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  هاي  تحصيل در دانشگاه  ةها و عوامل مؤثر براي ادام بررسي زمينه
 اي فني و حرفه

  1ابراهيم صالحي عمران
  
  
  

  چكيده
متقاضيان  هاي مختلفي توسعه پيدا كرده است و طبيعتاً آموزش عالي در كشور ايران به شكل

اين نوع . هاي سني، جنسي و طبقات اجتماعي به خود جلب كرده است مختلفي را از  گروه
هاي نظري و عملي انجام  هاي كارداني تا تحصيالت تكميلي، و به شيوه ها از دوره آموزش

هاي فني  اي است كه در دانشگاه هاي فني و حرفه ها، آموزش يكي از اين نوع آموزش. گيرد مي
آماري آن را  ةبه صورت توصيفي بوده و جامع ،اين پژوهش. شود ه ميئاي ارا و حرفه
اساسي اين تحقيق  ةمسئل. اند اي استان مازندران را تشكيل داده فني و حرفه  ان دانشگاهدانشجوي

اي ترغيب  هاي فني و حرفه اين است كه چه انگيزه و داليلي متقاضيان را براي ورود به دانشگاه
علل انگيزشي جذب دانشجو به رشتة فني : وهش نشان داده است كهژاست؟ نتايج اين پ كرده

دار با  دار با استعداد و توانايي دانشجو، همبستگي مثبت معني ي همبستگي مثبت معنياو حرفه
دار با وضعيت اقتصادي دانشجو؛ همبستگي  بازار كار و آيندة شغلي؛ همبستگي منفي معني

دار با  مدت بودن دوره و جذب سريع به بازار كار؛ همبستگي منفي معني دار با كوتاه مثبت معني
دار با وضعيت  همبستگي مثبت معني و دار با خوداشتغالي همبستگي مثبت معنيشغل والدين؛ 

  . دار با تشويق خانواده دارد تحصيلي؛ همبستگي مثبت معني
  
  
  

  اي، دانشجو، انگيزه هاي فني و حرفه  اي، دانشگاه آموزش فني و حرفه :واژگان كليدي

                                                                                                                   
   Email: edpes60@hotmail.com                     دانشيار دانشگاه مازندران. 1

 20/11/91: تصويب نهايي          12/7/91: دريافت مقاله
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  مقدمه و بيان مسئله
و دانشجويان به عنوان  اند هاي مختلفعرصه تحوالت جامعه در ءها منشادانشگاه

هاي مختلف جامعه را ها و ارگاناساسي سازمان ةاصلي دانشگاه در آينده پيكر عضايا
و  شانشغلي ةتحصيلي و آيند ةبنابراين نگرش دانشجويان به رشت. دندهتشكيل مي

كه خود  ...تحصيلي و  ةاي از عوامل مرتبط با تحصيل از جمله جنس، سن، رشت پاره
نتايج تحقيق . ، بايد مورد بررسي قرار گيرداستها آندر  هعامل مؤثري در ايجاد انگيز

فردي، خدمت به جامعه، جايگاه اجتماعي رشته و  ةعالق: دهددر اين زمينه نشان مي
 .انگيزش مثبت به شغل هستندايجاد ترين عوامل تلقين جامعه بر اهميت رشته از مهم

نگرش  ،شغلي خود ةتحصيلي و آيند ةي بهداشتي نسبت به رشتهادانشجويان رشته
توان گفت توزيع مناسب نيروي انساني، حمايت مالي از استخدام ميو  مثبتي دارند

تواند در شغلي مي ةشدگان، ايجاد مراكز مشاوره و حمايت از دانشجويان در توجيه آيند
  ). 1389رجالي و همكاران، (ها مفيد واقع شود تقويت نگرش آن

انتخاب  ةدهد كه والدين از جمله عواملي هستند كه در زميننشان مي) 1998( ١هافمن
بين انتخاب رشته و نسبت به تأثير والدين . كنندتحصيلي، نقش مؤثري را ايفا مي ةرشت

  .ي بوده و مورد تأييد قرار گرفته استدار معني ةآموزان و دانشجويان، رابط عالقمندي دانش
آموزان  نشان داده شد كه انتظارات شغلي و تحصيلي دانش) 1998( ٢لرها  طبق نتايج

  .اجتماعي آنان متأثر است ةدبيرستان و باالتر به شدت از طبق ةو دانشجويان در دور
انجام داد به اين نتيجه رسيد كه حاصل كار ) 1998( ٣الين پژوهشي كه كاس

ارتباط  ،ايآموزش فني و حرفهآموزان با طرز نگرش مشاوران راهنما نسبت به  دانش
اي مثبت و زماني كه طرز نگرش مشاوران راهنما، نسبت به آموزش فني و حرفهداشت 
چه توسط  آموزان نسبت به آن افزايش بارزي در انتخاب دانشزمينه در آن ، است بوده

  .شدراهنما و مشاور توصيه شده بود، ديده مي
آموزان دختر و پسر  نگرش دانش) 1999( ٤هاي پژوهش كانجر و پيترسونطبق يافته

طوري كه  بهدارد؛ ي دار معنيشان تفاوت تحصيلي ةنسبت به انتخاب شغل و رشت
شغلي و استقالل مالي و دختران استعداد، جنسيت و عامل اجتماعي را در  ةپسران آيند

  .تحصيلي خود در نظر داشتند ةانتخاب شغل و رشت

                                                                                                                   
1. Hoffman 
2. Haller 
3. Casline 
4. Conger & Peterson 
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همچنان . تحصيلي با عوامل مختلف است ةنگيزهاي مختلف مؤيد ارتباط اپژوهش
ي انگيزشي انتظار و رضايت و كسب موفقيت ربين تئو) 1980( ١كه ليندال گراهام

بين نيروي ارتباط ) 1980(و همكاران  ٢ميسكل. دانشجويان به نتايج مثبتي دست يافت
مشاهده كردند و علت حضور يك را انگيزش و رضايت و عملكرد شغلي معلمان 

 ةرم از دانشجويان در دانشگاه را مستقيماً در ارتباط با وضعيت شغلي فعلي يا آيندچها
   .هاي اجتماعي و روابط شخصي اعالم كردندالعمل آنها و نه براي ايجاد يا بهبود عكس

به  است؛انگيزه در واقع همان نيروي محرك انسان براي انجام رفتارها و اعمال او 
كافي براي انجام يك فعاليت برخوردار نباشد، آن كار را  ةگيزاي كه اگر فردي از انگونه

. شوندهاي دروني و بيروني تقسيم ميانگيزه ةها به دو دستاما انگيزه. ترك خواهد كرد
طور كلي زماني كه به دنبال ايجاد تغييرات پايا و مستمر هستيم و زمان كافي براي  هب

