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ÖNSÖZ 
 
 
 Üniversitede eğitim yıllarımdan itibaren mesleki rehberlik her zaman 

ilgimi çeken alanlardan biri olmuştur. Bireyin kariyer gelişimini ve onun bu 

gelişimini etkileyen faktörlerin bireyin kendini gerçekleştirme yolunda ona 

götürülecek hizmetleri planlamada etkili olduğunu çoğu zaman 

düşünmüşümdür. Tez çalışmamda da öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeylerinin yordayıcı değişkenlerini araştırmayı tercih etmem bu düşüncemden 

kaynaklanmaktadır.  

 Bu araştırmayı beni akademik ve manevi yönden destekleyen kişilerin 

katkısıyla gerçekleştirdim. Araştırmam sırasında verdiği geribildirimlerle daha 

iyiye ve doğruya ulaşmam konusunda akademik açıdan beni destekleyen ve 

cesaretlendiren değerli hocam ve tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Seher SEVİM’ 

e teşekkür ederim. Bu araştırmayı sonlandırabilmem konusunda göstermiş 

olduğu sabır, destek, hoşgörü ve cesaretlendirici tutumundan dolayı biricik eşim 

Anıl OĞUZ’ a, her zaman yardıma hazır tavrından, sabırlı ve desteleyici 

tutumundan dolayı sevgili dostum Canan BOZDOĞAN’a ve yardımlarından 

dolayı da Tuğba BOZDOĞAN ile Haktan URAL’ a teşekkür ederim. 
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ÖZET 
 

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYLERİNİN BAZI 

DEĞİŞKENLERE GÖRE INCELENMESI 

(ÖZEL ARI LİSESİ ÖRNEĞİ) 

 

Oğuz, Özlem 

Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Seher Sevim 

Eylül 2008,  114+ xiii  sayfa 
 

 

 Bu araştırmanın iki amacı bulunmaktadır. Araştırmanın birinci amacı lise 

öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerini yordayan değişkenleri incelemektir. 

Karar verme stratejileri, öz-yeterlik inancı, cinsiyet, sınıf düzeyi ve not 

ortalaması araştırmanın yordayıcı değişkenlerini oluşturmaktadır. Araştırmanın 

ikinci amacı da, öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerine göre anne ve 

babalarının onların meslek gelişimlerine yardımcı olmaya yönelik tutumları 

arasında bir fark olup olmadığını incelemektir.  

Araştırma tarama modelinde bir araştırmadır. Ankara ilindeki Özel Arı 

Lisesi’nde öğrenim görmekte olan öğrenciler bu araştırmanın birinci çalışma 

grubunu; öğrencilerin anne ve babaları ile bu öğrenciler araştırmanın ikinci 

çalışma grubunu oluşturmuştur. Birinci çalışma grubunu oluşturan 402 

öğrencinin % 45’i kız; % 55’i erkektir. Sınıf düzeylerine göre öğrencilerin % 

30,8‘i 9.sınıfta, %28,6’sı 10.sınıfta, %31,3’ü 11.sınıfta, %9,2’si de mezun 

durumdaki 11.sınıfta öğrenim görmektedir. Öğrencilerin yaşları 13 ile 18 

arasındadır. Öğrencilerin yaş ortalaması ise 15,22’dir. Araştırmanın ikinci amacı 

olan öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerine göre anne babalarının meslek 

gelişimlerine yardımcı olmaya yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığını incelemek amacıyla da öğrenciler mesleki olgunluk düzeylerine göre 

üç gruba ayrılmışlardır. Bu gruplar mesleki olgunluk düzeyi 143 puan ve altında 

olanlar; 143 ile 155 puan arasında olanlar; 155 puan ve üzerinde olanlar 



 

 vi

biçiminde tanımlanmıştır.  Araştırmanın ikinci çalışma grubunu oluşturan 

öğrencilerin, annelerin ve babaların sayısı da 98’dir. İkinci çalışma grubundaki 

öğrencilerin 47’sinin mesleki olgunluk puanı 143 puan ve altında, 23’ünün 

mesleki olgunluk puanı 143 ile 155 puan arasında, 28’inin de mesleki olgunluk 

puanı 155 ve üstündedir.  

Araştırmada, bağımlı değişken olan mesleki olgunluğun karar verme 

stratejileri, öz-yeterlik inancı, cinsiyet, sınıf düzeyi ve not ortalaması bağımsız 

değişkenleri tarafından yordanıp yordanmadığını araştırmak için çoklu regreyon 

analizi; öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerine göre anne babalarının onların 

meslek gelişimlerine yardımcı olmaya yönelik tutumları arasında fark olup 

olmadığını incelemek için de nonparametrik test olan Kruskal –Wallis Testi 

kullanılmıştır.  

Araştırma bulgularına göre mesleki olgunluk düzeyinin en önemli 

yordayıcısı öz-yeterliktir. Öz-yeterliliği sırasıyla, 11.sınıf düzeyi, 10.sınıf düzeyi, 

cinsiyet ve mantıklı karar verme stratejisi değişkenleri izlemektedir. İçtepisel 

karar verme stratejisi, bağımlı karar verme stratejisi, kararsızlık stratejisi, not 

ortalaması ve 9.sınıf düzeyi değişkenlerinin ise mesleki olgunluğun anlamlı birer 

yordayıcısı olmadığı görülmektedir. Ayrıca araştırmada öğrencilerin mesleki 

olgunluk düzeylerine göre anne ve babalarının onların mesleki gelişimlerine 

yardımcı olmaya yönelik tutumlarının da farklılaşmadığı bulunmuştur. 
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 There are two purposes of this study. The first purpose of the study is to 

investigate the predictors of high school students’ career maturity. For this 

purpose, the decision-making strategies, self-efficacy beliefs, gender, grade 

level and academic achievement consist of the predictor variables of the 

research. The second purpose of this study is to investigate according to 

students’ career maturity if there are significant differences among the 

contributing attitudes of parents to their child’s career development. 

 The research is a survey study. The first research group of the study is 

the students and the second research group of the study is the students and 

their parents of these students of Arı High School, in Ankara. In the first 

research group, there are 402 students and 45 % of them are girls and 55 % of 

them are boys. 30,8 % of the students are at 9 th grade, 28,6 %of the students 

are at 10 th grade, 31,3 % of the students are at 11 th grade and 8,2 % of the 

students are at 11th grade who might be graduated from high school. The age 

of the students ranged between 13 and 18; their mean age are 15,22. For the 

second purpose of the study the students are separated into three groups 

according to their career maturity levels to investigate if there are significant 

differences among the contributing attitudes of parents to their child’s career 

development. In the second research group there are 98 students, 98 mothers 
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and 98 fathers. These groups are the students whose career maturity level were 

143 point and below, which is consisting of 47 students, the students whose 

career maturity level are between 143 point and 155 point, which is consisting 

of 23 students and the students whose career maturity level are 155 point and 

over, which is consisting of 28 students. 

 In the research to investigate the predictors of career maturity multiple-

regression analyze is used. And to investigate according to students’ career 

maturity if there are significant differences among the contributing attitudes of 

parents to their child’s career development Kruskal-Wallis Test is used.  

 The result of the research indicates that self-efficacy belief is the most 

important predictor of career maturity. Being 11th grade, 10th grade, gender 

and rational decision making strategies are following the self efficacy belief. 

Initiative decision making styles, dependent decision making styles, 

indecisiveness, being 9th grade and academic achievement aren’t the 

significant predictors of career maturity. According to students’ career maturity 

there are no significant differences among the contributing attitudes of parents 

to their child’s career development. 
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BÖLÜM I 
 

GİRİŞ 
 
 

Problem 

 Ortaöğretimde öğrenim görmekte olan öğrenciler Lise 1.sınıfta lisede 

öğrenim görecekleri alanları, Lise son sınıfta ise öğrenim görecekleri 

yükseköğretim programlarını seçmektedirler. Öğrencilerin 14 ile 18 yaşları 

arasında yapmış oldukları bu seçimler onların sahip olacakları meslekleri 

belirlemede önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Öğrencilerin bu 

seçimlerinin kendileri için sağlıklı ve isabetli olabilmesi onların bazı bilgi ve 

becerilere sahip olmasını gerekli kılmaktadır.  

 Öğrencilerin meslek seçimi ve meslek gelişimine ilişkin konular pek çok 

kuramcı tarafından incelenmiştir. Bu kuramlar arasından mesleki gelişim 

kuramları meslek seçimi kararının yaşam boyu gelişen bir süreç olduğunu 

vurgular (Kuzgun, 2004).   

 Mesleki gelişim kuramcılarından biri Super’dır. Super (1963), kuramında 

bir kimsenin meslek seçmekle o ana kadar geliştirmiş olduğu öz kavramını 

(kendini algılama biçimi) uygulamaya koyduğunu belirtir. Aynı zamanda Super 

kuramında mesleki gelişim sürecini de dönemlere ayırmıştır: Bu dönemler; 

büyüme dönemi (doğumdan 14. yaşa kadar), araştırma dönemi (15–24 yaşlar), 

yerleşme dönemi (25–44 yaşlar), devam ettirme dönemi (45–65 yaşlar), 

çöküntü dönemi (65 yaş ve sonrası)dir. Bu dönemlerin her birini de alt 

basamaklara ayırmıştır. Her basamak ve ilgili dönem mesleki gelişim süreci 

içerisinde bireylerin başarmaları gereken bazı gelişim görevlerinden 

oluşmaktadır (Kuzgun, 2004). Super’a göre bir kimsenin bulunduğu yaş 

döneminde kendinden beklenen görevleri yerine getirebilmedeki başarı düzeyi o 

kimsenin mesleki olgunluk düzeyini yansıtmaktadır (Kuzgun, 1999). Kuzgun 

(2004) Super’in önerdiği mesleki gelişim görevlerini şu şekilde belirtmiştir: 

Mesleki tercihlerini billurlaştırma, bir meslek tercihini belirleme, bir meslek 

tercihini uygulamaya koyma, bir meslekte karar kılma, durumu sağlamlaştırma 
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ve meslekte ilerleme. Super (1970) mesleki olgunluğu gelişim düzeyinin bir 

göstergesi olarak görmüş, araştırma döneminden çöküş dönemine kadar devam 

eden meslek gelişiminde erişilen noktayı gösterdiğini belirtmiştir (Akt: Kuzgun, 

1999). 

  Super’ın mesleki gelişim dönemlerine bakıldığında ortaöğretimde 

öğrenim görmekte olan öğrencilerin mesleki gelişim dönemlerinden araştırma 

döneminde oldukları görülmektedir. Bu dönemde öğrencilerden beklenen 

sağlıklı bir meslek seçimi yapabilmeleri için yeterli bir mesleki olgunluk düzeyine 

sahip olmalarıdır. Öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin yanı sıra sahip 

olmaları gereken bir diğer beceri de karar verme becerisidir. Ülkemizde de 

ortaöğretimdeki öğrencilerin alan seçimi ve yükseköğretim programlarının 

seçimi karar vermeleri gereken durumlar arasından en önemlilerini 

oluşturmaktadır. Bu kararların sağlıklı bir şekilde verilmesi onların kariyer 

gelişimlerini de olumlu yönde etkilemektedir.  

 Öğrencilerin mesleki gelişimlerini de desteklemek amacıyla onların karar 

verme becerilerinin gelişimine ağırlık vermek bu dönemde verilebilecek önemli 

mesleki rehberlik hizmetleri arasında yer alabilir. Çünkü öğrencilerin kendilerine 

uygun, kendileri için doğru ve isabetli bir alanı ve yükseköğretim programını 

seçebilmeleri için bu beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, 

öğrencilerin karar verme becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılmalıdır. Ancak, Bacanlı ve Sürücü’nün (2006) de belirttiği gibi öğrencilerin 

karar verme becerilerini öğrenebilmeleri için önce onların karar verme 

stratejilerinin belirlemenin onlara verilecek hizmetleri planlamada daha etkili 

olacağı düşünülmektedir.   

 Haren, üniversite öğrencilerinin mesleki karar verme süreçleri ile ilgili 

kuramsal bir model geliştirmiştir (Blustein, 1987). Meslek seçimi ve gelişimi ile 

dolaylı olarak ilişkili üç karar verme stilini tanımlamıştır. Bunlar mantıksal, 

sezgisel ve bağımlı karar verme stilleridir. Harren’ın modelinde mantıksal karar 

veren kişiler, akılcı ve sistematik bir şekilde karar verirler; sezgisel karar veren 

kişiler, karar verme sürecinde içsel süreçlerini aktif kullanırlar. Bağımlı karar 

veren kişiler ise karar verirlerken arkadaşlarının ya da ailelerinin tepkilerine göre 

karar verirler.  

Öğrencilerin mesleki gelişim görevlerini yerine getirebilmeleri, yani yeterli 

bir mesleki olgunluk düzeyine ulaşabilmeleri onların sahip oldukları öz-yeterlik 
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inançlarından da etkilenmektedir. Bandura’ya göre (1995) öz-yeterlik, “olası 

durumları yönetmede gerekli olan bir dizi eylemi organize etmede ve 

uygulamada bireyin yeteneklerine olan inancını ifade eder”. Bu tanıma 

bakıldığında da lise öğrencilerinin mesleki gelişim görevlerine ilişkin 

kendilerinden beklenen tutum ve davranışları yerine getirebilmeleri bu konuda 

gösterecekleri performansa olan inançlarından etkilenmektedir. 

