منابع انسانی 
 و مالی

B2 فن بیان ضعیف مربیان 

B3 نهای ارتباطی کارکناضعف مهارت 

B4 هاضعف قدرت مالی آموزشگاه 

B5  هادر آموزشگاه یآموزمهارتترجیح درآمدزایی به 

C1 ها با نیاز بازار کارهای آموزشی آموزشگاهعدم انطباق حرفه 

های برنامه
 آموزشی

C2 هانیازسنجی آموزشی توسط آموزشگاه عدم 

C3 هاای بودن آموزشگاهچند رشته 

C4  هاهای مهارتی برخی از آموزشگاهپائین آموزشکیفیت 

C5 هاغیر آموزشی تعدادی از آموزشگاه هایفعالیت 

C6  هاشغلی کارآموزان در آموزشگاه ییراهنماعدم مشاوره و 

C7 های مجازیعدم استفاده از آموزش 

C8  آموزشی هایدورهاجرای ناقص 

D1 یابیهای تبلیغات و بازارضعف مهارت 
بازاریابی 
 آموزشی

D2 عمومی و خصوصی، های دولتیها با دستگاهعدم ارتباط مداوم آموزشگاه 

D3 هاها و کانون صنفی آموزشگاهبازاریابی توسط انجمن عدم 
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 های مرتبط با عوامل سازمانیکدهای اولیه و مضمون .2جدول 

 کدهای اولیه شناسه
های مضمون

 فرعی
مضمون 

 اصلی

E1 زیاد بودن ساعات آموزشی تعدادی از استانداردهای آموزشی مهارت 

 محتوا

عوامل 
 سازمانی

E2 بروز نبودن برخی از استانداردهای آموزشی 

E3 های مختلف اقتصادی در تدوین استانداردهای آموزشیعدم مشارکت سازمان با بخش 

F1 توسعه بخش خصوصیای در فقدان استراتژی روشن سازمان آموزش فنی و حرفه 

 یمشخط
F2 هابودن صدور مجوز تأسیس آموزشگاه یرمنطقیغ 

F3 آسان بودن شرایط صدور و تمدید مدرک مربیگری و مدیریت آموزشگاه 

F4 مسائل مربوط به پورتال آموزشی 

G1 
ای در ها توسط سازمان آموزش فنی و حرفهمشارکت دادن کمتر آموزشگاه

 ها و مراکز آموزشیها و دستگاهقراردادهای آموزشی با ارگان و هانامهتفاهم

 پشتیبانی
G2 های مهارتیاهمیت و منزلت آموزش دربارهضعیف سازمان  یرساناطالع 

G3 
ها از قبیل مجوز آموزش ها به آموزشگاهاعمال تبعیض اداری در اعطای برخی مشوق

 مجوز شعبه و...، افزایش رشته، مختلط

G4 ای دولتیهای موازی و رایگان در مراکز فنی و حرفهرگزاری آموزشب 

G5 فقدان بانک اطالعات مهارت آموختگان 

H1 استاندارد نبودن سؤاالت آزمون 

 فقدان تخصص در برخی از آزمونگرهای سازمان H2 ارزشیابی

H3 ایرفهطوالنی بودن مراحل آزمون و صدور گواهینامه توسط سازمان فنی و ح 

 محیطی() ایهای مرتبط با عوامل زمینه. کدهای اولیه و مضمون3 جدول

 کدهای اولیه شناسه
های مضمون

 فرعی
مضمون 

 اصلی

I1 - یرمجازغهای مهارتی توسط افراد و مؤسسات خصوصی ارائه آموزش 

 رقبا

عوامل 
 ایزمینه

 محیطی()

I2 - های دولتیدستگاه های مهارتی توسط سایر نهادها وارائه آموزش 

I3 - های دولتیسهولت آزمون و صدور گواهینامه مهارت توسط سایر دستگاه 

I4 - های تلویزیونیهای مهارتی در فضای مجازی و کانالاجرای آموزش 

J1 - کمبود کار دولتی برای مهارت آموختگان 

 ارهای مهارتی توسط بازار کعدم تقاضای آموزش - J2 بازار کار

J3 - های اشتغالمحدودیت 

K1 - های مهارتیهای شغلی آموزشآگاهی کمتر جامعه از فرصت 

 یآموزمهارت جایبه ییگرامدرکرواج  - K2 جامعه

K3 - باال رفتن سن جمعیت فراگیرها 

L1 -  های اقتصادیمهارت آموختگان در بخش یریکارگبهنبود قانون الزام 
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 کدهای اولیه شناسه
های مضمون