بر . يزش دروني نتايج مفيدتري خواهد داشتكار با سيستم انگ ،ها داريم اعمال برنامه
مدت از اصول مربوط بكارگيري انگيزش دروني استفاده   هاي طوالني برنامه ،اين اساس

توان از عوامل مي ،دست آوردن تغييرات سريع و شديد هاما در مقابل براي ب. كنند مي
آنچه فرد دوست  هاي ظاهري مانند استفاده ازواقع همان مشوق انگيزشي بيروني كه در

  .استفاده كرد ،برد ميدارد و از آن لذت 
. گير است فرآيند تحصيل از عمده جرياناتي است كه با سيستم انگيزشي در

اهداف مبتني بر يادگيري آنها را  ،سازي و تقويت انگيزش دروني در دانشجويان فعال
انشجويي كه د. برآورده خواهد ساخت و دوام و پايايي آنها را تضمين خواهد كرد

بر مبناي كسب نمرات برتر، جوائز و  فقط، نه استهاي دروني قوي داراي انگيزه
غالباً . هاي دروني خويش وارد عمل خواهد شد امتيازات ويژه، بلكه بر اساس انگيزه

ها به دنبال رسيدن به اهداف خود هستند در ها و مشقت افرادي كه با تحمل انواع سختي
افراد . كنند كننده استفاده مي دهنده و تقويت ني خود به عنوان نيروواقع از انگيزش درو

مداوم از  ةخودانگيخته يا افرادي كه داراي انگيزش دروني هستند، به استفاد
تر و ها آنها را فعالهر چند استفاده از اين مشوق. ندارندنياز هاي بيروني  انگيزش
ها براي ثيري در كاهش انگيزش آنأندان تسازد اما كاهش يا فقدان آنها چ تر مي انگيخته

  .فعاليت و در نتيجه كاهش عملكردشان نخواهد داشت
بهترين روش اين است كه پس از برطرف كردن  ،تحصيلي ةاما براي ايجاد انگيز

. ي بيروني و دروني پرداخت و آنها را تقويت نمودها موانع انگيزشي، همزمان به انگيزه
                                                                                                                   
1. Graham 
2. Miskel 
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دست آورده و حركت  ههاي بيروني فرد به سرعت نيرو بگيزهبه اين ترتيب با وجود ان
وجود آمدن  هراهش نيز با ب ةتحصيلي خود را آغاز خواهد نمود و تضمين و ادام

  .هاي دروني در طول زمان تضمين خواهد شد انگيزه
گام اول كشف و  .تحصيل دو گام اساسي را بايد برداشت ةاما براي افزايش انگيز

زمان راهكارهاي افزايش  بردن هم انگيزشي و گام بعدي بكار ل بيبرطرف كردن عوام
تحصيلي را در خود ايجاد  ةتوان انگيزصورت  مي در اين. است دروني و بيروني ةانگيز
  ).1390تركاشوند، (و يا افزايش داد  كرد

  
  اي و عالقمندي آموزش فني و حرفه
ها از سوي به انتخاب اين رشتهآموزان نسبت  اي و عالقمندي دانشآموزش فني و حرفه

ها و بسياري از آموزشاست شده  و دانشگاهي كشور مورد غفلت واقع  ميمحافل عل
نگاهي به تاريخ آموزش  .شده نيست اي شناختهفني و حرفه ةآموختگان حوز براي دانش

هاي دهد كه صنعت در ايران باستان بر اثر وجود زمينهو پرورش ايران باستان نشان مي
گران به ساختن  از جمله وجود منابع و مواد اوليه و استعداد فراگيري صنعت مناسب

به . اشياء و وسايل نسبت به ساير نقاط جهان آن روز، پيشرفت بيشتري داشته است
اي را پيدايش و رونق صنايع دستي و همچنين رشد آموزش حرفهآموزش همين جهت 

ها و صنايع در در آن زمان حرفه). 68، ص 1379تكميل همايون، (ه است كردتسريع 
تا خصص شايستگي آن را يافتند دست استاد كاراني قرار داشت كه از نظر مهارت و ت

اي را هاي حرفهخويش را به شاگردان و فرزندان خود بياموزند و روش آموزش حرفة
  ميآموزش رس). 37، ص 1378حضوري، (گذاري نمايند  براي اولين بار در جهان پايه

خان  ق با تأسيس دارالفنون توسط ميرزا تقي.هـ 1268اي در ايران از سال فني و حرفه
با افزايش مدارس ابتدايي و متوسطه در اين دوره بر تعداد مدارس . اميركبير آغاز شد

هاي مختلف اين مدارس در زمينه) 1380(به زعم مرجاني . تخصصي نيز افزوده شد
ي و متوسطه به خاطر تأثير خارجيان يا ايرانياني كه در اي در سطوح ابتداي فني و حرفه

ها توسط اتباع كشور اروپا تحصيل كرده بودند، داير گرديد و دروس تخصصي آن
  .شدخارجي تدريس 

يافته و در حال توسعه، آموزش متوسطه و  امروزه در جوامع و كشورهاي توسعه
ريزي  است و در برنامه اي حائز اهميت بسيارهاي فني و حرفهخصوص آموزش به

سوم ميالدي، جهان در برابر انقالب  ةدر هزار. كشورها نقش راهبردي دارد ةتوسع
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اين به نوبه خود نيازهاي جديد را در نظام است و اطالعات و فناوري قرار گرفته 
تربيت نيروي انساني متخصص و  موزشهاي آاز مشخصه. آوردآموزشي پديد مي

شده  تدوين يهاي راهبردپايدار و نيل به برنامه ةاهداف توسع اثربخش به منظور تحقق
جمعيت، ميزان باالي بيكاري و مشاركت  ةرشد فزايند). 12، ص 1380امرايي، (است 

هاي اقتصادي تقاضاي جديدي را براي آموزش نيروي ها در فعاليتروزافزون انسان
ه اكثر كشورها با آن مشكلي ك. هاي عملي ايجاد كرده استانساني ماهر و آموزش

توانند از  رغم مشكالت جدي اقتصادي به سختي ميروبرو هستند اين است كه علي
  .)14، ص 1383نويدي، ( تقاضاي روزافزون آموزشي برآيند ةعهد

 :آموزان مندي دانش قگويي به عال هاي پاسخيكي از راه) 1372(به قول عالقمندان 
است كه با هماهنگ ساختن ) كار و دانش(اي ههاي فني و حرفبخشي به آموزش كيفيت«

آن با نيازهاي جامعه و عواملي همانند آموزش، اقتصاد، خانواده، اجتماع، ورود به 
آموزان به اين  توان در گرايش و جذب دانشالوصول را مي دانشگاه و كاريابي سهل