Mesleki olgunluk ile ilgili alan yazın incelendiğinde cinsiyete göre kızların 

meslek olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösteren araştırmalar 

görülmektedir (Uzer, 1987; Akbıyık, 1991; Akbalık,1996; Çakar, 1997; Otrar, 

1997; Yazar, 1997; Kalafat, 1998; Bal, 1998; Bayındır, 1999; Sekmenli, 2000; 

Acısu, 2002; Çoban, 2005; Post- Kramer, 1982; Blustein, 1987; King, 1989;  

Luzzo, 1995; Lee, 2001; Patton ve Creed, 2001; 2003; Keller, 2004). Ayrıca 

sınıf düzeyi ya da yaş ile mesleki olgunluk düzeyi arasındaki ilişkinin incelendiği 

bazı araştırmaların bulgularında da sınıf düzeyi yükseldikçe mesleki olgunluğun 

da yükseldiği ortaya çıkmıştır (Luzzo, 1993; Yazar, 1997; Bal, 1998; Patton ve 

Creed, 2001; Acısu, 2002; Patton ve Creed, 2003; Flouri ve Buchanan, 2002; 

Keller, 2004). Akademik başarı ile mesleki olgunluk arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmalarda da mesleki olgunluk ile akademik başarı arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğunu ortaya koyan araştırmaların (Luzzo,1993; Akbalık, 1996; Bal, 

1998; Acısu, 2002)  yanı sıra anlamlı bir ilişkinin olmadığını ortaya koyan 

araştırmalar (Powell ve Luzzo,1998; Sürücü, 2007) da bulunmaktadır. Bu 

araştırmaların ışığında öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin cinsiyet, sınıf 

düzeyi ve akademik başarı değişkenleri açısından da incelenmesinin yararlı 

olacağı düşünülmüştür.  

Öğrencilerin mesleki gelişim süreci içinde anne ve babalarının bu konuda 

göstermiş oldukları tutumlarının öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerine göre 

farklılaştığı düşünülmektedir. Hamamcı ve Hamurlu (2005)’nun anne babaların 

meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumları ve bilgi düzeylerinin 

çocuklarının mesleki kararsızlıkları ile ilişkisini inceledikleri araştırmada, 

babaları meslek gelişimine yardım konusunda olumlu tutuma sahip olan 

öğrencilerin, olumsuz tutuma sahip olanlara göre mesleki kararsızlık düzeyinin 

daha düşük olduğunu göstermiştir. Bu araştırmanın bulgularına göre çocuklarını 

meslekleri tanımaya yönlendirmek, elde ettikleri bilgileri çocukları ile paylaşmak 

ve tartışmak, ilgi, yetenek, mesleki değerlerini tanıma sürecinde çocuklarına 
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destek olmak gibi tutumlara sahip olan anne ve babaların tutumlarının 

çocuklarının mesleki olgunluk düzeylerini etkilediği düşünülmüştür. 
Ülkemizde öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin mesleki tutum, 

kendini tanıma, kişilik özellikleri, benlik kavramı, sürekli kaygı düzeyi, 

algıladıkları sosyal destek, yaş, cinsiyet, okul türü, anne baba tutumları, 

sosyoekonomik düzey gibi farklı değişkenlerle incelendiği görülmektedir. 

Mesleki olgunluğun farklı değişkenlerle incelenmiş olması da özellikle Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik alanında bu konuda yapılan çalışmalara çok büyük 

katkısının olduğunu düşündürmüştür. Ancak, mesleki olgunluğun 

belirleyicilerinin neler olduğuna ilişkin ülkemizde sadece Çoban’ın yaptığı 

çalışma bulunmaktadır. O da lise son sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk 

düzeyinin yordanmasında denetim odağı, yaş, cinsiyet, üniversite tercih alanı, 

anne-baba eğitim durumu ile kardeş sayısının etkisini incelemiştir. Öğrencilerin 

mesleki olgunluk düzeylerini yordayan değişkenleri incelemenin öğrencilere 

verilecek kişisel ve mesleki rehberlik çalışmalarını planlamada yararlı olacağı 

düşünülmüştür. Bu nedenle bu araştırmada, Ankara ilindeki özel bir lisede 

öğrenim görmekte olan lise 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk 

düzeyleri, öğrencilerin karar verme stratejileri, öz-yeterlik inançları, cinsiyetleri, 

sınıf düzeyleri ve akademik başarıları dikkate alınarak yordanmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri, anne ve babalarının onların 

meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumları açısından da incelenmiştir. 

 

 

Amaç 

Bu araştırmanın iki amacı bulunmaktadır. Araştırmanın birinci amacı, lise 

öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerinin yordayıcısı olan değişkenleri 

araştırmaktır. Lise öğrencilerinin karar verme stratejileri, öz-yeterlik inançları, 

cinsiyet, sınıf düzeyi ve akademik başarıları araştırmanın yordayıcı 

değişkenlerini oluşturmaktadır. Araştırmanın ikinci amacı da öğrencilerin 

mesleki olgunluk düzeylerine göre anne ve babalarının onların meslek 

gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumları arasında bir fark olup olmadığını 

incelemektir. Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 
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1. Lise öğrencilerinin mesleki olgunluk puanlarını karar stratejileri, öz-

yeterlik inancı, cinsiyet, sınıf düzeyi ve akademik başarı puanları 

yordamakta mıdır?  

2. Lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerine göre annelerinin onların 

meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumları farklılaşmakta 

mıdır?  

3. Lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerine göre babalarının onların 

meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumları farklılaşmakta 

mıdır?  

 

 

Araştırmanın Önemi 

 Ülkemizde lise öğrencileri önemli kararlar vermek durumdadırlar. Bu 

kararlar arasında lise birinci sınıfta alan seçmek ve lise son sınıfta üniversitede 

okuyacakları yüksek öğretim programlarını seçmek bulunmaktadır. Bu seçimleri 

aracılığı ile öğrenciler, sahip olacakları meslekleri de belirlemiş olmaktadırlar. 

Bu seçimlerin sağlıklı olabilmesi her şeyden önce bu konuda yeterli bir mesleki 

olgunluk düzeyine sahip olmakla mümkündür. Bunun için de öğrencilerin 

mesleki gelişim görevlerini başarıyla yerine getirebilmeleri gerekmektedir.  

 Öğrenciler kendilerinden beklenen mesleki gelişim görevlerini yerine 

getirmeye çalışırlarken birçok karar verme durumuyla karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Bu kararların kendileri için doğru ve isabetli olabilmesinin de bu 

konudaki becerilerinden etkilendiği düşünülmektedir. Bireyler farklı durumlarda 

farklı karar verme stratejilerini de kullanabilmektedirler. Öğrencilerin karar 

verme durumlarındaki beceri düzeylerinin ve kullandıkları karar stratejilerinin 

belirlenmesinin onların kişisel ve mesleki gelişimlerinde onlara verilecek 

hizmetleri planlamada etkili olacağı düşünülmüştür. Böylece öğrencilerin 

kendilerini tanıma sürecinde karar durumlarında kullandıkları stratejiler 

konusunda farkındalık kazanması mesleki gelişim görevleri ile baş etmede 

onlara yardımcı olabilecektir.  Ayrıca öğrencilerin karar verme becerilerinin 

gelişmesine yönelik olarak planlanacak çalışmaların da kendileri için doğru ve 

isabetli bir mesleki karar vermelerinde destekleyici olacağı düşünülmüştür.  
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 Mesleki olgunluk düzeyleri yüksek olan bireyler mesleki gelişim 

görevlerini başarı ile tamamlayarak kendileri için doğru ve isabetli meslek seçimi 

yapabilmektedirler. Öğrencilerin mesleki gelişim görevlerini başarmalarının bu 

konuda kendi performanslarına duydukları inançtan etkilendiği ve öğrencilerin 

sahip oldukları yüksek öz-yeterlik inançlarının da bu konuda önemli bir rol 

oynadığı düşünülmektedir. Öğrencilerin öz-yeterlik inançlarının düzeyi 

belirlenerek onlara bireysel ya da grupla verilebilecek hizmetler 

planlanabilmektedir. Bu çalışmalar aracılığıyla da onların mesleki gelişim 

görevleri ile baş etmeleri konusunda onlara gereken destek sağlanabilecektir. 

Böylece öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin gelişiminin de 

desteklenebileceği düşünülmüştür.  

 Ergenlik döneminde bireyler kendileri için önemli kararlarla karşı karşıya 

kaldıklarında kararları ile ilgili çevrelerine danışma eğilimindedirler. Bu nedenle 

özellikle anne ve babaların çocuklarının meslek gelişimine yardımcı olmaya 

yönelik tutumları ve çocuklarının mesleki olgunluk düzeylerine etkisi bilinirse 

ebeveynlere yönelik etkili çalışmalar planlanabilecektir. Ebeveynlere 

götürülecek sistemli çalışmalar aracılığıyla da öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeylerinin gelişiminin destekleneceği düşünülmektedir.  

 Öğrencilerin karar verme stratejilerinin, öz-yeterlik inançlarının ve anne 

ve babalarının onların meslek gelişimlerine yardımcı olmaya yönelik 

tutumlarının mesleki olgunluk düzeylerinin yodayıcısı olup olmadığının 

belirlenerek eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik alanlarında öğrenciler ve 

ebeveynler için etkili çalışmaların planlanmasında yararı olacağı 

düşünülmektedir. Planlanacak bu tür çalışmaların aynı zamanda Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesine de katkısının olacağına 

inanılmaktadır. 

 

 

Varsayımlar 

 Araştırmada kullanılan ölçekleri, araştırmaya katılan çalışma grubunun 

samimi ve içten cevapladıkları varsayılmıştır.  
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Sınırlılıklar 

 Araştırmanın özel bir okulda ve yüksek sosyoekonomik düzeyde 

yapılması sınırlılıklarını oluşturmaktadır. Ayrıca veriler araştırmaya katılmaya 

gönüllü anne ve babalardan toplanmıştır.  

 
 
Tanımlar 

 Bu araştırmada mesleki olgunluk, karar stratejileri ve öz-yeterlik inancı 

aşağıda belirtilen anlamlarda kullanılmıştır. 

 

Mesleki Olgunluk: Mesleki gelişim basamaklarının değerlendirilmesinde 

temel alınan, öğrencilerin farklı yaşlarda ve düzeylerde eğitsel ve mesleki karar 

vermede ulaştıkları hazır bulunuşluk düzeyidir (Super, Saviskas ve Super, 

1996). 

Karar Stratejisi: Karar verme durumunda olan kişilerin soruna yaklaşım 

biçimleri veya tarzları, benimsenen belli bir karar biçimine göre yaptıkları 

işlemler, izledikleri yollar karar stratejisi olarak adlandırılır (Kuzgun, 2006).  

Öz-yeterlik İnancı: Olası durumları yönetmede gerekli olan bir dizi 

eylemi organize etmede ve uygulamada bireyin yeteneklerine olan inancını 

ifade eder (Bandura, 1995).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

BÖLÜM II 
 

KURAMSAL TEMEL VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 
 
 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya kaynaklık eden Mesleki 

Olgunluk kavramının tanımı ve gelişiminden, mesleki olgunluk kavramını ilk 

kullanan Super’ın Mesleki Gelişim Kuramı’ndan, Bandura’nın Öz-yeterlik 

Kuramı’ndan ve Karar Kuramları ile Karar Verme Stratejilerinden kısaca söz 

edilmiştir. 

Mesleki Olgunluk, Karar Stratejileri ve Öz-yeterlik İnancı ile ilgili yurt 

içinde ve yurt dışında yapılan araştırmalar her bir konunun sonunda 

özetlenmiştir.  

 

 

MESLEKİ OLGUNLUK 
 

 

Mesleki Olgunluk Kavramının Tanımı  

Mesleki olgunluğun yapısı üzerinde, Super 1955 yılında bu kavramı 

tanımladığından beri çalışılmaktadır (Patton ve Creed, 2002). Bu kavram, 

gelişimsel kuramların merkezinde yer alan bir kavramdır. Mesleki olgunluk 

kavramı ile bireyin mesleki davranışı anlaşılmaya ve mesleki gelişim görevleri 

ile ilişkili meslek gelişiminin düzeyi değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Mesleki olgunluğun birçok kuramcı tarafından tanımı yapılmıştır. Bu 

tanımlardan bazıları şunlardır:  

Super’e göre mesleki olgunluk, bireylerin yaşam aşamalarındaki mesleki 

gelişimsel görevleri ile baş edebilmedeki hazır bulunuşluk düzeylerini ve bunları 

gerçekleştirme düzeylerini göstermektedir (Nelson- Jones, 1995). 
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Savickas (1984) ise mesleki olgunluğu bireyin gelişimsel görevleriyle baş 

etmede, yaşına uygun meslek kararını vermede ve sağlıklı bilgi sahibi olmada 

bireyin hazır bulunuşluk düzeyi olarak tanımlamıştır. 

Crites’a (1969) göre mesleki olgunluk, bireyin erken çocukluk 

dönemindeki hayali seçimlerinden emekli olmaya karar verdiği ana kadarki 

süreçte bireyin göstermiş olduğu gelişimin derecesini ifade eder. 
Super (1996) mesleki olgunluğun hem davranışsal hem de bilişsel 

unsurları içerdiğini belirtir.  

King (1989) mesleki olgunluğu bireyin bilgisine ve yaşına uygun mesleki 

karar vermesindeki hazır bulunuşluk düzeyi olarak tanımlar.  

Holland (1985) ise, mesleki olgunluk kavramı ile psikolojik olgunluğu eşit 

sayar. Ona göre her iki kavram da bireyin kendisi ve çevresi hakkındaki bilgi ve 

deneyimine dayanır (Akt: Pietrofesa ve Splete, 1975). 

Mesleki olgunluk ayrıca, bireyin akıllıca ve gerçekçi mesleki seçim 

yapabilmesi için sahip olduğu bilgi ve becerinin boyutu olarak da tanımlanabilir 

Bu beceri, bireyin meslek seçmesi gerektiğini fark etmesini ve seçiminin zaman 

içinde hem gerçekçi hem de tutarlı olma düzeyini de içerir. (Levinson, Ohler, 

Caswell ve Kiewra, 1998).  

 Yukarıdaki tanımların ortak özelliklerine bakıldığında bireyin gelişimsel 

görevlerle baş edebilmesinde, içinde bulunduğu mesleki gelişim aşaması ve 

yaşına uygun meslek kararı vermesinde, kendisi ve çevresi hakkında bilgi 

toplamasında bireyin hazır bulunuluşluk düzeyini vurguladığı; ayrıca kendisi ve 

meslekler hakkında sahip olduğu bilgi düzeyine ve seçiminin gerçekçi ve tutarlı 

olma düzeyine dikkat çekildiği görülmektedir. 