 فرعی
مضمون 

 اصلی

L2 - ای در اشتغال افرادهای حرفهنبود قانون الزام تعیین صالحیت 

دولت و 
 قوانین

L3 - عدم تهیه بانک اطالعات بازار کار توسط دولت 

L4 - هاعدم تعلق تسهیالت بانکی به آموزشگاه 

L5 - عدم تعلق تسهیالت بانکی به دارندگان گواهینامه مهارت 

 ی به موضوع پژوهش مرتبط شده و گزارشاصل های فرعی ومضمون، در گام ششم
 :استزیر  صورتبهنهائی ارائه شد. بخشی از گزارش نهائی 

ها از فضاهای کوچک برای های آزاد جهت مدیریت هزینهآموزشگاه مؤسسان...»
ها اقدام به نوسازی تجهیزات ینههزبرای کاهش  مؤسسانکنند. آموزش استفاده می

ی با دارا بودن فضا و احرفهلی است که سازمان فنی و کنند. این در حاینمآموزشی 
یک رقیب  عنوانبه، های موازی و رایگاناز طریق برگزاری آموزش، امکانات مناسب

کند. این موضوع ناشی از این است که سازمان آموزش یمعمل  مؤسساتجدی برای 
 «د...ندار اهداف و استراتژی روشن، ای کشور برای توسعه بخش خصوصیو حرفه فنی

های کمّی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. برای تعیین داده وتحلیلیهتجزبرای 
و تعیین چندگانگی خطی  (KMO) یناولک -مایر -کفایت حجم نمونه از آزمون کایزر

 از شاخص تقارن بارتلت استفاده شد.

 بارتلت و KMO . آزمون4جدول 

 833/0 (KMO) یناولک -مایر -شاخص کایزر

 آزمون بارتلت
 829/4933 تقریبی آماره کای دو

 11 درجه آزادی
 000/0 معناداری

توان گفت یم، است تربزرگ 10/0از  KMOچون مقدار شاخص  1طبق جدول 
حجم نمونه کافی است. همچنین بر اساس این جدول احتمال شاخص تقارن بارتلت رقم 

چندگانگی خطی وجود نداشته و ، است 03/0از  ترکوچکبوده و چون این عدد  000/0
، مقادیر اشتراک اولیه 3در جدول . حداقل شرایط الزم برای تحلیل عاملی فراهم است

مقادیر استخراجی بدون چرخش و مقادیر استخراجی با چرخش نشان داده شده و مقادیر 
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راجی خهای استتوان عاملمی، با بررسی ماتریس چرخش نیافتهکمتر از یک حذف شدند. 
ها پس از دستیابی به ماتریس عاملی چرخش اما تعیین نهایی تعداد عامل را تعیین نمود.