كه نظام   ميبنابراين از جمله مسائل مه). 54، ص 1382منصورنيا، ( »رشته دانست
شده  هاي انجامطبق پژوهش(اي ، از جمله در شهرستان انديمشك آموزش فني و حرفه

و ) 1380(؛ مرجاني )1375(؛ شهسواري )1382(؛ مسرور )1379(از جمله راياني 
رو است،  به روبا آن ) 2010( 2و ياتيس) 2007( 1تحقيقات خارجي مانند سوئل

هاست، تا ه و با استعداد به اين رشتهآموزان متوسط چگونگي هدايت و جذب دانش
و كيفي نيروي انساني سطوح مياني در صنعت فراهم   يماينكه موجبات رفع نيازهاي ك

  .اي برخوردار گرددها از كيفيت و منزلت شايستهشود و آموزش
اي يكي از اركان نظام جديد آموزش تحصيلي فني و حرفه ةاز آن جا كه شاخ

آموزان به انتخاب  عالقمند نبودن دانش: نظير يبت به مسائلمتوسطه است، تجاهل نس
ها و نامه ها، آئينرشته، كمبود امكانات، فضاي آموزشي، مربيان متخصص، دستورالعمل

هاي شكست بيني شده را فراهم و مجدداً زمينه هاي انحراف از مسير پيشمانند آن زمينه
بنابراين داشتن نظام . واهد آوردمتوسطه را فراهم خ ةنظام آموزشي، به خصوص دور
آموزان عالقمند، امكانات و فضاي آموزشي مناسب،  آموزشي خوب در گرو دانش

عوامل بسياري در فرايند ). 1379راياني، (هاي مدرن و مانند آن است دستورالعمل
متوسطه مؤثر است، شناخت اين عوامل و به  ةاي در دورهاي فني و حرفهآموزش

الزم را  ةتواند زمينهاي صحيح در مدارس ميآنها با استفاده از روش خدمت در آوردن
                                                                                                                   
1. Sewell 
2. Yates 
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البته با . براي حركت فراگيران در جهت نيل به اهداف آموزشي و پرورشي فراهم نمايد
نام، نرخ ارتقاء و نرخ مردودي، ميزان افت تحصيلي،  نرخ ثبت: هايي نظيرتعيين شاخص

آموز به فضا و تجهيزات و تأسيسات  سبت دانشآموزان به معلم، ن گذر، نسبت دانش نرخ
، 1وودهال(گيري نمود  توان ميزان موفقيت در مؤسسه آموزشي را اندازهآموزشي مي

هاي فني و ريزي و ايجاد رشته مهم آن است كه در برنامه ةنكت). 348، ص 1987
ديگر  هاي دوران ابتدايي و راهنمايي  و از طرفاي بايد از يك طرف به آموزش حرفه

 ريزي اين بدان معناست كه در برنامه. كردهاي فني در دبيرستان توجه به آموزش
بنابراين براي نيل . ها، ارتباط، بايد به صورت محتوايي و عمودي باشدگونه آموزش اين

هاي اي و تواناييهاي حرفهها الزم است به مهارتبه افزايش كيفيت اين نوع آموزش
و  2شكاري(آموزان نسبت به اين حرفه توجه خاص شود  نشتخصصي و عالقمندي دا

نظام جديد آموزش  ةترين مؤلف اي، مهمحرفهو فني  ةدر واقع شاخ). 2009ديگران، 
آن را  ةگيري عمد آموزي تشكيل شده و جهت مهارت ةمتوسطه است كه با هداف اشاع

شكاري (كرده است آماده كردن بخش قابل توجهي از جوانان، براي اشتغال مفيد اعالم 
  ). 1389و صديقي ارفعي، 

  
  ال اصلي تحقيقؤس

  چيست؟ اي حرفهي فني وها دانشگاه هاي تحصيل درعلل و انگيزه           
  

  اهداف پژوهش 
  كلي تحقيق اهداف

  .ايي فني و حرفهها هاي تحصيل در دانشگاهبررسي و شناسايي علل و انگيزه
  

  اصلي تحقيق  ةفرضي
هاي فني و شغلي رشته ةيندآبازار كار و ) 2آموزان،  هاي دانشوانايياستعداد و ت) 1

هاي آموزش فني و مدت بودن دوره كوتاه) 4آموزان،  جايگاه اقتصادي دانش) 3اي، حرفه
آموزان،  مشاغل والدين دانش) 6اي، هاي فني و حرفهزايي رشته اشتغال خود) 5اي، حرفه

                                                                                                                   
1. Wood hall 
2. Shekary 
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آموزان  هاي دانشنگرش خانواده) 8آموزان، و  شمتوسطه دان ةوضعيت تحصيلي دور) 7
اي ي فني وحرفهها دانشگاه هاي تحصيل دراي؛ علل و انگيزههاي فني و حرفهبه رشته
  .هستند

  
  هاي فرعي تحقيقفرضيه

- ي فني وحرفهها ورود به دانشگاه ةآموزان و انگيز هاي دانشبين استعداد و توانايي .1
  .اي رابطه وجود دارد

ي ها ورود به دانشگاه ةانگيز اي وهاي فني و حرفهشغلي رشته ةر كار و آيندبين بازا .2
  .اي رابطه وجود داردفني و حرفه

اي ي فني و حرفهها ورود به دانشگاه ةآموزان و انگيز بين جايگاه اقتصادي دانش .3
 .رابطه وجود دارد

به ورود  ةو انگيز اي حرفههاي آموزش فني و مدت بودن دوره  كوتاه بين .4
 .اي رابطه وجود داردي فني و حرفهها دانشگاه

ي فني ها ورود به دانشگاه ةاي و انگيزهاي فني و حرفهزايي رشته بين خود اشتغال .5
 .اي رابطه وجود داردوحرفه

اي رابطه ي فني و حرفهها ورود به دانشگاه ةآموزان و انگيز بين مشاغل والدين دانش .6
 .وجود دارد

ي ها ورود به دانشگاه ةآموزان و انگيز دانش ةمتوسط ةربين وضعيت تحصيلي دو .7
 .اي رابطه وجود داردفني و حرفه

ورود به  ةاي و انگيزهاي فني و حرفهآموزان به رشته هاي دانشبين نگرش خانواده .8
 .اي رابطه وجود داردي فني و حرفهها دانشگاه

 
  روش تحقيق

تاييد و يا رد خواهند شد كه ) هاسؤال(ها در تحقيقات مديريتي به دو روش، فرضيه
. مانند تحقيق در عمليات ،استفاده از فنون غيرآماريو استفاده از فنون آماري : عبارتند از

ولي در گروه  ؛ها استفاده خواهد شددر گروه اول از فنون آمار استنباطي و آزمون فرضيه
ها تصميم، فرضيه ةلأي مسسازدوم با استفاده از فنون تحقيق در عمليات و از طريق بهينه