Herr ve Cramer (1996), mesleki olgunluğu belirleyen 12 mesleki ögeyi de 

şu şekilde belirtmişlerdir: 

1. Gereksinimleri billurlaştırmanın farkında olma  

2. Kaynakları kullanma,  

3. Mesleki tercihlerini biçimlendirmede dikkate alması gereken etmenlerin 

farkında olma, 

4. Mesleki amaçlarını etkileyebilecek olasılıkların farkında olma, 

5. İlgilerde ve değerlerde farklılaşma, 

6. Geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkinin farkında olma, 

7. Genelleştirilen tercihleri biçimlendirme, 
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8. Tercihlerin tutarlılığı, 

9. Tercih edilen meslek hakkında sahip olunan bilgi, 

10. Tercih edilen meslek için plan yapma, 

11. Tercih edilen mesleğin akılcılığı, 

12. Belirleme 

 

 

Mesleki Olgunluk Kavramının Boyutları 

 Super, Crites, Hummel, Moser, Overstreet ve Warnath (1957) mesleki 

olgunluğun değerlendirilmesinde 5 boyut önermişlerdir. Onlara göre bu boyutlar, 

bireyin mesleki davranışlarından temel alır. Bireyin mesleki davranışları da 

9.sınıfa geçmesi ile yaklaşık olarak başlayan araştırma aşamasında karşılaştığı 

gelişimsel görevlerdir. Super ve ark. (1957) Super’ın 9.sınıftaki erkek öğrenciler 

ile yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre mesleki olgunluğun boyutlarını ve bu 

boyutların özelliklerini açıklamıştır.  

 

1. Mesleki Seçime Yönelme 

Bu boyutta bireyler sahip olacakları meslekleri düşünmeye başlarlar. 

Çünkü bazı seçimler yapmak durumundadırlar. Bireyler bu boyutta, 

mesleklerle ilgili bilgi elde etmeye başlayabilir.  

Bireylerin seçim yaparken dikkate almaları gereken faktörler, istihdam 

alanları ve seçtikleri meslek alanının becerileridir. Ailelerinden maddi destek 

almaya devam edip etmeyeceği, askerlik zorunluluğu, işe başvurduğu 

takdirde hayatının bu durumdan nasıl etkileneceği gibi bilgiler konusunda da 

farkındalık kazanmalıdırlar. 

Super, 9.sınıftaki erkek öğrenciler ile yürüttüğü araştırmasında, bazı 

öğrencilerin mesleki seçimlerini belirleme ihtiyacında olmadığını ileri 

sürmüştür. Ancak Super, ergenlerin genel olarak sahip olacakları iş yaşamı 

hakkında bazı düşüncelerinin olması gerektiğini vurgular. Çünkü bu dönem 

ona göre, lise eğitimini kesinleştirmek için bazı kararların verildiği bir 

dönemdir. 

Bu boyutta ergenin baş etmesi gereken gelişimsel görevlerden biri 

meslek seçimini kesinleştirme üzerinde düşünmesidir. Bunun için 9. sınıf 
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öğrencileri, seçim yapmak için er geç gereksinimlerinin farkında olmalıdırlar.  

Seçim yapabilmek için üzerinde düşünülmesi gereken etmenleri (seçmeyi 

düşündüğü alanın gerektirdiği beceriler ve istihdam durumu gibi) fark 

etmelidirler. Olasılık dâhilinde olan etmenleri (aileden maddi destek almaya 

devam etme, askerlik zorunluluğu, seçmeyi kesin olarak düşündüğü işi elde 

etmenin onu nasıl etkileyeceğini bilmek) de göz önüne almalıdır.  

 

2. Tercih Ettiği Meslek Hakkında Plan Yapma ve Bilgi Toplama 

Eğitsel ve mesleki planları ile ilgili karar verme durumunda olan 

ergen, seçmeyi düşündüğü alan ya da iş ile ilgili bilgiye ihtiyaç duyar. Ergen 

ne kadar çok bilgi toplarsa, bu onun meslek seçimini olumlu yönde etkiler. 

Ayrıca topladığı bilgiler ergenin seçimine göre davranmasına neden olur ve 

seçiminden duyduğu memnuniyeti de gösterir. Tercih edilen meslek 

hakkında bireyin edinebileceği bilgiler ise şunlardır: a. Gereksinimler 

(fiziksel, zihinsel ve ekonomik gereksinimler), b. Görevler (Ne yapılır? Nasıl 

yapılır? Kullanılan araç gereçler nelerdir?), c. Çalışma koşulları (kazanç, 

fiziksel ve ruhsal koşullar, çalışma saatleri vb.) , d. İmkânlar (giriş koşulları, 

meslekte ilerleme, kazanç vb.). 

 

3. Mesleki Tercihin Tutarlılığı 

9.sınıftaki öğrencilerden eğer birden çok meslek tercihleri varsa bu 

tercihleri arasında bir tutarlılığın olması beklenmiştir. 9.sınıf öğrencileri ilgi ve 

yeteneklerini düşünmeyle birlikte tercihlerine odaklanma eğiliminde 

olacaklardır. Tutarlılık, “tek bir uğraşının, tercih edilen tek bir mesleğin 

olması; iş alanı birbiriyle uyumlu birden fazla tercih edilen meslek olması; 

benzer yetenek ve eğitim düzeyini gerektiren mesleklerin seçilmesi ya da 

aynı alana ya da düzeye ait tercihlerde bulunulması” biçiminde ifade 

edilebilir.  

Mesleki olgunluğun diğer bir boyutu da zaman içinde tercihlerin tutarlı 

olmasıdır. Tutarlılık, tek bir mesleği seçmek olarak tanımlandığında bireyin 

kendine uygun olmayan bir rol modelini tanımlamasıyla da sonuçlanabilir. 

Diğer yandan, kendini anlama ve tek bir amaç edinme olgunluğu ile de 

sonuçlanabilir. Super, 9. sınıfa giden birinden böyle bir tutarlılığı 
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göstermesini beklemenin çok erken olabildiğini; ama bir süre sonra daha 

yüksek bir tutarlılık göstermesinin beklenebileceğini vurgular. 

 

4. Özelliklerin Billurlaşması 

Bu boyutta ergen, kendisini diğerlerinden ayıran psikolojik özellikleri 

billurlaşmaya başlar. Bu özellikler zekâ, yetenek, ilgi, tutum ve değerler gibi 

özelliklerdir. Ergenlerin mesleki deneyimleri de çeşitlilik gösterir. Kimisi yazın 

yarı-zamanlı bir işte çalışırken, kimisi de çalışmaz. Bu işleri bazıları kendileri 

araştırıp bulur, bazılarının ise ailesi bulur. 9.sınıftaki ergenler, bağımsız 

meslek davranışlarını sergilemeye başlamalıdırlar.  Bireyin mesleki 

bağımsızlığının ölçütleri ise şöyle sıralanabilir:  a. İşin kaynağı, ya da 

mesleğe sahip olma koşuları, b. mesleğin kapsamı (aile, arkadaş, 

yabancılar), c. meslekte denetim (bağımsız etkinliklerin derecesi), d. meslek 

düzeyi ya da görevlerin karmaşıklığı, e. Deneyim, süre ve işlerin sayısı. 

Super’a göre ergenlik sırasında bu beş alanın hepsinde bağımsızlık 

sergilenmelidir. 

 

5. Mesleki Tercihin Akılcılığı 

Yapılan tercih akıllıca değil ise diğer basamaklarda elde edilen 

bilgilerin işlevsel olmadığı düşünülür. Bu boyut diğer dört boyuttan daha 

önemlidir. Bireyin tercihi ile yetenekleri ve ölçülen ilgileri arasındaki ilişki, 

tercih ettiği mesleğin sosyoekonomik düzeyi gibi çeşitli göstergeler 

incelenerek bireylerin mesleki tercihlerindeki akılcılık değerlendirilebilir.  

 

Crites (1964) ise, mesleki olgunluk kavramını toplam 18 değişkeni olan 4 

boyutta sınıflandırmıştır (Akt: Pietrofesa ve Splete, 1975). Bunlar; 

 

1. Meslek seçiminin tutarlılığı, 

2. Meslek seçiminin akılcılığı, 

3. Meslek seçimindeki yeterlilik 

4. Meslek seçimindeki tutum 
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Ayrıca Crites (1965, 1971), geliştirdiği mesleki olgunluk modelinde 

mesleki olgunluğun, bilişsel ve duyuşsal boyutlarının olduğunu ifade etmiştir. 

Mesleki olgunluğun bilişsel boyutu, meslek seçiminde bireyin yeterliliğini 

(mesleki karar verme becerisi); duyuşsal boyutu ise mesleki karar verme 

sürecinde bireyin tutumunu göstermektedir (Akt: Luzzo, 1995). Zenker (1994) 

da Crites gibi bireyin mesleki gelişim basamaklarındaki gelişimsel görevleri 

başarıyla tamamlayabilmesi için mesleki olgunluğun tutum ve yeterlik 

boyutlarına dikkat çekmektedir. 

Gribbson ve Lohnes, mesleki olgunluğun mesleki planlama için önemli 

olduğunu vurgulamıştır. Mesleki olgunlukla ilişkili davranışları da şöyle 

sıralamışlardır (Pietrofesa ve Splete, 1975): 

 

1. Müfredat programının seçimindeki etmenler, 

2. Meslek seçimindeki etmenler, 

3. Güçlü ve zayıf yönlerin ifadesi, 

4. Kendini değerlendirmenin doğrulanması 

5. Kendini değerlendirmenin kanıtlanması 

6. Seçimlerde bağımsızlık 

 

Mesleki olgunluk kavramı aslında meslek seçiminden daha geniş bir 

kavramdır. Mesleki olgunluk karar verme, bireyin talep ettiği işin içeriği, 

etkinlikleri planlama, meslek seçimi ve yeteneklerin gelişimi ile ilgili tutumları 

kapsar. Bu mesleki tutumlar, kariyer ile ilişkili davranışlar üzerinde geçmişteki 

deneyimlerin şu an ki deneyimlere etkisini yansıtır (Pietrofesa ve Splete, 1975). 

Mesleki olgunluk kavramı, karar verme becerisinin yanı sıra, mesleki 

araştırma, mesleki planlama, iş dünyasını ve belirli uğraşları kavramayı da 

içerir. Bireyin beş mesleki gelişim aşamasından başarıyla geçmesi ya da 

basamaklar arasındaki geçişi, mesleki olgunluk düzeyine bağlıdır. Bireyin 

mesleki olgunluk düzeyinin belirlenmesi ile bireyin araştırma tutumu, karar 

verme becerisi, kendini değerlendirmesi ile gelişimsel görevleri ve meslekler 

hakkındaki bilgisi de değerlendirilebilir (Capuzzi ve Stauffer, 2006).   

Opisow ve Fitzgerald’a (1996) göre mesleki olgunluk kavramı, bireyi 

gözlemleyen kişinin bireyin mesleki sorunu ile ilgili gelişim düzeyini 

değerlendirmesinde yardımcı olur. Super, yetişkinler için mesleki olgunluk 
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kavramının çok uygun olmadığı görüşündedir. Birçok yetişkin için mesleki 

olgunluğun karşılığı mesleğe uyum sağlamadır (Capuzzi ve Stauffer, 2006).  Bu 

nedenle Super yetişkinlikte “mesleki olgunluk” kavramını “mesleki uygunluk” 

kavramı olarak adlandırır (Herr ve Cramer, 1996). Mesleki uygunluk kavramını 

da “bireyin işindeki ve iş koşullarındaki değişimlerle baş edebilmeye hazır oluşu” 

olarak tanımlar (Super ve ark.,1996) 

 

 

Mesleki Olgunluk Kavramının Gelişimi  

 Super, Crites, Hummel, Moser, Overstreet ve Warnath 1957 yılında 

yayınladıkları “Vocational Development (Mesleki Gelişim) ” adlı kitaplarında 

gelişimin değerlendirilebilmesinde sorulması gereken en uygun soruların 

“bireyin davranışının olgun olup olmadığı, bireyin davranışının akran gruplarının 

davranışlarıyla kıyaslandığında nasıl olduğu ve bu norm grubu içindeki 

değişikliklerle bireyin davranışının nasıl değiştiği” olduğunu belirtmişlerdir. 

Onlara göre, gelişimin değerlendirilmesinde ölçüt, olgunluk ya da davranışın 

akran grubu içindeki normalliğidir. Super ve arkadaşları, davranışı, herhangi bir 

zamanda uyarıma verilen tepki; gelişimi ise bireye davranış dağarcığını 

kazandıran süreç olarak tanımlamışlardır.  

 Super ve arkadaşları bu kitapta olgunluk kavramının ölçütlerinden, 

belirleyicilerinden ve mesleki olgunluğun boyutlarından da söz etmişlerdir. 

Mesleki olgunluk kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için Super ve 

arkadaşlarının bu görüşlerinden burada kısaca bahsedilmiştir. 

 Olgunluktaki temel varsayım, bireyin gelişimi normal ise yetişkin olana 

kadar bireyin olgunluğunun arttığıdır. Yetişkin olma, olgunlaşma sürecinin son 

noktasıdır. Çocuklukta ve ergenlikte olgunluk, yetişkin davranışının zıttı olarak 

tanımlanır. Birey yetişkin olana kadar davranış dağarcığı gelişir ve yetişkinlikte 

son bulur. Ancak bu noktada da bir yanıltmaca ortaya çıkar. Çünkü öğrenme ve 

büyüme süreci yetişkinlikle beraber sonlanmaz. Yeni gelişimsel görevler ortaya 

çıkar. Bireyde değişimler meydana gelir. Ancak, bireyde meydana gelen bu 

değişimler, onun yeni ve farklı bir tepkiye sahip olmasını gerektirmez. Bu 

değişimler onun davranış dağarcığını geliştirir. Öğrenme durumunun devam 

etmesiyle birlikte birey olgunluk ölçütlerini biçimlendirmeye de önem vermelidir.  
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 Super mesleki olgunluğun iki ölçütle değerlendirilebileceğinden söz eder. 