 دهد.یمدوران را نشان  83پس از  شدهاستخراجعوامل  1جدول  .استپذیر یافته امکان

 شدهاستخراج. تعداد عوامل 5جدول 

 مقادیر استخراجی با چرخش
مقادیر استخراجی بدون 

 چرخش
 راک اولیهمقادیر اشت

 عامل
درصد 
 تراکمی

درصد 
 واریانس

 جمع
درصد 
 تراکمی

درصد 
 واریانس

 جمع
درصد 
 تراکمی

درصد 
 واریانس

 جمع

439/88 439/88 132/8 489/92 489/92 373/1 489/92 489/92 373/1 4 

337/19 211/84 184/8 478/31 013/42 411/8 478/31 013/42 411/8 8 

339/11 331/80 117/8 339/11 924/2 001/4 339/11 924/2 001/4 9 

      842/74 113/1 200/0 1 

      223/71 117/3 120/0 3 

      912/24 119/1 391/0 1 

      310/23 848/1 303/0 7 

      177/23 347/9 170/0 2 

      408/39 183/9 193/0 3 

      223/33 729/8 991/0 40 

      921/32 300/8 900/0 44 

      000/400 141/4 431/0 48 

 دوران 25پس از  شدهاستخراج. عوامل 6جدول 

 ابعاد
 عامل

4 8 9 
 -088/0 417/0 282/0 منابع فیزیکی

 017/0 022/0 304/0 منابع انسانی و مالی

 413/0 017/0 0.221 های آموزشیبرنامه

 174/0 478/0 937/0 بازاریابی آموزشی

 803/0 124/0 818/0 رد آموزشی(استاندا) محتوا

 822/0 132/0 834/0 یمشخط

 948/0 713/0 -043/0 پشتیبانی
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 ابعاد
 عامل

4 8 9 
 483/0 243/0 013/0 ارزشیابی

 332/0 100/0 -011/0 رقبا

 248/0 424/0 -011/0 بازار کار

 793/0 497/0 831/0 جامعه

 129/0 110/0 042/0 دولت و قوانین

معنادار هستند. برای  9/0از  تربزرگمقادیر ، استر نف 870با توجه به حجم نمونه که 
با انجام تحلیل عاملی  1ها از روش واریمکس استفاده گردید. طبق جدول چرخش عامل

 عنوانبهعامل  9، هابر کاهش تعداد کارآموزان آموزشگاه مؤثرمتغیر  48اکتشافی روی 
منابع  ،های منابع فیزیکیعوامل اصلی استخراج شد. تحلیل عاملی نیز نشان داد متغیر

 متغیرهای، های آموزشی و بازاریابی آموزشی روی عامل آموزشگاهبرنامه، انسانی و مالی
 ای وو حرفه فنیپشتیبانی و ارزشیابی روی عامل سازمان آموزش ، مشیخط، محتوا

جامعه و دولت و قوانین روی عامل محیطی قرار گرفته است. ، بازار کار، متغیرهای رقبا
 4شکل  .استبنابراین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با نتایج تحلیل مضمون همسو 

 دهد.یمگرافیکی الگوی کاهش کارآموزان را نشان  صورتبه

 

 ی آزاداحرفهو  فنیهای . مدل کاهش کارآموزان آموزشگاه1شکل 

  

 آموزشگاهیعوامل 

منابع ، منابع فیزیکی)

 هایبرنامه، انسانی و مالی

زاریابی با، آموزشی

 آموزشی(

  سازمانیعوامل 

، مشیخط، محتوا)

  ،رقبا) محیطیعوامل  (ی، ارزشیابپشتیبانی

فرهنگ  کار،  بازار

 دولت(، قوانین، جامعه

تعداد کارآموزان  

  فنیهای آموزشگاه

 ای آزادو حرفه
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 گیریبحث و نتیجه
عوامل  ،عوامل آموزشگاهی ،های تحلیل مضمون و تحلیل عاملی اکتشافییافته بر اساس

 مؤثرای آزاد و حرفه فنیهای سازمانی و عوامل محیطی بر تعداد کارآموزان آموزشگاه
سابتو ، (8041) یبورکاهای اوبووگ و . نتایج پژوهش در عوامل آموزشگاهی با یافتههستند

انما ا و چوک ووک، (8043) یباکابنهی و ، (8043مارونگا و دیگران )، (8041و دیگران )
 ینگرزخاوری و ، (8049) یکااسکوالست، (8041) یشرل، (8043) ینیاگوا، (8043)
و  فنی. از نظر عوامل سازمان آموزش است( همسو 4939( و شاهی و دیگران )4939)

، (8043) یباکابنهی و ، (8041) یگراندهای سابتو و با یافته پژوهشنتایج این ، ایحرفه
، (4939شاهی و دیگران )، (8044) یکهآزوبو، (8049) کایاسکوالست، (8041) یشرل

است.  راستاهم( 4934( و سلیمی )4939عمران )صالحی ، (4939) ینگرزخاوری و 
های سابتو و محیطی( در کاهش کارآموزان نیز با یافته) یاهمچنین اهمیت عوامل زمینه