بندي، تحقيق بر اساس اين تقسيم). 29: 1373آذر، (ييد و يا رد خواهند شد أت) هاسؤال(
  .گيردحاضر در گروه اول قرار مي
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اي محمودآباد فني و حرفه هدانشجويان دانشگا ةكلي ،آماري در تحقيق حاضر ةجامع
  .است نفر بوده 180تعداد آنها است و  1390-1391در سال 

. يافته استفاده شده استگيري تصادفي ساده و نظامدر اين پژوهش از روش نمونه
گيري مشخص نمونه ةكنيم تا فاصليعني ابتدا حجم جامعه را بر حجم نمونه تقسيم مي

I(شود 
n

N تر يا كنيم كه كوچكسپس يك عدد تصادفي را چنان انتخاب مي). =
مورد نياز جهت برآوردها نيز  ةبراي تعيين تعداد نمون. گيري باشدهمساوي فاصله نمون

Nnمورد و نيز  30حداقل  ةحد مركزي يعني حجم نمون ةاز قاعد استفاده  ≤10%
توان هاي تعيين حجم نمونه هم مياز فرمول كار معموالً اگرچه براي اين. شده است
  .نفر بوده است  81انتخابي  ةفراد نمونتعداد ا ،بر اين اساس. استفاده كرد

شده در اختيار تعدادي   تهيه ةنام در اين تحقيق به منظور كسب اعتبار الزم، پرسش
هاي پژوهش، سؤاالت از كارشناسان و استادان محترم قرار گرفت كه با توجه به فرضيه

مورد  ةمنانامناسب حذف و بعضاً با اضافه كردن سؤاالت و انجام اصالحاتي، پرسش
در خصوص پايايي نيز، با توجه به بررسي هماهنگي . نظر مناسب تشخيص داده شد

دهندگان، نشان توجه به نظرات گروه پاسخاز طريق دست آمده بين سؤاالت و آلفاي به
در اين تحقيق جهت . استگيري از پايايي الزم برخودار داده شده است كه ابزار اندازه

نامه در تحقيقات  عات، با توجه به كارايي بيشتر پرسشها و اطالآوري داده جمع
ها و اطالعات الزم جهت تجزيه بيشترين داده) 1373آذر، (مديريتي قابل انجام در ايران 

جمعشده و ساخته  ،از طريق پرسشنامه محقق ها و تحليل سؤاالت و آزمون فرضيه
اد و مدارك نيز جهت حسب ضرورت از اسنبر اگرچه در برخي موارد و . آوري گرديد

  . ها استفاده شده استآوري دادهجمع
  

  ها روش تجزيه و تحليل داده
: گيرد هاي آماري مورد استفاده قرار مي هاي تحقيق دو سطح از روش در تحليل يافته

  )1388كياني، (آمار استنباطي ) آمار توصيفي؛ ب) الف
شده   برده  زارهاي مختلف ناماب ةوسيل هها و اطالعات الزم بآوري دادهپس از جمع

افزار نامه، همگي آنها كدگذاري شده، سپس وارد نرم خصوص از طريق پرسش  هب
SPSS ها محاسبه هاي توصيفي مربوط به دادهبندي آنها، آمارهآنگاه ضمن طبقه. شدند

شده در تحقيق به روش علمي،  هاي طراحي منظورتأييد يا رد فرضيه هشده، و در نهايت ب
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و آلفاي كرونباخ و آزمون   Binomial testگيري، هاي تصادفي بودن نمونه آزمون از
  .و آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است) مجذور خي(كاي دو 

 

  نتايج تحقيق
ة ال بستؤس 26محقق ساخته با  ةهمانگونه كه اشاره شد، در اين پژوهش از پرسشنام

مذكور شامل دو  ةنام پرسش. ه شده استاي ليكرت استفادگزينه پاسخ در طيف پنج
تحصيلي، تعداد واحد  ةنظير جنسيت، سن، محل تحصيل، رشت  مياالت عموؤبخش س

االت اختصاصي در ؤ؛ و س...گذرانده، تعداد افراد خانواده، تحصيالت برادر و خواهر و
. ازدپردمورد مطالعه مي ةپژوهشي است و به بررسي ديدگاه نمون ةاالت ويژؤرابطه با س

ها، در جدول دست آمده پس از تجزيه و تحليل داده براي انجام بحث بر اساس نتايج به
اي از نتايج تحليل استنباطي آورده شد تا بر اساس آن به بحث در خصوص خالصه 1

 .  چرايي نتايج پرداخته شود
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  هاخالصه نتايج تجزيه و تحليل داده - 1 شمارة جدول
شمارة 
 سؤال

sd χميانگين يفاكتور انگيزش 2
P 

درجة 
 آزادي

 درصد پاسخگويان

 مينيمم ماكزيمم

 3/12 كارمند 3/38  آزاد      پدر-شغل والدين 2

 2/1 دامپرور  70دار خانه      مادر–شغل والدين 3

4 
–تحصيالت والدين

 پدر
 2/1 ليسانسفوق 4/28 ديپلم 54/355/194/43000/7

5 
–تحصيالت والدين

 مادر
 9/4 فوق ديپلم 3/33 ديپلم 11/335/174/33000/5

 9/4 كم4/44 خيلي زياد 94/323/179/40000/4 تشويق خانواده 7

 8/14 درآمد باال1/32 درآمد كم 124/3 21/21/17/5 وضعيت اقتصادي 8

 4/7 باال 4/44 متوسط 43/38/04/35000/3 وضعيت تحصيل 9

 9/4 كم   42 متوسط 43/49000/4 36/31 فرصت شغلي 10

 4/7 خيلي زياد 3/38 متوسط 2/138/23000/4 6/2 نگرش جامعه 11

 7/3 خيلي كم 37 زياد 75/33000/4 64/31 به رشتهعالقمندي 12

 2/6كم  42متوسط 25/31/173/35000/4 امكان اشتغال 13

 9/4كمخيليوكم 6/50متوسط 43/59000/4 38/31 خوداشتغالي 14

 3/54 متوسط 1/168/56000/4 3 ارزيابي درآمد 15
 كم، كم، خيلي زيادخيلي

1/11 

 9/9 خيلي زياد 7/40 متوسط 15/137/24000/4 3 درآمد باال 16

 9/9 كم 1/32 متوسط 28/33/127/12015/4 كوتاه بودن دوره 17

 4/7 كم1/32 خيلي زياد 67/325/154/20000/4 نقش وزارتخانه 18

19 
كاهش انگيزة

 آموزاندانش
 1/11 خيلي زياد 1/32 كم 62/215/127/32000/4

 4/ 9 و خيلي كمكم 63 خيلي زياد 27/414/158/97000/4عالقه به ادامة تحصيل 20

 9/9 خيلي كموكم 7/40 متوسط 38/327/178/31000/4 امكان ادامه تحصيل 21

22 
ورورد سريع به بازار

 كار
 4/7 زياد 9/51 متوسط 13/19/52000/4 3

 2/1 راه دور6/55 محمودآباد      محل تحصيل 23

 2/1 نامرتبط69/ ايفني حرفه      نوع هنرستان 24

 5/18  بله 3/75 خير      دورة پيش از ورود 25

 1  كم درآمد 16 عالقه      ساير داليل 26
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دانشجويان  ،جمعيت مورد مطالعه% ) 100(هاي تحقيق حاضر نشان داد كه كل يافته
 رشتة تحصيلي از نظر . سال قرار داشتند 25تا  17هاي سني پسر بودند كه در رده