Bunlardan birincisi, bireyin kronolojik yaşıdır. Bu yaş, bireyin içinde bulunduğu 

mesleki gelişim basamağını gösterir. Birey içinde bulunduğu mesleki gelişim 

basamağındaki gelişimsel görevlerin üstesinden gelmek durumundadır. Gerçek 

gelişim basamağı ile beklenen gelişim basamağı arasındaki ilişki, mesleki 

olgunluk hakkında temel bir kaynak sağlar. Mesleki olgunluğun bu ölçütü 

“Mesleki Olgunluk I” olarak adlandırılır. Mesleki olgunluğun ikinci bir ölçütü de 

mesleki olgunluğun değerlendirilmesi ile ilgilidir. Mesleki olgunluğun 

değerlendirilmesi, bireyin üstesinden gelmesi gereken gelişimsel görevlerle baş 

etmesinde sahip olduğu davranış dağarcığından temel alır. Bireyin bu 

görevlerinin, yaşı ve beklenen gelişim basamağı için uygun olduğu varsayılır. 

Mesleki olgunluğun bu ölçütü de “Mesleki Olgunluk II “ olarak adlandırılır. İkinci 

ölçütte, gelişimsel görevlerle baş etme yöntemleri ile ilgilenilir. Bu 

değerlendirmede bireyin kullandığı yöntemlerle diğerlerinin kullandığı 

yöntemlerin kıyaslanmasına odaklanılır. Bu ölçütte gelişimsel görevlerin bireyin 

yaşına ve ondan beklenen mesleki gelişim basamağına uygunluğuna 

odaklanılmaz. Birey yaşına ve gelişim basamağına uygun olan gelişimsel 

görevlerin üstesinden geliyorsa gerçek yaşam basamağı ve beklenen yaşam 

basamağı çoğu zaman birbiriyle çakışır. Bu nedenle MO I ile MO II sıklıkla aynı 

gelişim basamaklarının görevlerini temel alır. Ancak, bazı bireylerin mesleki 

gelişimleri geriden gelebilir. Bu bireyler, MO I’de tanımlanana göre yaşından 

beklenen görevlerdense bir önceki mesleki gelişim basamağındaki görevlerin 

üstesinden gelmeye çalışırlar. Bu bireyler MO I’ e göre olgunlaşmamış 

bireylerdir.  Aynı şekilde, bazı bireylerde MO I’ de tanımlanana göre mesleki 

gelişimlerinde ileride olabilirler. Bu bireyler onlardan beklenen mesleki gelişim 

basamağından daha ilerideki mesleki gelişim basamağının görevlerinin 

üstesinden gelmeye çalışırlar. Bu bireyler de MO II’ nin tanımına göre içinde 

bulundukları gelişim basamağında hala olgunlaşmamış olabilirler (Super ve 

ark., 1957). 

 Super ve arkadaşlarına göre, olgunluğun ölçütlerini bu şekilde 

biçimlendirmenin avantajı, yetişkinliğe girdikten sonra bireyin gelişimine devam 

ederken ortaya çıkacak sorunlardan korunmasını sağlamaktır. 

 Super ve arkadaşlarına göre mesleki olgunluğun ölçütlerini belirlemek 

için gelişim basamakları içerisinde farklı yaşlardaki bireylerin mesleki 
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davranışlarının çeşitliliğini araştırmanın yanı sıra, bir gelişim basamağından 

diğer gelişim basamağına kadar meydana gelen mesleki davranışlardaki 

değişimi de araştırmak önemlidir. 

 Bazı mesleki gelişim görevleri, gelişim basamaklarında ya da gelişim 

basamakları içerisindeki yaş seviyelerinde aynıdır. Ama bazı görevler belli bir 

gelişim basamağına ya da yaş seviyesine özgüdür. Belli bir gelişim 

basamağındaki görevi tanımlamak MO I’ i belirlemek için önemlidir. Aynı şekilde 

bireyin hangi görevlerle baş edeceğini bilmek MO II’ yi değerlendirmek için 

önemlidir.  

 
 

MESLEKİ GELİŞİM KURAMLARI 
 
 

Mesleki Gelişim Kuramları, meslek gelişiminin sürekli bir gelişim içinde 

olduğu görüşündedirler ve yaşam boyu süren mesleki konular ile ilgilenirler. 

Yaşam geçişlerinde ve meslek seçiminde etkili olan biyolojik, sosyolojik, 

psikolojik ve kültürel unsurları vurgularlar (Duggan ve Jurgens, 2007).  

Mesleki Gelişim Kuramları arasında Ginzberg, Ginsburg, Axelrad ve 

Herma’nın mesleki gelişim kuramı, Super ’ın kuramı ve Gibbson ’ın kuramları 

anılmaktadır. Ancak, burada araştırmaya temel olduğu için Super ’ın mesleki 

gelişim kuramından kısaca bahsedilecektir.  

 

 

Super’ın Mesleki Gelişim Kuramı 

Super’ın kuramı, yaşam basamakları psikolojisini ve sosyal rol kuramını 

bir araya getirmiştir (Super, Saviskas ve Super, 1996). Super kuramını, farklı-

gelişimsel-sosyal-fenemolojik bir yaklaşım olarak tanımlar. Bireyin kişisel 

büyümesi ile onun mesleki gelişimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu vurgular. 

Seçim süreci üzerinde durmaktansa mesleki davranışın gelişim süreci üzerinde 

durmuş ve bu süreç ile yaşamdaki çeşitli roller arasındaki ilişkiyi açıklamıştır 

(Super, Savickas ve Super, 1996). Kuramında bireyin ilgi ve yeteneklerinin 
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önemini savunmasının yanı sıra, birey için anlamı ve amacı olan, dikkat çekici 

değerleri de belirtmiştir (Capuzzi ve Stauffer, 2006). 

Super, mesleki gelişim kuramı için önce 10 varsayımda bulunmuştur. 

Daha sonra bunu 14 varsayıma çıkarmıştır. Super ve arkadaşlarının 14 

varsayımı şunlardır (Super, Saviskas ve Super, 1996):  
1. İnsanlar yetenekleri, kişilikleri, ilgileri, gereksinimleri, değerleri, 

özellikleri ve benlik kavramları açısından farklıdırlar. 

2. Bu özellikler insanların vasıflarını oluşturur ve belirli meslekleri icra 

edebilmeleri için bu özelliklerle donanmışlardır.  

3. Her bir mesleğin gerektirdiği yetenek örüntüsü ve kişilik özellikleri 

vardır. Her bir meslek birçok kişiye uygun olduğu gibi, her bir birey de 

birçok mesleğe uyabilir. 

4. İnsanların mesleki tercihleri ve mesleki yeterlilikleri, yaşam ve çalışma 

koşulları dolayısıyla benlik kavramları zamanla ve deneyimle değişir. 

Benlik kavramı, sosyal öğrenmenin bir ürünü olarak, ergenliğin 

sonlarından olgunlaşmanın sonlarına kadar durağan olduğu halde, 

seçim ve uyum sağlamada bir devamlılık sağlar. 

5. Değişim süreci, bir dizi yaşam basamağı ile özetlenebilir. Bu 

basamaklar birbirini izleyen bir sıra halindedirler. Bu basamaklar 

gelişimsel görevler tarafından nitelendirilen alt evrelere ayrılırlar.  

6. Meslek örüntüsünün doğası, bireyin ailesinin sosyoekonomik düzeyi, 

zihinsel becerisi, eğitim becerileri, kişilik özellikleri (gereksinim, 

değerler, ilgiler, benlik kavramı), mesleki olgunluğu ve ortaya 

çıkardığı seçenekler gibi değişkenler tarafından belirlenir.  

7. Bireyin her bir mesleki gelişim aşamasındaki görevlerle başarılı bir 

şekilde baş edebilmesi onun hazır bulunuşluk düzeyine bağlıdır. Bu 

da onun mesleki olgunluğudur. 

8. Mesleki olgunluk psikososyal bir yapıdır. Yaşam basamakları ve alt 

basamaklarda bireyin mesleki gelişiminin derecesini gösterir. Sosyal 

ve toplumsal bakış açısında mesleki olgunluk, işlevsel olarak bireyin 

kronolojik yaşına dayanarak ondan beklenenlerle bireyin karşılaştığı 

gelişim görevlerinin karşılaştırılması olarak tanımlanabilir. Psikolojik 

bakış açısına göre mesleki olgunluk ise, bireyin geçerli görevle hem 
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bilişsel hem de duyuşsal olarak baş etmesindeki kaynakları ile ihtiyacı 

olan kaynakların karşılaştırılması olarak tanımlanabilir. 

9. Yaşam basamaklarındaki gelişimde bireye yardım edilebilir. Bu 

yardım, bireye kısmen yeteneklerinin, ilgilerinin ve baş etme 

kaynaklarının olgunlaşmasında kısmen de benlik kavramının 

gelişiminde ve gerçekliliğinin sınanmasında yardımdır. 

10. Mesleki gelişim süreci, mesleki benlik kavramının gelişimi ve 

gerçekleşmesidir. Benlik kavramı, gözlem yapma olanağının, çeşitli 

rolleri oynamanın ve bunun değerlendirilmesinin bir ürünüdür ve bu, 

birleştirici ve uzlaştırıcı bir süreçtir.  

11. Bireysel ve sosyal unsurlarla, benlik kavramı ve gerçeklik arasındaki 

birleştirici ve uzlaştırıcı süreç, hayal döneminde oynanan, danışma 

sürecinde, sınıfta, yarı zamanlı işte ya da işe girme gibi gerçek 

etkinlikler sırasındaki rol oynamadan ve alınan geribildirimlere dayalı 

bir öğrenmedir. 

12. Mesleki doyum ve yaşam doyumu, bireyin yeteneklerinin, 

gereksinimlerinin, kişilik özelliklerinin ve benlik kavramının uygun bir 

biçimde çıkış noktası bulmasına bağlıdır. Doyum ise, bireyin büyüme 

ve keşfetme deneyimlerinde uygun olduğunu düşündüğü rolleri iş 

ortamında belli bir iş tipinde ve yaşamında gerçekleştirmesine 

bağlıdır.  

13. Bireyin doyum derecesi, benlik kavramını gerçekleştirebilme 

derecesiyle orantılıdır. 

14. İş ve uğraş, kadın ve erkeğin organizmalarına odaklanmalarını sağlar, 

ancak bazı bireyler için bu odaklanma tesadüfî olabilir ya da hiç 

olmayabilir. Ayrıca boş zaman etkinliği ve ev hanımlığı birey için 

merkezdeki roller olabilir.  Bireyin çalışan, öğrenci, işsiz, ev hanımı ve 

vatandaş gibi rolleri tercih etmesindeki önemli belirleyiciler toplumsal 

gelenekler, cinsiyet, model alma, etnik köken ve bireysel farklılıklar 

gibi değişkenlerdir.  

 

Super’ın önermeleri arasındaki en temel varsayım, gelişimin bir süreç 

olduğudur. Üç önerme, insanlar ve meslekler arasındaki farklılıkları vurgular. 

İnsanlar, yetenekleri, ilgileri, kişilik özellikleri ve değerleri açısından 
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birbirlerinden farklılaşırlar. Meslekler ise mesleğin gerektirdiği yetenekler ve 

kişilik özellikleri bakımından farklılaşırlar. Altı önerme ise, benlik kavramı ve 

benlik kavramının meslek seçiminde gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. Benlik 

kavramının mesleki tercihlerle ve yeterliliklerle şekillendiği belirtilir. Mesleki 

tercihlerdeki ve yeterliliklerdeki değişim ve gelişimin, sosyal öğrenmenin bir 

sonucu olduğu; ayrıca, iş ile etkileşim içinde olmanın ve yaşam boyunca kararlı 

olma ile de biçimlendiği vurgulanır (Swanson ve Fouad, 1999). Super, meslek 

örüntüsünün çeşitli bireysel ve çevresel özellikler tarafından belirlendiğini 

vurgular. İki önerme, mesleki olgunluk kavramı ile ilgilidir. Son üç önerme de 

bireyin iş yaşamındaki ve hayatındaki doyumunu içeren unsurları ele alır.   

Super’ın kuramında, yaşam alanı ve yaşam süresi kavramları üzerinde 

de durmuştur.  

Yaşam alanı; yaşam biçimini, yaşam rollerini, yaşamda birey için dikkat 

çeken rolleri, yaşam yapısını ve değerleri kapsar (Capuzzi ve Stauffer, 2006). 

Yaşam alanı genel olarak, bireyin yaşamının çeşitli dönemlerinde yerine 

getirdiği rolleri de ifade eder (Swanson ve Fouad, 1999). Bireyin yaşamında bu 

rollerin önemi yaşamı boyunca değişir. Örneğin, kişi çalışan rolünde olmaktan 

memnun değil iken başka bir rolde olmaktan çok memnun olabilir (Swanson ve 

Fouad, 1999). Super, meslek seçiminin gelişimini diğer yaşam rolleri 

bağlamında da düşünmüştür.  
Super, kronolojik sırada gerçekleşen başlıca 9 rolden söz eder. Bunlar: 1. 

çocuk, 2. öğrenci, 3. işsiz, 4. vatandaş, 5. çalışan, 6. eş, 7. ev hanımı, 8. 

ebeveyn ve 9. emekli’dir. Super’a göre meslek, çeşitli roller arasındaki 

etkileşimin takımyıldızıdır. Ona göre bu roller evde, toplumda, okulda ve 

işyerinde ortaya çıkar. Bazı roller tek bir yerde ortaya çıktığı gibi, bazı roller de 

farklı yerlerde ortaya çıkabilir (Herr ve Cramer, 1996). Super ayrıca bu rollerin 

birbirini etkilediğini de vurgular (Swanson ve Fouad, 1999). 

