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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tällä tutkimuksella valotamme Helsingin kauppakorkeakoulun (HKKK) ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun (Hella) suhteita
oppilaiden näkökulmasta. Vertailemalla näitä ryhmiä keskenään pyrimme selvittämään, ovatko oppilaat valikoituneet eri kouluihin eri arvojen,
päämäärien tai asenteiden ohjaamina.
Teoreettisena lähtökohtana pidämme arvojen ja asenteiden motivaationalista luonnetta. Elämää ohjaavien arvojen oletetaan olevan syvemmällä
persoonallisuudessa vaikuttavia tekijöitä, jotka saattavat ilmentää henkilön kaupallista orientaatiota. Oletamme kuitenkin ammatillisten
päämäärien ohjaavan tarkemmin yksilön valintaa, sillä on järkevää pyrkiä kouluun, joka mahdollistaa näiden tavoitteiden saavuttamisen.
Asenteet puolestaan voidaan ymmärtää ennen kaikkea ohjaavana tekijöinä, jotka määrittelevät tietyn vaihtoehdon todennäköisyyttä silloin kun
muiden tekijöiden esim. tarpeiden, motiivien tai arvojen valossa on jo rajautunut tietty vaihtoehtojoukko.
Analyysissä käytetään tavanomaisia tilastollisia menetelmiä ja tunnuslukuja: ristiintaulukointia, korrelaatioanalyysiä ja keskiarvoja.
Keskiarvojen ja korrelaatioiden erojen merkitsevyyttä testataan t-testillä.
Helsingin kauppakorkeakoulun ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulun oppilaat näyttäytyivät suhteellisen homogeenisina tärkeimpien
ja vähiten tärkeiden niin elämää ohjaavien periaatteiden kuin ammatillisten päämäärienkin valossa. Ryhmiä erottavaksi tekijäksi nousi ainoastaan
työ- ja yhdenmukaisuusarvojen korostus Heliassa. Se ei kuitenkaan yksistään riitä selittämään valintapäätöstä näiden kahden koulun välillä.
Arvoulottuvuuksilla ja ammatillisilla arvoilla näytti olevan samansuuntainen motivaationalinen päämäärä kummassakin koulussa, nämä arvot
kulkevat ikäänkuin "käsi kädessä" ohjaten yksilön toimintaa samaan suuntaan. Asenteiden kohdalla huomion arvoista oli, että oppilaat
asennoituivat kouluihin pitkälle itselleen edullisella tavalla ja korostivat oman tutkintonsa arvoa.
Tämän tutkimuksen perusteella voimme todeta, että päätöksenteon taustalla vaikuttavat arvot eivät vielä erottele Helsingin liiketalouden
ammattikorkeakoululaisia ja Helsingin kauppakorkeakoululaisia. Vaikka asenteet vaihtelivatkin suuresti ryhmien välillä, emme voi varmasti
sanoa, olivatko asenteet kouluja kohtaan olleet olemassa jo ennen koulutuksen valintaa vai muovautuivatko ne vasta päätöksenteon jälkeen,
positiivisen ryhmäidentiteetin ylläpitämiseksi.
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