كامپيوتر،  ةدر رشت% 30/ 9،  )رانيكشتي -ناوبري و مكانيك (دريايي  ةدر رشت% 1/32
% 7/3معماري، و  ةدر رشت% 9/4بازرگاني،  ةدر رشت% 2/6حسابداري،  ةدر رشت% 2/22

فني  ةاز نظر وضعيت تحصيلي در دانشكد. تربيت بدني مشغول تحصيل بودند ةدر رشت
دانشجويان ترم اول بوده و مابقي % 2/43ها، يعني اي، بيشترين تعداد آزمودنيو حرفه

از نظر . بودند گذراندهاحد و 75واحد تا ماكزيمم  16آنها با درصدهاي پايين از مينيمم 
و % 7/40به ترتيب (نفره  5و  4تعداد خانوار دانشجو، بيشترين تعداد خانوار، مربوط به 

مربوط به پدران با شغل آزاد، %) 3/38(ظ شغل پدر، بيشترين درصد ابه لح. بود%) 7/24
مربوط به %) 4/86(از نظر شغل مادر، بيشترين درصد . بودند... كارمند و%) 3/12(و بعد 

دامپرور و فوت شده % 2/1كارمند، % 5/2دبير، % 6/8هاي بعد دار، و رتبهمادران خانه
به ترتيب براي تحصيالت پدر و %) 3/33و % 4/28(به لحاظ تحصيالت والدين . بود

%) 2/1و % 5/2(مادر، مربوط به سطح ديپلم و كمترين درصدها در تحصيالت پدر 
سواد و فوق بي%) 9/4و % 1/11(يسانس و براي مادر مربوط به سطح دكتري و فوق ل

هاي تحقيق االت اختصاصي مربوط به فرضيهؤپرسشنامه، كه س 7ال ؤاز س. ديپلم بود
فني و  ةنسبت به عوامل ايجاد انگيزه در دانشجو براي انتخاب تحصيل در دانشكد

 ةتا در بار، نتايج به دست آمده از تحقيق خالصه شده 2-5اي است، در جدول حرفه
چنانچه در . گيري پرداخته شوداين عوامل و درصدهاي به دست آمده به بحث و نتيجه

فني و  ةمندي باالي خود دانشجو براي جذب به دانشكدآمده، انگيزه و عالقه 2جدول 
حال علت اين عالقه در . بوده است%) 37باالترين درصد يعني (زياد  ةاي، در گزينحرفه
الذكر آمده، يعني بيشترين درصد از عوامل انگيزشي مربوط  هاي بعدي جدول فوقستون

 ةدر مقام بعد بيشترين درصد انگيز ،%)63(تحصيل در همين رشته  ةبه عالقه به ادام
و به همين صورت علت بعدي  ،مربوط به جذب سريع به بازار كار%) 9/51(جذب 

مربوط به عامل خوداشتغالي %) 6/50(اي براي تحصيل فني حرفه ةانتخاب دانشكد
% 42تشويق والدين؛ %) 4/44(التحصيالن اين رشته، و در مقام بعد  باالي فارغ

و با توجه به . مربوط به كسب درآمد باال بوده است%) 7/40(و باالخره  ،زايي باال اشتغال
هاي اصلي  فرضيه ميي آزمون كاي دوي تحقيق در ابعاد اين عوامل انگيزشي تمادار معني

  .و فرعي تحقيق تأييد شدند
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  اي نسبت به انتخاب رشته فراواني و درصد وضعيت نگرش و انگيزش دانشجويان فني و حرفه - 2شمارة  جدول
 شاخص

 متغير
 درصد تعداد هاگزينه

p-value  
 آزمون كاي دو

 القهانگيزه و ع

 خيلي كم
  كم

  متوسط
  زياد

 خيلي زياد

3  
6  
25  
30  
17 

7/3  
4/7  
9/30  

37  
21 

000/0 

فني  ةانگيزة اصلي انتخاب رشت
 ايو حرفه

 تشويق والدين
  كسب درآمد باال

  بازار كاربه  جذب سريع
  خوداشتغالي باال

  زايي باال اشتغال
 عالقه به ادامه تحصيل

36  
33  
42  
41  
34  
51 

4/44  
7/40  
9/51  
6/50  

42  
63 

000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0 

  
و ) 1375(هاي تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات بيدگلي و همكاران نتايج و يافته

ها به عنوان عالقه داشتن و مفيد بودن اين آموزش ةدر زمين) 1385(نجات و همكاران 
در ) 1377(اده زاي؛ جمالفني و حرفه ةآموزان به شاخ عوامل مؤثر در گرايش دانش

اي؛ فني و حرفه ةآموزان به شاخ عوامل فردي در گرايش و عالقمندي دانش ةزمين
فني  ةآموزان در رشت هاي فردي دانشاستعدادها و رغبت ةدر زمين) 1377(پور موسوي
و جاجيان و ) 1381(اي برحسب استعداد و احتياجات كشور؛ ايرواني و همكاران حرفه

به لحاظ ) 1383(تحصيل؛ اكبري  ةبه عامل عالقمندي به ادام نسبت) 1384(همكاران 
در ) 1384(ميركمالي و باقري خليلي نقش والدين در بسترسازي براي آينده شغلي؛ 

در بعد فردي، كيفيت ) 1386(جذب به بازار كار؛ زين آبادي و همكاران  ةزمين
؛ فراهاني و بيات »خالقيتو دانش، نگرش، مهارت«در هنرجويان و » پيشرفت تحصيلي«
شغلي؛ مولوي و  ةاشتغال و آيند ةدر زمين) 1388(و فراهاني و همكاران ) 1386(

در بعد ) 1387(در بعد اميد به آينده؛ نوه ابراهيم و همكاران ) 1386(همكاران 
هاي در زمينه) 1389(اي؛ شكاري و ارفعي هاي فني و حرفهفريني رشتهآهاي كار قابليت