Yaşam süresi, gelişimsel görevlerden ve aşamalardan oluşur ve mesleki 

gelişim basamakları olarak da ifade edilir. (Swanson ve Fouad, 1999; Duggan 

ve Jurgens, 2007). Super, maxicycle olarak da tanımlanan 5 yaşam 

basamağından söz eder. Ancak ona göre bireyler bu basamaklarda aynı usulde 

ya da aynı yaşta ilerleyemeyebilirler. Basamaklar arasındaki her bir geçiş 

minicycle olarak kavramsallaştırılmıştır. Bireyler gelişim süreci içinde geçtikleri 

mesleki gelişim basamaklarına yeniden dönebilirler (Swanson ve Fouad, 1999). 
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Super ayrıca, her bir basamaktaki karakteristik gelişimsel görevleri de 

tanımlamıştır. Bireyin bu görevleri başarı ile gerçekleştirmesi, onun yaşam 

rollerinde etkili olmasında ve bir sonraki göreve hazırlanmasında ona yardımcı 

olur (Swanson ve Fouad, 1999). Super ve ark.’na (1996) göre, bireylerin her bir 

basamaktaki mesleki görevlerini başarı ile yerine getirmesi onların mesleki 

olgunluk düzeylerine bağlıdır. 

 
 
Super’ın Mesleki Gelişim Aşamaları 

Super’ın mesleki gelişim kuramı, bir dizi basamaktan, bunların alt 

basamaklarından ve gelişimsel görevlerden meydana gelir. Bu basamaklar 

Super’ın meslek sürecinde etkili olan yaşam basamakları ile ilgili görüşünü de 

içerir. Basamaklar içerisinde birey, farklı yaşlarda çok çeşitli roller alır (Duggan 

ve Jurgens, 2007).  

Mesleki gelişim basamakları şunlardır (Super, ve ark., 1957; Pietrofesa 

ve Splete 1975; Duggan ve Jurgens, 2007): 

 

1. Büyüme Aşaması (doğumdan 14’lü yaşlar arası): Bu dönemde çocuk, 

merak duygusunu uğraşlarının seçiminde ve çevresini keşfetmede 

kullanır. Bu merak duygusu sırasında meslekler hakkında ve kendi ilgi ve 

yetenekleri ile ilgili bilgi edinmeye; çeşitli mesleki ve eğitsel olasılığı 

araştırmanın ve planlamanın önemini anlamaya başlar.  Bu dönemde 

benlik kavramı, çocuğun okulda ya da ailesindeki özdeşim figürü ile 

özdeşleşmesiyle gelişir. Bu dönemin erken bölümünde hayal ve 

gereksinimler baskındır. Bu dönemde, gerçeklik değerlendirmesi 

geliştikçe ve sosyal etkinliklere bireyin katılımı arttıkça ilgileri ve 

yetenekleri daha önemli olmaya başlar.  Bu dönemin alt dönemleri 

şunlardır: 

a. Hayal Dönemi (4- 10 yaşlar arası): Bu dönemde gereksinimler 

baskındır ve rol oynama önemlidir. 

b. İlgiler (11- 12 yaşlar arası): İsteklerin ve etkinliklerin başlıca 

belirleyicisi ilgilerdir. 
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c. Yetenekler (13–14 yaşlar arası): Beceriye daha ağırlık verildiği; 

iş ya da eğitim ihtiyacının dikkate alındığı bir dönemdir. 

2. Araştırma Aşaması (15- 24 yaşlar arası): Kendini değerlendirmenin, 

rolleri denemenin, mesleki araştırmanın okulda, boş zaman 

etkinliklerinde ve yarı zamanlı işlerde ortaya çıktığı bir dönemdir. Alt 

aşamaları şunlardır:  
a. Deneme Basamağı (15–17 yaşlar arası): Gereksinimlerin, 

ilgilerin, yeteneklerin, değerlerin ve seçeneklerin dikkate alındığı 

bir dönemdir. Geçici seçimler yapılır ve bunlar kursta, işte, 

hayallerde, tartışma ortamlarında vb. denenir. 

b. Geçiş Aşaması (18–21 yaşlar arası): İş piyasasına ya da 

profesyonel bir eğitime giren ergen meslek seçiminde gerçeklik 

düşüncesine daha çok ağırlık verir. Birey, benlik kavramını 

gerçekleştirmeye çalışır. 

c. Sınama Aşaması (22–24 yaşlar arası): Bireyin kendine uygun 

gibi görünen alanda işe başladığı ya da “hayatımın işi” dediği işi 

denediği bir dönemdir.  

 
Super ve Bohn (1970), araştırma basamağında ergenin çeşitli yetişkin 

rollerini çocukluktaki oyunlarında canlandırdığından daha utangaç, ama daha 

gerçekçi denediğini belirtirler. Bu dönem onlar için deneme sürecidir. Onlara 

göre bu dönemde ergen hâlâ tutumlarını, ilgilerini çok iyi bilmez; yetişkin rolleri 

hakkında da bilgisi çok azdır. Ergen, bu dönemle birlikte nelerin ilgisini çektiğini 

düşünmeye, bunlardan hangisinde başarıya ulaştığını belirlemeye başlar. 

Yeteneklerin de ilgiler kadar önemli olduğunu fark eder. 14 yaş, okuldan 

ayrılma, iş arama, evlenme gibi durumların uzakta görüldüğü bir yaştır. Ama 

18’li yaşlar gelecekteki bu ve bunun gibi durumları (meslek, ev, çocuk sahibi 

olmak) daha gerçek gördüğü yıllardır. Ergen zaman içinde,  üniversite olasılığı 

olduğunu, uygun bir iş kurmak, eğitim masrafları ve ticaret yapabilmek için 

sermayenin gerekli olduğunu anlamaya başlar. Ergenin öznel yaşamından 

toplumsal yaşama hızla geçişiyle de gerçeklik algısı gelişmeye başlar.  

 Bu dönemde ergenin arzu ve seçeneklerinin birbiriyle uyumlu olabilmesi, 

ilgi ve yeteneklerinin açığa çıkabilmesi için planlama önemli bir özellik ve beceri 

haline gelir. Mesleki karar vermede sosyal ve kişisel görüşlerin ağırlık kazandığı 
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bazı planlar “sentez süreci” olarak adlandırılmıştır. Bu kararlar başlangıçta 

araştırılırken, daha sonra kesinleşmeye başlar. Olumsuz deneyimlerle bu 

kararlar değiştirilmezse, bireyin katılımı ve yaptığı yatırımla bunlara bağlılık 

büyür (Super ve Bohn, 1970).  

Kariyer planlamasını aşamalı olarak kolaylaştıran bir süreç de soyut 

düşünmedir. Piaget’e göre, ergenlik dönemi sırasında problem çözme ve plan 

yapma becerisi aşamalı olarak gelişir. Erikson ise, ergenin psikososyal gelişimi 

içerisinde kimlik ve rol karmaşası yaşadığını vurgular. Yaşamının geri kalan 

kısmını etkileyecek olan meslek kararı ile de karşı karşıya kalır. Ortaokul 

öncesinde ergen, mesleki ya da eğitsel seçimleri hakkında karar verme ya da 

başka bir şey yapma gereksinimi hisseder. Ergenin bu kararı vermesi 

konusundaki baş etme becerisi ergenler arasında farklılaşmaktadır. (Sharf, 

2006). 

3. Yerleşme Aşaması (25- 44 yaşlar arası): Bireyin kendine uygun bir alan 

bulduğu ve bu alanda kalıcı olma konusunda çaba gösterdiği bir 

dönemdir. Bu dönemin başlangıcında bazı sınamaları olsa da sonunda 

belli bir alanda kalır. Yerleşme döneminde meslek sahibi olanlar 

sınamayla bu döneme başlamayabilirler. Bu dönemin alt aşamaları 

şunlardır: 

a. Sınama Aşaması (25–30 yaşlar arası): Bu aşamada bireyin 

kendi için uygun olarak düşündüğü iş, onu memnun etmeyebilir ve 

birey, “hayatının işi”ni bulana kadar birkaç değişiklik yapabilir. Ya 

da “hayatının işi” olarak düşündüğü işlerden ilişkisiz işlerde birey 

başarılı olabilir. 

b. Sağlamlaştırma Aşaması (31–44 yaşlar arası): Meslek örüntüsü 

belirginleşmeye başladıkça, birey bunu sağlamlaştırmaya çalışır, 

kendisi için güvenli bir yer haline getirir. Birçok kişi için bu yıllar 

yaratıcı yıllardır.  

c. İlerleme/Terfi Aşaması: Bireyin, işinde terfi etmeye çalıştığı bir 

dönemdir.   

4. Devam Ettirme Aşaması (45–64 yaşlar arası): Birey iş yaşamında bir 

yer edinmeye çalışır. Buradaki amaç, sahip çıkmak, korumaktır. Bu 

dönemin alt aşamaları şunlardır: 
a. Koruma Aşaması: Koruma, becerilerin gelişimini içerir. 



 23

b. Düzeltme/ Güncelleştirme Aşaması: Bazen bireyler 

mesleklerinde ilerlemek ya da kalabilmek için becerilerini 

geliştirme durumuyla karşı karşıya kalabilirler.  
c. Değişiklik Aşaması: Geliştirilen beceriler bu aşamada mevcut 

uğraşta kullanılır.  

5. Çöküntü Aşaması (65 yaş ve sonrası): Fiziksel ve zihinsel güçte 

çöküşle birlikte iş ile ilgili etkinlikler de değişir ve zamanla sona ermeye 

başlar. Bu dönemde yeni roller de gelişmelidir. Bu dönemin alt aşamaları 

şunlardır: 
a. Yavaşlama Aşaması (65- 70 yaşlar arası): Yerleşme döneminin 

sonunda ya da bazen emeklilik zamanında, iş yavaşlar, görevler 

değişir ve çöküntü aşamasındaki yeteneklere uyum sağlamak için 

işin doğası değişebilir. Birçok kişi, eski işi ile değiştirmek için yarı 

zamanlı iş bulur. 

b. Emeklilik Aşaması (71 yaş ve sonrası): İş yaşamının durması 

zamanla olur. Kimi için kolay ve güzel; kimi için ise zor ve hayal 

kırıklığına uğrayarak ya da vefat ederek sonlanabilir.  

 

Mesleki gelişim ile ilgili Super’ın geliştirmiş olduğu bu aşamalar bireyin 

mesleki tutum ve davranışları için bir çerçeve oluşturur (Zunker, 1994). 

Super kuramında yaşam boyu gelişimi vurgulayıp, doğumdan ölüme 

kadar mesleki gelişimi incelemesine rağmen araştırmalarında ve yazılarının 

çoğunda araştırma basamağını incelemiştir. Lise ve üniversite öğrencilerinin 

eğitsel ve mesleki seçimlerini yapmadaki hazır bulunuşluk düzeylerini 

araştırmıştır. Bu araştırmaları aracılığı ile Super, mesleki olgunluk kavramını 

tanımlamıştır. Super, olgunluğu ergenlerin gelişiminin merkezinde görür; çünkü 

ona göre meslek seçiminde hazır oluş, kronolojik yaşla ve sınıf düzeyi ile 

gelişmektedir (Super, Saviskas ve Super, 1996).  

Super’ın kuramının temel yapısı olan olgunlaşma ve mesleki gelişim 

birbiriyle ilişkilidir. Meslek ile ilişkili davranış, bireyin yaşam dönemlerindeki 

isteklerinden etkilenmektedir. Birey olgunlaştıkça, sırayla mesleki gelişim 

basamaklarında ilerleme meydana gelir. Her bir basamakta karşılaştığı belirli bir 

görevi başarıyla tamamlayarak birey basamaklarda ilerlemeye devam eder. 

Gelişim basamakları, bireyin belli bir yaşta yapması gereken ya da 



 24

yapabileceklerinin ne olduğu ile ilgili fikirleri yansıtır (Pietrofesa ve Splete, 

1975). 

Super’ın kuramında, bireyin mesleki gelişim basamakları sırasındaki 

davranışlarının benlik kavramını nasıl etkilediği de tanımlanır (Duggan ve 

Jurgens, 2007). Super’a göre benlik kavramı, bireylerin kendilerini nasıl 

algıladıklarının, kişiliklerinin, gereksinimlerinin, değerlerinin ve ilgilerinin bir 

yansımasıdır. Bireyin kendini algılama biçimi de, yaşam boyunca tekrar tekrar 

değişir (Sharf, 2006). 

Benlik kavramı, çocukluk döneminin sonunda ya da ergenlik döneminin 

başında belirmeye başlar. Çevresini, çevresindeki insanları ve objeleri araştırma 

ve keşfetme gereksiniminden çocuk benlik kavramının gelişimi ile ilgili çok temel 

bir bilgiyi öğrenir. Bu da kendisinin diğerlerine benzeyen ve diğerlerinden farklı 

özelliklerinin olduğudur. Çocuk çevresindeki önemli insanları gözlemleyerek 

mesleki rolleri ve diğer rolleri öğrenir. Ayrıca araştırma davranışı, özdeşim figürü 

ile birlikte çocuğa ilgilerinin gelişiminde bilgi ve deneyim kazanmasını sağlar. 

Böylece çocuk kendisini ilgi ve deneyimleri açısından diğerlerinden ayıran 

yönleri hakkında bilgi edinmeye başlar.  Benlik kavramının gelişiminde eğlenceli 

etkinlikler önemsizleşirken amaçları gerçekleştirme daha önemli hale gelmeye 

başlar. Plan yapabilmesi için çocuk, daha yeterli bilgilere sahip olmaya ve ilgi 

alanlarına yönelmeye güdülenmeli, geleceği ve geleceğinde ne yapacağına 

ilişkin kontrol duygusuna sahip olmalıdır (Sharf, 2006).  

Super mesleki gelişimi birçok kararın verildiği bir süreç olarak görür. 