، (8043انما )وکا و چوک و، (8043) ینیاگوا، (8043) یباکابنهی و ، (8041) یگراند
شاهی و دیگران ، (4933) یکاووسراد و حسینی، (8048آچینگ )، (8041) یشرل

( 4930قهرمان )ساداتی و ، (4939) ینگرزخاوری و ، (4939عمران )صالحی ، (4939)
. برخی از اقدامات در حوزه عوامل آموزشگاهی است( مطابق 4923) یصابرو مطلق و 

ی فضاها کارگیریبه، نوسازی تجهیزات آموزشی تواندیمن جهت کاهش تعداد کارآموزا
اده از استف، از مربیان متخصّص در امر آموزش کارگیریبه، تربزرگآموزشی متناسب و 

ای هبازاریابی آموزشی و تعامل با دستگاه، نیازسنجی آموزشی، مداریهای مشتریروش
ها باشد. سازمان آموزش وزشگاهها و کانون صنفی آماز طریق انجمن یردولتیغدولتی و 

های مهارتی ارائه شده توسط آموزش، ای نیز از طریق مجاری قانونیو حرفه فنی
. این سازمان برای هماهنگی با نیاز کندهمسو های آزاد های دولتی را با آموزشگاهدستگاه

ا های اقتصادی رباید در تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی بخش، بازار کار
های ای همچنین برای ارزیابی شایستگیو حرفه فنیمشارکت دهد. سازمان آموزش 

ای هها و نیز برای ارزیابی شایستگیای و اجتماعی مربیان آموزشگاهحرفه، تخصّصی
نسبت به ، این سازمان کنداندازی نظام ارزیابی مستمر راه، هامدیران آموزشگاه

مونگرهای متخصّص و کوتاه نمودن فرایند آزمون و تربیت آز، هاآزمونسازی استاندارد
 . سازمانکندهای عملی توجه بیشتری و به آزمون کردههای مهارت اقدام صدور گواهینامه

آن را جهت ، تواند با تهیّه بانک اطالعات مهارت آموختگانای میو حرفه فنیآموزش 
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ادی قرار دهد. این سازمان با های اقتصهای اجرائی و بخشدر اختیار دستگاه یبرداربهره
مالی و اختصاص  مؤسساتها و و قراردادهای همکاری با بانک هانامهتفاهمامضای 

. این سازمان با کندهای آزاد اقدام جهت تقویت منابع مالی آموزشگاه بهرهکمهای وام
دود آموزشی را در مراکز دولتی مح هایدوره تدریجبهتعریف اهداف و راهبردهای نوین 

 .کندو به بخش خصوصی واگذار 
 ذیریپیمتعمرسد حاضر در استان آذربایجان شرقی اجرا گردید و به نظر می پژوهش

توسط  برگزارشده هایدورهآن برای کل کشور علمی و منطقی نباشد. همچنین 
کشاورزی و فرهنگ و هنر گسترده ، خدمات، های آزاد در چهار بخش صنعتآموزشگاه
بسیاری برخوردار است و میزان و علت کاهش کارآموزان ممکن است در  عتنوشده و از 

ها در برخی از متفاوت باشد. همچنین فراوانی و تراکم آموزشگاه، گوناگون هایدوره
 ازحدیشبهای مراقبت و زیبایی زنانه و فناوری اطالعات های آموزشی مانند رشتهرشته

نهاد . بنابراین پیشکندی نتایج پژوهش را محدود پذیربوده و این امر احتمال دارد تعمیم
و  فنیهای کارآموزان آموزشگاه بر کاهشهای آتی عوامل موثّر در پژوهش، شودمی

م ها و تراکدوره تنوعها نیز بررسی شود. همچنین با توجه به ای در سایر استانحرفه
 یهادر گروه، اتمؤسسهای بعدی علل ریزش کارآموزان این در پژوهش، هاآموزشگاه

بر کاهش کارآموزان  مؤثررسد عوامل همگون و مشابه بررسی شوند. همچنین به نظر می
این عوامل متمرکز  بندییتاولوتواند بر آتی می هایپژوهشاهمیت یکسانی ندارند. 

 باشد.
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