-بيني نمرات گرايش به انتخاب رشته ات خانواده و معدل، جهت پيشآموزشي، اطالع
در ) 1998(لر ها  تأثير تشويق والدين؛ ةدر زمين) 1998(فمن ها  اي؛هاي فني و حرفه
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هاي فني و آموزان در گرايش به رشته پذيري وضعيت اقتصادي دانش تأثير ةزمين
شغلي و استقالل مالي همخواني آينده  ةدر زمين) 1999(اي؛ كانجر و پيترسون  حرفه

  . داشته است
: كه نشان داد) 1379(هاي پژوهش ذوالقدر هاي تحقيق حاضر با يافتهاما يافته

نگري شغلي و تحصيلي، نگرش منفي  عالقه و آينده ةدانشجويان اين رشته در زمين
  . استداشتند، مغاير 

هاي فني آموزش ،ار داشتتوان اظههاي تحقيق مييابي به يافته در تبيين علل دست
صنعت و  ـهاي كشاورزي توانند در هر يك از جنبهاي تا حد زيادي ميو حرفه

اندازي مؤسسات و  خدمات، براي فراگيران خود، اشتغال ايجاد كنند و و در ايجاد و راه
ديده، نقش مؤثري داشته باشند و  هاي توليدي و خدماتي براي هنرجويان آموزش تعاوني
) هاي تعاوني و خصوصيبه شيوه(اشتغال نيروي انساني ماهر  ةين نيازهاي ساالندر تأم

جويان به  در دنياي امروز مستكبران و سلطه. در مناطق مختلف كشور تأثيرگذار باشند
ها از خيزند، بلكه آنها بر ميافروزي به مقابله با ملت ندرت با سالح آتشين جنگ

كنند و با سالح تهاجم فرهنگي و گيري ميد، بهرهها و معضالت اجتماعي موجوبحران
كنند و از حضور و نفوذ خود را در بطن جامعه فراهم مي ةالقاي نياز به وابستگي، زمين

هاي دراز مدت كشور ها و برنامهاگر سياست. ندكن ميدنبال را اين طريق اهداف خود 
هاي متعدد و فراواني انياي به حل اين معضل منجر شود، نابسامنتواند به طور ريشه
ناپذيري وارد  جبران ةگردد و در نهايت به اصل نظام كشور لطمگريبانگير جامعه مي

اشتغال مولّد، حركتي بنيادين و  ةاي معضل بيكاري و توسعبراي حّل ريشه. خواهد آمد
 ةاز طريق ارائ. ناپذير است اساسي كه به زواياي مختلف آن بنگرد، ضرورتي اجتناب

زايي اين  هاي اشتغالاي و شناخت دقيق و كامل زمينههاي فني و حرفهسب آموزشمنا
مرتفع شدن بسياري از مشكالت كشور، منجمله معضل بيكاري فراهم  ةها، زمينآموزش

  .خواهد شد
هاي فني و تحصيل در رشته ةبين عالقمندي دانشجو به ادام دار معنيمثبت و  ةرابط
بدين معني كه  .اي گرددمبناي طرح فرضيه و نظريه دتوانمي اي در مقاطع باالتر،حرفه

و  ؛هاي ديگري پذيرفته شودكه در رشتهاست فرد در زمان آزمون ورودي اميدوار بوده 
 .         داردتحصيل ابراز مي ةچون اين امر محقق نگشته، لذا تمايل خود را به ادام
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 منابع 
 ةفصلنام .هاي مديريتي و رفتاري ات در پژوهشتبيين آماري فرضي). 1373(آذر، عادل 

 .28-39، صص )26(دانش مديريت  
: تهـران ). جلد دوم. (آمار و كاربرد آن در مديريت). 1379(آذر، عادل؛ و مؤمني، منصور 

  . انتشارات سمت
 ةماهنام. شغلي كودكان ةنقش والدين در بسترسازي براي آيند). 1383(اله اكبري، حبيب

  .32-27صص  1383، بهمن 58كار و جامعه، شماره 
وزارت   ميكل روابـط عمـو   ةادار: تهران. ريزيپژوهشي در برنامه). 1380(امرايي، علي 

  .ارشاد اسالمي
نگـرش دانشـجويان    ةمقايسـ ). 1381(ايرواني، كاميار؛ اميني، ميتـرا؛ و دوسـتكام، آيـدا    

شغلي خود در دو مقطع علوم پايه و باليني  ةتحصيلي و آيند ةپزشكي نسبت به رشت
 1381، 8 ةايراني آموزش در علوم پزشكي، شـمار  ةمجل. پزشكي جهرم ةدر دانشكد

  . 21ص 
مطالعـه، فيـل ريـس؛ و     ةنكته دربار 500: برگرفته از. (تحصيلي ةانگيز). 1390(تركاشوند، جواد 

؛  http://daneshnameh.roshd.ir: روشمند، عين اهللا خـادمي؛ موجـود در سـايت    ةمطالع
http://www.pezeshk.us  ؛www.daneshju.ir  
نگـاه بـه رويـدادهاي    . وضعيت امروز كار و دانش). 1379(تكميل همايون، غالمحسين 

  .61-79): 161( 9آموزش و پرورش، 
 ةشجويان پزشكي از آيندارزيابي نگرش دان). 1384(؛ و نصيري، آزاده اهللا حاجيان، كريم

پژوهشي دانشگاه علوم  -علمي  ةمجل). 1382(شغلي در دانشگاه علوم پزشكي بابل 
 .86ص  1384، زمستان 29 ةپزشكي بابل، شمار

رشـتة  زان پسـر و دختـر نسـبت بـه     آمـو بررسي نگرش دانـش ). 1379(ذوالقدر، طاهر 
  .دانشگاه شيراز. كارشناسي ارشد ةنامپايان. خود تحصيلي
آموزان دختر و پسر سال اول نظـام  مندي دانشميزان عالقه ةمقايس). 1379(راياني، علي 

  .دانشگاه تهران. كارشناسي ارشد ةنامپايان. دانش كار  ةجديد نسبت به انتخاب شاخ
دختران و آموزش فني ). 1386(؛ صالحي، كيوان؛ و پرند، كورش آبادي، حسن رضازين

  1386، تابسـتان  18 ة، شـمار )پـژوهش زنـان  (زن در توسـعه و سياسـت   . ايحرفه
  .129 ص

و تنگناهـاي  ) كـارآموزي (بررسـي اهـداف طـرح كـاد     ). 1378(حضوري، محمـدجواد  
  .دانشگاه تهران. كارشناسي ارشد ةنامپايان. مديريتي آن
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 ةنگرش دانشـجويان دانشـكد  ). 1389(رجالي، مهري؛ مستاجران، مهناز؛ و لطفي، مهران 
. شغلي خود ةتحصيلي و آيند ةبهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نسبت به رشت