Meslek seçimini de, bireyin benlik kavramını gerçekleştirmesi ve benlik 

kavramının gelişim süreci olarak tanımlar. Ayrıca ona göre meslek seçimi, 

bireyin mesleki kimliği ile iş dünyası arasındaki başarılı bir eşlemedir (Swanson 

ve Fouad, 1999). Super’a göre bireyin mesleki benlik kavramı, bireyin benlik 

kavramının bir parçası olmakla beraber, tüm yaşamı boyunca bireye meslek 

örüntüsü kurmasında güdüleyici bir güç sağlar (Duggan ve Jurgens, 2007) 

Super, Savickas ve Super (1996), bireyin meslek seçiminin onun sadece 

ilgi ve yeteneklerinin iş dünyası ile uyumu olmadığını, aynı zamanda benlik 

kavramının da ifadesi olduğunu varsayar. Bu nedenle, insanlar benlik 

kavramlarını meslek seçimleri sırasında gerçekleştirebilme düzeylerine göre 

doyuma ulaşırlar.  
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Mesleki Olgunluk İle İlgili Yapılan Araştırmalar 

Öğrencilerin sahip oldukları mesleki olgunluk düzeyleri ile ilgili literatürde 

(alan yazında) çeşitli değişkenler dikkate alınarak yapılmış birçok araştırmaya 

rastlanmaktadır. Burada mesleki olgunlukla ilgili yurt içinde ve yurt dışında 

yapılan araştırmalardan ulaşılabilenler özetlenmiştir.  

 
 

a. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

Öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri ile ilgili alan yazın incelendiğine 

Uzer (1987), lise son sınıf öğrencileri ile yaptığı araştırmada erkeklerin kızlara 

göre yetenek alanına daha uygun tercih yaptıklarını, kızların ise hem yetenek 

düzeyine hem de ilgi alanına göre erkeklerden daha uygun tercihler yaptıklarını 

ortaya koymuştur. Ayrıca kızların mesleki tutum ve kendini tanıma yönünden 

erkeklerden mesleki olgunluk düzeylerinin yüksek olduğunu bulmuştur.   

Akbıyık (1991) da araştırmasında ortaokul III.sınıf öğrencilerinin mesleki 

tutum ve davranışları açısından meslek seçiminde ilgi ve yeteneklerini göz 

önüne alma, meslek seçiminde sorumluluk üstlenme, çalışma hayatına karşı 

olumlu tutum geliştirme tutum ve davranışlarını gösterdiklerini, meslek seçme 

ihtiyacını hissetme, bilgi toplama ve plan yapma tutum ve davranışlarını  

göstermediklerini ortaya çıkarmıştır. Cinsiyete göre kız öğrencilerinin mesleki 

olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu bulmuştur. Öğrencilerin sosyoekonomik 

düzeyi ve hedeflenen eğitim türü ile öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri 

arasında da anlamlı bir fark bulmamıştır.  

Akbalık (1996) ise meslek liselerine devam eden öğrencilerin mesleki 

olgunluk düzeyleri ile sınıf seviyesi, anne babanın öğrenim düzeyi, ailenin gelir 

düzeyi, yaşamlarını geçirdikleri yerleşim yeri arasında anlamlı bir fark 

bulmamıştır. Okul türüne göre Kız Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesine devam 

eden öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin Kız Meslek Lisesindeki 

öğrencilerin lehine; Endüstri Meslek Lisesi ile Ticaret Lisesine devam eden 

öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin Endüstri Meslek Lisesindeki 

öğrencilerin lehine; İmam Hatip Lisesi ve Ticaret Lisesi’ne devam eden 

öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin İmam Hatip Lisesindeki öğrencilerin 

lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Cinsiyete göre öğrencilerin mesleki olgunluk 
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düzeyleri kızlar lehine; başarılarını çok iyi ve orta olarak algılayan öğrencilerin 

mesleki olgunluk düzeylerinin başarılarını çok iyi algılayanlar lehine; başarılarını 

iyi ve orta algılayanların mesleki olgunluk düzeylerinin de başarılarını iyi 

algılayanlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.  

Çakar (1997) lise son sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeyleri ile 

denetim odağı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma bulgularına göre 

öğrencilerin mesleki olgunluk puanları ile denetim odağı puanları arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırmada öğrencilerin denetim odağı puanının 

yükselmesi dıştan denetimliliğini artırmakta, puanın düşmesi de içten 

denetimliliğini artırmaktadır. Buna göre öğrencilerin mesleki olgunluk puanları 

yükseldikçe denetim odağı puanı düşmekte, dolayısıyla öğrencilerin içten 

denetimliliği artmaktadır.  Araştırma kızların mesleki olgunluk düzeylerinin 

erkeklerden daha yüksek olduğunu da ortaya çıkarmıştır. Öğrencilerin mesleki 

rehberlik hizmeti alması, anne ve babalarının eğitim düzeyi, okudukları alan, 

anne baba tutumları, ailenin gelir düzeyi ile mesleki olgunluk düzeyi arasında 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Yaş, anne ve babanın meslekleri, öğrencilerin 

ücretli ya da ücretsiz işte çalışmaları, bir işte çalışıp çalışmamaları ile mesleki 

olgunluk düzeyleri arasında da anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Otrar (1997) Endüstri Meslek Liseleri ile Çıraklık Eğitim Merkezlerinde 

öğrenim görmekte olan 16 -18 yaş grubundaki öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeyleri ile bazı kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi saptayarak karşılaştırmıştır. 

Çıraklık Eğitim Merkezinde ve endüstri meslek lisesinde öğrenim görmekte olan 

öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri meslek seçimi için yeterli bulunmamıştır. 

Çıraklık Eğitim Merkezine giden öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri kızlar 

lehine, Endüstri Meslek Lisesine devam eden öğrencilerin babalarının eğitim 

düzeyi ile öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu farklılık ilkokul ile ortaokul ve üstü gruplar arasındadır.  

Öğrencilerin devam ettikleri okul ile mesleki olgunluk düzeyleri arasında 

Endüstri Meslek Lisesine devam eden öğrencilerin lehine anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Öğrencilerin devam ettikleri okul ile kişilik özelliklerinden “sebat“ 

arasında Çıraklık Eğitim Merkezine devam eden öğrencilerin lehine anlamlı bir 

fark bulunmuştur. Öğrencilerin devam ettikleri okul ile kişilik özelliklerinden 

“bağımsızlık” arasında Endüstri Meslek Lisesine devam eden öğrencilerin lehine 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğrencilerin devam ettikleri okul ile kişilik 
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özelliklerinden “değişiklik” arasında Endüstri Meslek Lisesine devam eden 

öğrencilerin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğrencilerin devam ettikleri 

okul ile kişilik özelliklerinden “özgüven” arasında Çıraklık Eğitim Merkezine 

devam eden öğrencilerin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Çıraklık Eğitim 

Merkezine devam eden öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri ile kişilik 

özellikleri arasından başarma, başatlık, sebat, düzen, bağımsızlık, özgüven, 

liderlik arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Endüstri Meslek 

Lisesine devam eden öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri ile kişilik özellikleri 

arasından başatlık, sebat, düzen, bağımsızlık, değişiklik, oto-kontrol, özgüven, 

yaratıcı kişilik ve liderlik arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Yazar (1997) da araştırmasında genel lise ve meslek lisesi öğrencilerinin 

mesleki olgunluk düzeylerinin ana-baba tutumları, okul türü, cinsiyet, sınıf 

düzeyi ve ailenin gelir durumuna göre farklılaşıp farlılaşmadığını incelemiştir. 

Araştırma bulgusuna göre de mesleki olgunluk düzeyi ile demokratik anne–

baba tutumu lehine, cinsiyete göre kızlar lehine, sınıf düzeyinde meslek lisesine 

devam eden lise üçüncü sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Mesleki olgunluk puanları ile ailenin gelir durumu arasındaki fark ailenin gelir 

durumu düşük olanlar lehine anlamlı bulunmuştur. 

Kalafat (1998) ise lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeyi ve mesleki 

geleceğe bakışlarının belirlilik, iyimserlik, erimlilik özellikleri açısından okul türü 

ve cinsiyete göre değişip değişmediğini incelemiştir.  Araştırma bulgularına göre 

lise son sınıf öğrencilerinin %39,25’inin mesleki olgunluğa ulaştığı saptanmıştır. 

Öğrencilerin okul türü ile mesleki olgunluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmuş, bu farklılık genel liseler lehine çıkmıştır. Kız ve erkek öğrencilerin 

mesleki olgunlukları arasında anlamlı bir fark bulunmuş, bu farklılık kızlar lehine 

bulunmuştur. Öğrencilerin mesleki geleceğe bakışlarında sırasıyla erimlilik, 

belirlilik ve iyimserlik özelliklerinin olduğu saptanmıştır. Okul türlerine göre 

öğrencilerin mesleki geleceğe bakışlarında belirlilik, iyimserlik ve erimlilik 

özellikleri bakımından anlamlı bir fark bulunmuştur. Cinsiyete göre de iyimserlik 

özelliliği bakımından kız ve erkekler arasında anlamlı bir fark bulunmuş, erimlilik 

ve belirlilik özellikleri bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin 

okul türlerine göre mesleki olgunluk düzeyleri ve mesleki geleceğe bakışları 

açısından da anlamlı bir fark bulunmamıştır.  
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Bal (1998) lise öğrencilerinin mesleki karar verme olgunlukları ile benlik 

kavramları, aile ortamlarının psikososyal algılanışı, akademik başarıları, sınıf 

seviyesi, anne babanın eğitim düzeyi, okullarında rehberlik servisinin olup 

olmaması, özel ve devlet liselerinde okumaları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Ayrıca, Mesleki Karar Verme Eğitim Programı’nın öğrencilerin mesleki karar 

verme olgunluklarını yükseltmedeki etkisini araştırmıştır. Araştırma bulgularına 

göre öğrencilerin mesleki olgunluk puanları ile benlik kavramı puanları arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Mesleki olgunluk puanı ile ailenin psikososyal 

algılanışı arasında “birlik ve beraberlik” boyutlarında anlamlı bir ilişki 

bulunurken, “denetim” boyutunda olumsuz yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Buna göre, ailedeki birlik ve beraberlik ilişkisi yükseldikçe öğrencilerin mesleki 

olgunluk düzeyleri yükselmekte, ailedeki denetim arttıkça da öğrencilerin 

mesleki olgunluk düzeyleri düşmektedir. Araştırmada akademik başarı, sınıf 

seviyesi, anne ve babanın eğitim düzeyi ile mesleki olgunluk düzeyi arasında 

olumlu yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Cinsiyete ile mesleki olgunluk 

düzeyi arasında kızlar lehine, okul türü ile mesleki olgunluk arasında özel liseler 

lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Okulda rehberlik servisinin olup olmaması 

ile mesleki olgunluk arasında da anlamlı bir fark bulunmamıştır. Mesleki karar 

verme programının da öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini artırmada etkili 

ortaya çıkmıştır.  

Bayındır (1999) da farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip olan kız ve erkek 

öğrencilerin anne baba tutumlarını algılamaları ile mesleki olgunluk düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında kızların mesleki olgunluk 

düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu saptamıştır. Araştırma 

bulgularına göre mesleki olgunluk düzeyi ile demokratik tutum arasında anlamlı 

ve olumlu bir ilişki bulunurken, koruyucu-istekçi tutum ve otoriter tutum arasında 

olumsuz yönde anlamlı yönde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, bireylerin anne-

baba tutumlarını algılama düzeylerinde cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzeye 

göre farklılaşma olup olmadığı incelenmiş ve alt sosyo-ekonomik düzeydeki 

erkek çocukların annelerini daha otoriter algıladıkları ortaya çıkmıştır.  Zeren 

(1999) de yabancı dil ağırlıklı lise, özel lise ve Anadolu lisesi son sınıf 

öğrencilerinin okul türü, öğrencilerin cinsiyeti, ana-babalarının eğitimi, sağ olma 

durumları ile ailelerin gelir düzeyine göre mesleki olgunluk düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark bulmamıştır. Ayrıca araştırmasında mesleki rehberlik yardımı 



 29

alan lise son sınıf öğrencilerden bu yardımı yeterli algılayanların mesleki 

olgunluk düzeylerinin bu yardımı yeterli görmeyenlere göre daha yüksek 

olduğunu da bulmuştur.  

Sahraç (2000) ise lise öğrencilerinin denetim odağına göre mesleki 

olgunluk düzeylerini cinsiyet, sınıf, akademik başarı algısı, ailenin 

parçalanmışlık durumu, anne-baba eğitim düzeyi, annenin ve babanın yaşı 

açısından değişip değişmediğini incelemiştir. Bu araştırma sonucunda da iç 

denetimli öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin dış denetimli öğrencilerden 

yüksek olduğunu bulunmuş; kardeş sayısı açısından kardeşsiz ve içsel 

denetimli öğrencilerle bir-iki kardeşli ve içsel denetimli lise öğrencilerinin mesleki 

olgunluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Diğer değişkenler 

açısından da öğrencilerin denetim odağına göre mesleki olgunluk düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Sekmenli (2000) lise 1. sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeyleri ile 

sürekli kaygı düzeylerini cinsiyet, algıladıkları başarı, alanlar, anne- babanın 

eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik düzey ve algıladıkları anne-baba tutumlarına 

göre incelemiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeyleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasında ters yönde bir ilişki bulunmuştur. 

Öğrencilerin cinsiyete göre mesleki olgunluk düzeylerinde kızlar lehine anlamlı 

bir fark bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri bakımından 

akademik başarısını yüksek algılayanlar lehine, fen alanında eğitim görenler 

lehine, anne ve babanın eğitim düzeyi yüksek olanlar ve anne-baba tutumlarını 

demokratik tutum olarak algılayanlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri ile sosyo-ekonomik düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin sürekli kaygı düzeyi ile cinsiyet 

arasındaki ilişkiye bakıldığında kızların yüksek kaygıya sahip olduğu, öğrenci 

başarısı yükseldikçe kaygının azaldığı, lise 2.sınıfta fen alanını seçmeyi 

düşünen öğrencilerin kaygı düzeylerinin düşük olduğu, anne-babanın eğitim 

düzeyi yükseldikçe sürekli kaygı düzeyinin azaldığı,   anne-babalarını 

demokratik tutuma sahip olarak algılayan öğrencilerin kaygı düzeylerinin düşük, 

otoriter tutum içinde algılayanların kaygı düzeylerinin yüksek olduğu, sosyo-

ekonomik düzeyleri yüksek olanların kaygı düzeylerinin düşük olduğu 

saptanmıştır. 
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Acısu (2002) da koruma altında olan Lise ve Meslek Lisesi öğrencilerinin 

mesleki olgunluk düzeylerinin cinsiyete, sınıfa, okul başarısına, koruma altına 

alınış sürelerine, yetiştirme yurduna geldikleri yere, koruma altına alınmadan 

önce yaşadıkları yere, aile durumlarına, 1.derecedeki algılanmış yetenek, ilgi ve 

değer alanlarına göre değişip değişmediğini incelemiştir. Araştırma bulgularına 

göre meslek lisesi öğrencilerinin, üçüncü sınıftaki öğrencilerin, kız öğrencilerin 

ve başarısı yüksek olan öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri yüksek 

çıkmıştır. Öğrencilerin koruma altına alınma süresi, yetiştirme yurduna geldikleri 

yere, koruma altına alınmadan önce yaşadıkları yere, aile durumlarına göre 

mesleki olgunluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin 

birinci derecede algıladıkları yetenek alanlarından sözel yetenek, birinci 

derecede algıladıkları ilgi alanlarından ikna ve değer alanlarından yeteneği 

kullanma ve yaratıcılık lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Çoban (2005) lise son sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerinin 

yordanmasında denetim odağı, cinsiyet, yaş, üniversite tercih alanı, anne-baba 

eğitim durumu ile kardeş sayısının etkisini incelemiştir. Ayrıca, öğrencilerin 

okuldaki psikolojik danışmanından bilgi veya yardım almama ve meslek seçimi 

için bilgiye ihtiyacı olup olmama durumuna göre mesleki olgunlukları arasında 

bir fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre 

denetim odağının mesleki olgunluğu birinci sırada yordadığı; bunu cinsiyet ve 

alan tercihlerinin izlediği belirlenmiştir. Psikolojik danışmanlarından yardım 

alanlar ve almayanlar ile mesleki yardıma ihtiyacı olanlarla olmayanlar arasında 

anlamlı fark bulunmuştur.     

 Sürücü (2005) de genel liselerdeki öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeyleri ile genel, aile, arkadaş ve öğretmenlerinden algıladıkları sosyal destek 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin mesleki 

olgunluk düzeyleri ile genel, aile, arkadaş ve öğretmenden algılanan sosyal 

destek puanları arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Mesleki 

olgunluk düzeyi ile cinsiyet ve sosyoekonomik düzey arasında da anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır. Aile, arkadaş, öğretmen, genel sosyal destek puanları 

cinsiyete ve sosyoekonomik düzeye göre anlamlı bir fark göstermemiştir.   

Mesleki olgunluk ile ilgili yurt içinde yapılan araştırmalara baktığımızda 

bu araştırmaların mesleki olgunluk ile yetenek alanı, yetenek düzeyi, mesleki 

tutum, kendini tanıma, sosyoekonomik düzey, hedeflenen eğitim türü, sınıf 
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seviyesi, anne ve babanın eğitim durumu, ailenin gelir durumu, yerleşim yeri, 

okul türü, cinsiyet, algılanan akademik başarı, denetim odağı, mesleki rehberlik 

hizmeti alınması, okuduğu alan, anne baba tutumları, yaş, anne babanın 

mesleği, bir işte çalışma, kişilik özellikleri, mesleki geleceğe bakış, aile ortamı, 

psikosoyal algılanış, ailenin parçalanmışlık durumu, sürekli kaygı düzeyi, ilgi ve 

değer alanı, kardeş sayısı, algılanan sosyal destek değişkenleri arasındaki 

ilişkinin incelendiği görülmektedir. Araştırmalar İlköğretim II.kademe ve lise 

öğrencileri ile yürütülmüştür. Belirtilen değişkenler ile mesleki olgunluk 

arasındaki ilişki farklı örneklemler için farklı bulgularla sonuçlanmıştır. 

 

 

b. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

Yurt dışında yapılan araştırmalar incelendiğinde de Post-Kramer (1982) 

9.-11. sınıf düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri ile 

içsel (başarı, özgecilik, yaratıcılık, estetik, entelektüel uyarım, yönetim)  ve 

dışsal mesleki değerleri (sosyal ilişkiler, kazanç, bağımsızlık, statü, güvenlik, 

danışmanlık ilişkileri, çevre, değişiklik, yaşam biçim) arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Araştırmada, mesleki değerlerin ve mesleki olgunluğun cinsiyete 

göre farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Kızların bağımsızlık ve katılım boyutlarında 

mesleki olgunluk düzeyleri erkeklerden daha yüksek iken erkeklerin de bağlılık 

boyutunda mesleki olgunluk düzeyi kızlardan daha yüksektir. 9. ve 11. sınıf 

düzeyindeki öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri arasında da anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Mesleki değerler ile mesleki olgunluk arasında olumsuz yönde 

anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. İçsel mesleki değerler açısından kızlar 

ve erkekler arasında anlamlı bir farklı bulunmuştur. Kızların başarı ve özgecilik 

mesleki değerleri, erkeklerinde yönetim mesleki değeri yüksek çıkmıştır. Dışsal 

mesleki değerlerde de değişiklik ve yaşam biçimi mesleki değerleri kızlarda 

yüksek, kazanç, bağımsızlık ve güvenlik mesleki değerleri de erkeklerde yüksek 

çıkmıştır. Kızlarda mesleki olgunluk ile en yüksek düzeyde ilişkili dışsal mesleki 

değerler, kazanç, bağımsızlık ve statü olarak bulunmuştur. Erkeklerde ise 

mesleki olgunluk ile en yüksek düzeyde ilişki içsel mesleki değer estetik, dışsal 

mesleki değer de kazanç olarak bulunmuştur.   
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Blustein (1987) da mesleki olgunluk ile karar verme stilleri arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Araştırma birbirinden bağımsız iki örneklem üzerinde 

yürütülmüştür. Örneklemdeki öğrenciler devlet üniversitelerindeki öğrencilerdir. 

Araştırma bulgularına göre her iki örneklemde de mantıklı karar verme stilinin 

mesleki olgunluk düzeyinin en yüksek düzeyde yordayıcısı olduğu ortaya 

çıkmıştır. Ülkemizde ise alan yazın incelendiğinde öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeyleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir 

araştırma bulunmamaktadır. 

King (1989) ise mesleki olgunluğun nedensel modelindeki altı bağımsız 

değişkenin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını, mesleki olgunlukla ilişkili 

her bir değişkenin de kız ve erkek öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerine 

etkisini incelemiştir. King araştırmasında kullandığı mesleki olgunluğun 

nedensel modelindeki altı bağımsız değişkeni ve bunların birbiri ile ilişkisini 

ifade etmiştir.  Modele göre temel değişkenler (ailenin sosyoekonomik düzeyi ve 

çocukların yaşı), ailenin iklimi (ebeveynin özlemleri, ailedeki uyum, kültürel 

ortaklık) ve öğrencinin denetim odağı ve tüm bunların birleşimi mesleki 

olgunluğu etkilemektedir. Ayrıca King, modeldeki değişkenlerin geçmiş 

araştırmalarda mesleki olgunlukla ilişkili bulunan değişkenler olduğunu ifade 

etmiştir. Araştırma bulguları kız ve erkeklerin mesleki olgunluk düzeylerinin 

gelişiminin birbirinden farklı olduğunu desteklemektedir. Ayrıca, yaşı büyük olan 

erkek öğrencilerin mesleki karar vermeye daha hazır olduklarını göstermektedir. 

Kızlarda ise mesleki karar vermeye hazır olmada yaş önemli bir değişken 

olmakla beraber aileye bağlılık ve içsel kontrolün daha önemli değişkenler 

olduğu ortaya çıkmıştır.  

Luzzo (1993) da üniversite öğrencilerinin birçok kuramın ortaya çıkardığı 

kişisel (yaş, cinsiyet), eğitsel (sınıf düzeyi ve akademik başarı) ve psikolojik 

(denetim odağı, mesleki uygunluk) faktörlerin mesleki olgunluğun yordayıcısı 

olup olmadığını incelemiştir. Araştırma bulgularına göre mesleki olgunluğun 

yordayıcı değişkenleri önem sırasına göre mesleki uygunluk, akademik başarı, 

sınıf düzeyi, denetim odağı, yaş ve cinsiyettir. Mesleki uygunluğun ve akademik 

başarının mesleki olgunluğun anlamlı birer yordayıcısı olduğunu göstermiştir.  

Luzzo (1995) üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre mesleki olgunluk 

düzeylerinin nicel değişkelerini incelemiştir. Ayrıca mesleki gelişimdeki nitel 

farklılıkları da araştırmıştır. Araştırmadaki nicel değişkenler, mesleki olgunluk 
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tutumları, mesleki karar verme becerisi ve mesleki uygunluktur. Araştırmanın 

nitel boyutundaki bulgular, cinsiyete göre mesleki planlamada ve karar 

vermede, mesleki gelişimde farklılık olduğunu ortaya çıkarmıştır. Buna göre, 

kızların mesleki olgunluk düzeyinin erkeklerden daha yüksek olduğu ortaya 

çıkmıştır. Araştırmanın nicel boyutundaki bulgulara göre Luzzo kızların 

erkeklere göre farklı rollerde yaşadığı çelişki ve engellerin onların mesleki 

gelişim süreçlerini olumsuz olarak etkilediğini ifade etmiştir. Bu araştırmada 

bireylerin bir mesleğe sahip olmak için karşılaştıkları engellere dikkat çekilmiştir. 

Ayrıca Luzzo (1995) yaptığı başka bir araştırmada da üniversite öğrencilerinin 

hayallerindeki meslek, şu andaki uğraşılarına uygunlukları ve mesleki olgunluk 

düzeyleri arasında da anlamlı bir ilişki bulmuştur.  

Lundberg, Osborne ve Miner (1997) Meksikalı- Amerikalı ve Anglo- 

Amerikalı ergenlerin bilişsel mesleki olgunluklarını ile karar verme de dâhil 

olmak üzere kişisel tercihlerini incelemeyi amaçlamışlardır. Araştırma 

sonucunda, Anglo-Amerikalıların karar verme sürecinin ilkeleri hakkındaki bilgi 

düzeyi Meksikalı-Amerikalılardan daha yüksek bulunmuştur. Anglo-

Amerikalıların mesleki farkındalığı ve meslek bilgisi, Meksikalı-Amerikalıların 

başarılı kariyer planlaması ile kıyaslandığında daha fazladır. Bu iki farklılık iki 

grup arasındaki kültürel faklılıkları ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, araştırma 

bulgularına göre bu iki farklı kültürel yapıdaki grup arasında kişisel tercihler 

açısından anlamlı bir fark vardır.  

Luzzo ve Pierce (1998) da bilgisayar destekli bilgisayar programının 

(DISCOVER) öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyine etkisini incelemişlerdir. 

Araştırma 12-15 yaşlar arasındaki ortaokul öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. 

Araştırma sonucuna göre DISCOVER’ın ortaokul öğrencilerinin mesleki 

olgunluk düzeylerini geliştirmede etkili bir yöntem olduğu ortaya çıkmıştır.  

Powell ve Luzzo (1998) ise lise öğrencilerinin mesleki karar vermedeki 

nitelikleri ve mesleki olgunluk düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 

Araştırma bulguları mesleki karar verme stilinin her bir boyutu ile mesleki 

olgunluk arasında da anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Buna göre 

iyimser nitelikteki karar verme stili ile mesleki olgunluk arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. Erkeklerin mesleki karar verme üzerindeki kontrolleri kızlara göre daha 

fazladır.  
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Farrell ve Horvarth (1999) da üniversite öğrencilerinin mesleki 

seçimlerinin kesinliği ile ilgili unsurları incelemişlerdir. Araştırma bulgularına 

göre mesleki olgunluk ile içsel motivasyon ve meslek seçiminin kesinliği 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Mesleki olgunluk ve içsel motivasyon 

mesleki seçim kesinliğinin anlamlı göstergeleridir. Dışsal motivasyon ile mesleki 

seçim kararlılığı ve mesleki karar verme arasında ise anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır.  

Lee (2001) Koreli ve Amerikalı lise öğrencilerinin mesleki olgunluk 

yapıları arasındaki ilişkiyi kültürler arası bir karşılaştırma yaparak incelemiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre Koreli ve Amerikalı lise öğrencilerinin mesleki 

olgunluk yapılarının karşılaştırması benzer çıkmıştır. Buna göre mesleki 

olgunluk evrensel bir kavramdır. Araştırma bulgularına göre Amerikalı lise 

öğrencileri mesleki tutum yönünden Koreli öğrencilere göre daha olgun olma 

eğilimindedirler. Aynı zamanda Amerikalı öğrenciler daha amaca yönelmiş, 

kendinden emin ve bağımsızdırlar. Her iki grupta da kızların mesleki olgunluk 

puanları erkeklerden daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca kızlar amaca yönelme ve 

hazırlık boyutlarında erkeklerden daha yüksek puan almışlardır. Kendinden 

emin olma ve bağımsızlık boyutlarında da cinsiyete göre bir fark bulunmamıştır. 

Araştırmada ayrıca mesleki olgunluktaki kültürel farklılıklar da araştırılmıştır. 