  .106ص  1389، بهار 1 ةتحقيقات نظام سالمت، سال ششم، شمار
عوامل اجتماعي، خانوادگي و فـردي  ). 1389(شكاري، عباس؛ و صديقي ارفعي، فريبرز 

هـاي پـژوهش در   تازه ةمجل. آموزاناي دانشهاي فني و حرفهثر بر انتخاب رشتهؤم
  .35 ص 1389، خرداد 3 ةريزي درسي، شماربرنامه

نگاهي تحليلـي بـر   ). 1385(آبادي، حسن رضا؛ و كيامنش، عليرضا  صالحي، كيوان؛ زين
ــشعملكــرد هنرســتان ــار دان ــدادهاي  : هــاي ك ــوردي از ارزشــيابي كيفيــت برون م

 ةشـمار . هـاي آموزشـي  نوآوري ةفصلنام. شهر تهران 3هاي كاردانش منطقه  هنرستان
 . 119-163، سال پنجم، 16

كاربسـت رويكـرد   ). 1388(رضـا؛ و پرنـد، كـورش    آبادي، حسـن صالحي، كيوان؛ زين
ارزشـيابي   مـوردي از : ايهـاي فنـي حرفـه   سيستمي در ارزشيابي كيفيـت هنرسـتان  

 8  ;1388بهار  هاي آموزشينوآوري. شهر تهران ةدختران ايهاي فني حرفههنرستان
)29:(152 -203.  

). 1389(حميـده   بهرامي، سـيده  زاد، محمد؛ فالح، علي؛ و سليمصالحي، محمد؛ حاجي
 يها تحصيلي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه ةثر بر كاهش انگيزؤبررسي عوامل م

  .86-73):9(4 ;1389تابستان  علوم اجتماعي. آزاد اسالمي استان مازندران
نظام جديد آموزش متوسـطه بخشـي از يـك طـرح بـزرگ      ). 1372(مندان، جعفر عالقه

كار و دانش، وزارت آموزش و پـرورش،   ةنشري. براي تغيير نظام آموزش و پرورش
  .185-170، صص 1389زمستان 

ربيت بـدني از  انتظارات شغلي دانشجويان ت). 1386(فراهاني، ابوالفضل؛ و بيات، فاطمه 
، 19 ةرويـش، شـمار   ةفصـلنام . شغلي آنان در استان خراسان رضوي ةاشتغال و آيند

  . 33ص  1386پاييز 
 ةرابط فناوري اطالعات و). 1388(فراهاني، ابوالفضل؛ زارعي، مريم؛ شريفيان، اسماعيل 

: مطالعـه مـوردي  (شغلي دانشـجويان تربيـت بـدني     ةآن با عملكرد تحصيلي و آيند
  . 112-101صص  1388، تابستان 46 ةالمپيك، شمار ةفصلنام). دانشگاه كرمان

دانشـگاه  : تهـران ). چاپ سوم. (يوتر در علوم اجتماعيكاربرد كامپ). 1388(كياني، مژده 
  .پيام نور

انتخاب رشته و شغل براساس ). 1390(گروه آموزشي مديران و معاونين در سوريه، لبنان و اردن 
  www.Syr.Movamo.Logsky.Comموجود در وب سايت . عالقه و استعداد
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معاونت آمـوزش  . در ايران ايسير تكويني آموزش فني و حرفه). 1380(مرجاني، بهناز 
  .اي وزارت آموزش و پرورشمتوسطه فني و حرفه

كار  ةآموزان شاخمندي دانشبررسي عوامل مؤثر در عالقه). 1382(مسرور، محمدجواد 
دانشـگاه  . كارشناسـي ارشـد   ةنامـ پايان. خودرشتة تحصيلي دانش نسبت به انتخاب 

  . تهران
  .نشر ترمه: تهران. ريت رويكردي پژوهشيسازمان و مدي). 1380(مقيمي، سيدمحمد 
انتشـارات  : تهـران . هـاي سـازمان  ها و خـط و مشـي  سياست). 1382(منصورنيا، حميد 

  .ايسازمان فني و حرفه
راهنمايي تحصـيلي در   ةارزشيابي از سيستم آموزشي دور). 1377( اهللاپور، نعمتموسي

ادب و  ةنشـري . ش.ـهـ  1344-1374برآورد نياز هدايت تحصيلي و شغلي فراگيران 
، 3ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمـان، شـماره    ةزبان فارسي، دانشكد

  . 122 ص 1377بهار 
رايش جوانـان بـه   ثر در گـ ؤبررسي عوامل م). 1383(زاده، بهزاد مولوي، پرويز؛ و رسول
، بهـار و تابسـتان   22 ةاصول بهداشـت روانـي، شـمار    ةنامفصل. مصرف مواد مخدر

  . 55-49 صص 1383
 ةثر در كـاهش انگيـز  ؤبررسـي عوامـل مـ   ). 1384(زاده، بهـزاد  مولوي، پرويز؛ و رسـول 

ايرانـي آمـوزش در علـوم     ةمجل. اردبيل صيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكيتح
  .)هفتمين همايش كشوري آموزش پزشكي ةنامهويژ( 14پيوست  5 ةپزشكي، شمار

انتشارات نوين : تهران. ايراهنماي عملي در آموزش فني و حرفه). 1383(نويدي، احد 
  .پژوهش

Alizadeh, P., & Harper, B. (2006). Occupational Sex Segregation in 
Iran 1976-86; Journal of International Development, 7 (4), 637-
651. 

Barnett, K., & Ryan, R. (2005). Vocational Education and Training in 
Australian School: Issues for Practitioners; International Education 
Journal, 5 (5), 89-104. 

Bennell, P. (1996). General versus Vocational Secondary Education 
in Developing Countries: A Review of the Rates of Return 
Evidence. Journal of Development Studies, 33 (2). Pp. 47-230. 

Billett, S. (2004). From your business to our business: industry and 
vocational education in Australia. Journal of Oxford Review of 
Education, 30 (1). Pp. 13-35. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 23                         …ها و عوامل مؤثر  بررسي زمينه

 

Bishop, J. (1998). Occupation-Specific versus General Education and 
Training. Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, 55 (90). Pp. 24-38. 

Burnett, P.C. & Clarke, J.A. (1999). How should a Vocational 
Education and Training courses be evaluated? Journal of 
Vocational Education and Training, 51 (4). Pp. 622-667. 

Casline, A.F. (1998). Attitudes towards vocational technical-
Education of New York. State public sequences state university of 
New York at Albany, Eddy. 

Conger, J.J., & Peterson, A. C. (1999). Adolescence in a changing 
world. New York: Harper and row. 

Dutta, J., Sefton, J., & Weale, M. (1999). Education and Public 
Policy. Journal of Fiscal Studies, 20 pp. 86-351. 

Fiszbin, A. & Psacharopoulos, G. (1993). A Cost-Benefit Analysis of 
Educational Investment in Venezuela, 1989 Update; Journal of 
Economics of Education Review, 12 (4), 23-98. 

Ghost, S. (2002). VET in school: the needs of industry. Journal of 
Unicorn, 28 (3). Pp. 61-64. 

Graham, LL. (1980). Expectancy theory as a predictor of colledge 
student grade point average. Satisfaction, Doctoral Dissertation 
University of Kansas; 1980: 44. 

Haffman, J.W. (1998). Family and socialization of the child. New 
York: Walleye.Hakim, C. (2006). Women, Careers, and Work-life 
Preferences; British Journal of Guidance & Counselling, 34 (3), 
279-294. 

Haller, A., et al. (1998). Social status and Educational and 
occupational aspiration. New York: McGraw Hill. 

Hanhart, S., & Bossio, S. (1998). Costs and Benefits of Dual 
Apprenticeship: Lessons from Swiss system. Journal of 
International labour Review, 137 (4). Pp. 483-500. 

Hanushek, E., & Kimko, D. (2000). Schooling, Labor force quality 
and the growth of nations. Journal of American Economic Review, 
90 (50). Pp. 1184-1208. 

Huddleston, P., & Oh, S.A. (2004). The magic rounabout: work-
related learning within the 14-19 curriculum. Journal of Oxford 
Review of Education, 30 (1). Pp. 83-103. 

Jorgenson, D.W., & Fraumeni, B.M. (1992). Investment in education 
and U.S. economic growth. The Scandinavian Journal of 
Economics, 94. Pp. 51-70. 

Kazamias, A.M., & Roussakis, Y. (2003). Crisis and Reform in Greek 
Education; The Modern Greek Sisyphus; Jornal of European 
Education, 35 (3), 7-30. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 آموزينامة مهارت فصل                                                              24

 

Lee, L. (1994). Vocational-Technical Education Reforms in Germany, 
Netherlands, France and U.K. and their implication to Taiiwan. 
Paper presented at the annual meeting of American Vocational 
Association, Dallas (TX), and U.S.A. 

Lynch, R.L. (2000). High School Career and Technical Education for 
First Decade of the 21st Century. Journal of Vocational Education 
Research, 25 (2). 

Martin, J. (1998). Education and economic performance in OECD 
countries: an elusive relationship. Journal of Statical and Social 
Inquiry Society of Ireland, XXXVII. 

Mayer, E.C. (1992). Employment-related key competencies for post-
compulsory education and training. Discussion paper (Canberra, 
Australian Government Printing Service). 

Meijer, K. (1991). Reforms in Vocational Education and Training in 
Itsly, Spain and Portugal: similar objectives and different 
strategies. European Journal of Education, 26 (1). Pp. 13-27. 

Miskel, C., Defrain, J.A., Wilcox, K.A. (1980). Test of expectancy 
motivation theory in educational organizations. EAQ 1980; 16 (1): 
70-92. 

Muller, D., & Funnell, P. (1991). Delivering Quality in Vocational 
Education. London: Kpgan Page. 

Mundle, S. (1998). Financing Human Resource Development in the 
Advanced Asian Economies. Journal of World Development, 26 
(4), pp. 657-742. 

Neuman, S., & Ziderman, A. (1991). Vocational Schooling, 
Occupational Matching, and Labor Market Earings in Israel. 
Journal of Human Resources, 26 (2), pp. 256-282. 

Olkun, S. (1995). A qualitative assessment of school to work 
transition from the perspectives of garduates and employers: the 
case of Balgat Industrial and Technical Lycee. Master thesis, 
Ankara: Middle East Technical University, Institute of Social 
Science. 

Organisation for Education Co-operation and Development. (1994). 
the Jobs Study: Facts, Analysis, and Strategies. Paris: OECD.  

Organisation for Education Co-operation and Development. (1995). 
Employment Outlook. Paris: OECD. 

Owen, M. (1999). Program Evaluation: Forms and approaches. Allen 
& Unwin. 

Persson, T., & Tabellini, G. (1994). Is inequality harmful for growth? 
Journal of American Economic Review, 84. Pp. 21-60.  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 25                         …ها و عوامل مؤثر  بررسي زمينه

 

Psacharopoulos, G. (1984). Returns to Investment in Education: A 
Global Update. Journal of World Development, 22 (9), pp. 1325-
1343. 

Psacharopoulos, G. (1987). To Vacationalize or not to 
Vocationalize?Curriculum question. Journal of International 
Review of Education, 33 (2), pp. 187-211. 

Psacharopoulos, G., & Loxley, W. (1985). Diversified Secondary 
Education and Development. Baltimore: Johns Hopkins/World 
Bank. 

Psacharopoulos, G., & Patrinos, H.A. (2004). Return to investment in 
education: a further update. Education Economics, 12 (2), pp. 111-
134. 

Reich, R. (1991). The Work of Nations: Preparing Ourselves for the 
21st century Capitalism. New York: Vantage Books. 

Sewell, William H. (2007). The Wisconsim model of socio-economic 
attaniment is a model that describes and explains an individual’s 
social mobility and its economic, social, and psychological 
determinats. Wikipedia, the Free Encyclopedia. 

Simsek, H., & Yildirim, A. (2000). Vocational school in Turkey: An 
administrative and organizational analysis. Journal of International 
Review of Education, 46 (34). Pp. 327-342. 

Simsek, H., & Ammentrop, W.A. (1993). The paradigm shift of the 
1990s and restructuring education systems. Paper presented for the 
International Vocation Education and Training Association at the 
American Vocational Association annual meeting, Nashville (TN). 
U.S.A. 

Tilak, J.B.G. (2002). Vocation and Training in Asia; In John P. 
Keeves and Rye Watanabe (Eds). The Handbook on Educational 
Research in the Asia pacific Region, Kluwer Academic Publishers. 

Tsang, Y. (1997). School Effectiveness in Taiwanese Vocational 
Education: a Multi-level Analysis. Journal of Education 
Economics, 5 (1). 

Winch, C. (2000). Education, Work and Social Capital: Towards a 
New Conception of Vocational Training; Routledge. 

Woodhall, M. (1987). Cost Effectiveness Analysis in Education, in: 
Economics of Education, Research and studios. New York: 
Pergamum Press. 

Zumbo, D. B., Gadermann, A. M., & Zeisser, C. (2007). Ordinal 
versions of coefficient alpha and theta for Likert rating scales. 
Journal of modern applied statistical methods, 6: 21-29. 

  

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