Koreli öğrenciler için iş seçiminde kazanç önemliyken, Amerikalı öğrenciler için 

de statü ve iş çevresine alışmak daha önemlidir. Mesleğe hazırlanmada Koreli 

öğrencilerin puanı Amerikalı öğrencilerden daha yüksektir. Koreli öğrenciler 

mesleğe hazırlanma konusunda diğerlerinden yardım alma eğilimindendirler. Bu 

sonuçlar, Koreli öğrencilerin mesleki karar vermesinde aile üyelerinin önemli bir 

rol oynadıklarını göstermektedir.  

Lee ve Hughey’in (2001) araştırmalarında ise ergenin ebeveynlerine 

duygusal olarak bağlanmasının, özellikle annesine bağlanmasının, mesleki 

planlamada ve araştırmada önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır.  

Patton ve Creed (2001) de ortaokul öğrencilerinin mesleki olgunluk 

düzeylerinin ve mesleki karar verme becerilerinin yaşa ve cinsiyete göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmışlardır. Araştırma bulguları mesleki 

olgunlukta gelişimsel farklılıkları göstermektedir. Buna göre yaş arttıkça 

öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyinin arttığı ortaya çıkmıştır. Cinsiyete göre 

de öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinde farklılıklar bulunmuştur. Araştırma 
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bulgularına göre, 15,16 ve 17 yaşlardaki öğrencilerin mesleki tutum ve mesleki 

bilgi puanlarının 12,13 ve 14 yaştan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Yaşı 

büyük olanların mesleki olgunluk düzeyi yaşı küçük olanlardan daha yüksektir. 

13 yaşında, kızların tutum puanının erkeklerden düşük olduğu; 15 ve 17 

yaşlarda ise erkeklerden yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bilgi puanında tüm 

yaşlarda, kızların erkeklerden daha yüksek puan aldığı bulunmuştur. Bütün 

yaşlarda da kızların kararsızlık puanları erkeklerden daha yüksektir. Kesinlik 

puanında ise, 13 ve 14 yaşlarındaki kızların puanın yüksek; 17 yaşında ise 

anlamlı bir biçimde düşük olduğu; diğer yaşlarda da kız ve erkeklerin puanları 

arasında bir fark bulunmamıştır. Kızlarda kararsızlık 12–14 yaşlar arasında 

düşükken 17 yaşlara doğru yükselmektedir. 12–14 yaşlar ile 14–17 yaşlar 

arasında kız ve erkeklerin kararsızlık puanları arasında anlamlı bir fark vardır. 

Kesinlik puanında ise, 13–14 yaşındaki kızların puanı erkeklerden yüksek 

olduğu; 15’li yaşlarda her iki cinsiyette düşük olduğu; 16 ve 17 yaşlarda 

erkeklerde yükseldiği ve kızlarda ise anlamlı bir şekilde düştüğü bulunmuştur.  

Patton ve Creed (2002) yaptıkları başka bir araştırmada kullandıkları 

Mesleki Gelişim Envanterinin alt ölçek (mesleki planlamaya yönelme, 

kaynaklara ilişkin farkındalık ve bunların kullanımı,  mesleki gelişim süreci 

hakkındaki bilgi düzeyi, iş dünyası ile ilgili bilgi düzeyi, karar vermenin ilkelerini 

kullanabilme) puanları ile işe bağlanma arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. İşe 

bağlanma ile mesleki olgunluk arasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

yoktur. Ancak kızlarda mesleki olgunluğun bilgi ile ilgili unsuru ve işe bağlanma 

arasında güçlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. İşe bağlanma ile mesleki 

olgunluk arasında yaşa göre de bir farklılık yoktur.  

Savickas, Bariddick ve Watkins (2002) Super’ın mesleki olgunluk modeli 

ile Gough’un üç boyutlu kişisel organizasyonu arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 

Araştırma bulguları öğrencilerin mesleki gelişimlerindeki planlama boyutunda 

kendilerini yeterli görmeleriyle kendileri ile ilgili farkındalık düzeyleri ve sosyal 

uyum düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca 

mesleki planlama ve araştırma boyutlarında olgunluk düzeyleri yüksek olanlarla 

kişilerarası ilişkilerde dışadönük ve sosyal kurallara uyum sağlayanlar olarak 

tanımlanan uyumlu stil arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Flouri ve Buchanan (2002)  de demografik özellikler (yaş, sosyoekonomik 

düzey, cinsiyet), aile yapısı (anne ve babanın ilgisi), kişisel özellikler (özgüven, 
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akademik güdülenme) kontrol altına alındıktan sonra ergenlerin mesleki 

becerileri ve mesleki rol modelleri ile mesleki olgunlukları arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre mesleki beceriler ve mesleki rol 

modelleri ile mesleki olgunluk arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır. 

Aile yapısı ve sosyoekonomik düzey ile mesleki olgunluk arasında da anlamlı 

bir ilişki yoktur. Anne ve babanın ilgisi, yaş, akademik güdülenme, özgüven ve 

mesleki beceriler ile mesleki olgunluk arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki 

olduğu bulunmuştur. Ayrıca, rol modeline ve meslekle ilişkili beceri sahibi olan 

ergenlerin mesleki olgunluk düzeyi arasında yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Eğitimi ya da mesleği ile ilgili seçim yapma konusunda kendini 

baskıda hisseden ergenlerin mesleki olgunluk düzeylerinin daha düşük, 

becerisini dikkate alan, iş deneyimi olan, güçlü iş becerisine sahip ve mesleki rol 

modeli olan ergenlerin mesleki olgunluk düzeyinin daha yüksek olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

Patton ve Creed (2003) lise öğrencilerinin mesleki gelişimlerinde mesleki 

olgunluk düzeylerinin yordayıcısı olan değişkenleri tanımlamaya çalışmışlardır. 

Mesleki olgunluğu da tutum ve bilgi olmak üzere iki boyutta incelemişlerdir. 

Araştırma bulgularına göre öz-yeterlik, yaş, meslek seçiminde kesinlik ve işe 

bağlanma değişkenlerinin mesleki olgunluğun tutum boyutunun anlamlı birer 

yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Yaş, cinsiyet, meslek seçiminde kararsızlık ve 

kesinliğin ve işe bağlanma değişkenleri de mesleki olgunluğun bilgi boyutunun 

anlamlı birer yordayıcısıdır.  

Keller (2004) ise ortaokul öğrencileri ve bu öğrencilerin anne ve 

babasıyla yürüttüğü araştırmasında ergenlerin mesleki olgunluk, mesleki karar 

öz-yeterliliği ve ebeveyn davranışları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmada 

öğrencilerin mesleki olgunluk puanları ile öz-yeterlik puanları arasında anlamlı 

bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyete göre öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeyleri kızların lehine anlamlıdır. Sınıf düzeyi yükseldikçe mesleki olgunluk 

düzeyenin de arttığı bulunmuştur. Öz-yeterlik ile sınıf düzeyi ve cinsiyet 

arasındaki ilişki incelendiğinde de öz-yeterlik ile sınıf düzeyi arasında anlamlı bir 

ilişki bulunurken, cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Mesleki karar 

öz-yeterliliği sınıf düzeyi yükseldikçe artmaktadır. Ebeveynlerini onunla 

ilgilenen, ona destek veren olarak algılayan ergenlerin mesleki karar verme öz-

yeterlik düzeyi ebeveynlerini daha az ilgilenen ve onu destekleyen algılayanlara 
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göre daha yüksektir. Ergenlerin ve ebeveynlerin birbirleriyle ilişkileri ile ilgili 

algıları arasında da anlamlı bir fark bulunmuştur. Ebeveynleri ile ilişkilerini aynı 

algılayan ergenlerin mesleki karar öz-yeterliğinin ilişkisini farklı algılayan 

ergenlere göre yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Borges, Richard ve Duffy (2007) de geleneksel programda okuyan 

öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri ile hızlandırılmış programda okuyan 

üniversite öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre geleneksel programdaki öğrencilerin 

mesleklerini billurlaştırma ve belirlemede hızlandırmış programdaki öğrencilere 

göre daha yüksek puan aldıkları ortaya çıkmıştır.  

Mesleki olgunluk ile ilgili yurt dışında yapılan araştırmalara da 

baktığımızda bu araştırmaların mesleki olgunluk ile içsel ve dışsal mesleki 

değerler, karar verme stilleri, cinsiyet, akademik başarı, yaş, sınıf düzeyi, 

denetim odağı, mesleki uygunluk, mesleki tutum, mesleki karar verme, kişisel 

tercihler, meslek seçiminin kesinliği, ebeveyne bağlanma, etnik köken, 

sosyoekonomik düzey, anne babanın ilgisi, özgüven, akademik güdülenme, 

mesleki beceri ve mesleki rol modelleri mesleki karar öz-yeterliliği, meslek 

seçiminde kesinlik, meslek seçiminde karasızlık ve ebeveyn davranışları 

değişkenleri arasındaki ilişkinin incelendiği görülmektedir. Araştırmalar 

İlköğretim II.kademe, lise ve üniversite öğrencileri ile yürütülmüştür. Belirtilen 

değişkenler ile mesleki olgunluk arasındaki ilişki farklı örneklemler için farklı 

bulgularla sonuçlanmıştır. 

 

 

KARAR VERME  
  

 

Karar Verme Kavramı 

 Kuzgun’a göre (2006) karar verme, bir ihtiyacı gidereceği düşünülen bir 

nesneye, kişiye, duruma götürecek birden fazla yol olduğu zaman ya da 

erişilmek istenen bir hedefin gereksinmeyi gidermede uygun ve yeterli olup 

olmadığı kesin değilken yaşanan sıkıntıyı gidermek için atılan bir adım, bir 

davranıştır. Ona göre karar verme sürecinin ilk aşaması, bir sıkıntının 
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hissedilmesi, ikinci aşaması çözüme götürülecek yollar hakkında bilgi 

toplanmasıdır 

Karar verme, uygun bir yaşam tarzında amaçları ve gereksinimleri yerine 

getirmedeki istek olarak da tanımlanabilir. Karar verme, zaman içerisinde 

oluşan bir dizi kararı da kapsar. Bireyler gereksinimlerini doyurmak ya da benlik 

kavramlarını gerçekleştirmek için kararlar verirler ya da seçimler yaparlar.  

(Pietrofesa ve Splete, 1975). 

 Bireyler yaşamları boyunca birçok karar verme durumuyla karşı karşıya 

kalırlar. Ancak bu kararların bireyin için anlamı ve önemi, kararın verildiği 

zamana göre farklılık gösterir. Meslek seçimi de birey için yaşamında vermesi 

gereken en önemli kararlardan biridir. 

Karar verme süreci, bir akıl yürütme sürecidir. Karar verme süreci 

sırasında seçeneklerin bireyin isteklerini ve bireyin seçeneklerin gerekliliklerini 

karşılayabilme derecesi bakımından değerlendirilmesi işlemidir. Bu da, bireyin 

kendini iyi bir biçimde tanımasıyla gerçekleşebilir. Aynı şekilde birey seçenekler 

hakkında ne kadar ayrıntılı ve doğru bir bilgiye sahip olursa elde edeceği sonuç 

hakkında da o derece açık bir fikre sahip olur (Kuzgun, 2004).  

Karar verme sürecinde etkili olan diğer bir unsurda karar veren kişinin 

yaşıdır. Bireyin deneyim ve birikiminin zamanla artması; bireyin değerlerinin, 

kişiliğinin, mesleklerin çekiciliğinin ve ulaştığı bilginin değişmesi sonucunda 

bireyin kararlarında farklılaşmalar olabilir. Karar vermede etkili olan başka 

unsurlar ise, bireyin zekâsı, yeteneği, mesleki saygınlığı, ilgileri, benlik kavramı 

ve seçim yapmaya hazır oluş düzeyidir (Pietrofesa ve Splete, 1975). 

Herr de, karar verme sürecinde olan bireylerin kapsamlı bir eğitsel ve 

mesleki bilginin yanı sıra kendileri hakkında da bilgi edinmeye ihtiyacı 

olduklarını vurgular. Bu bilginin, mesleki gelişimle ilişkili olan mesleki olgunluk 

kavramının bir parçası olduğunu ifade eder. Bu nedenle, mesleki olgunluğun 

karar vermeye hazır oluş, karar verme sürecini anlama, seçeneklerin farkında 

olma ve karar vermeye istekli olmadan oluştuğunun söylenebileceğini de belirtir 

(Pietrofesa ve Splete, 1975). 

Kuzgun (2005) karar verme davranışının ortaya çıkabilmesinde 

bulunması gereken koşulları şu şekilde sıralamıştır: 
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a. Karar verme durumunu ortaya çıkaran bir seçme sorunun olması ve bu 

sorunun birey tarafından hissedilmesi, 

b. Güçlüğü giderecek birden fazla seçeneğin olması, 

c. Bireyin seçeneklerden birine yönelme özgürlüğünün olması. 

 

Kuzgun (2004), karar verme işleminin başlayabilmesi için o güne kadar 

gidilen yolun tıkanması, çekici özellikleri olan yeni olanakların açılması, bunun 

birey tarafından algılanması ve durumda bir değişiklik yapma gereksinmesinin 

hissedilmesi gerektiğini vurgular. Ayrıca, akılcı bir karar sürecinin aşamalarını 

da şu şekilde belirtir: 

 

• Problemin hissedilmesi, 

• Problemin tanımı, 

• Seçeneklerin oluşturulması, 

• Seçenekler hakkında bilgi toplanması, 

• Toplanan bilgilerin, istekleri karşılama olasılığı açısından 

değerlendirilmesi, 

• Uygun seçeneğin belirlenmesi, 

• Planın uygulamaya konması, 

• Sonucun değerlendirilmesi. 

 

 Karar verme süreci hakkında birçok yazar görüşlerini ifade ettikleri 

modeller açıklamaya çalışmışlardır. Burada kısaca Clarke ve ark.’nın, Gelatt’ın, 

Vroom’un, Hilton’un, Gati’nin ve Jannis ve Mann’ın modellerinden 

bahsedilecektir.  

 Clarke ve arkadaşları (1965), seçenekler hakkında bilgi edinmede 

izlenmesi gereken basamakları şu şekilde ifade ederler: İzlenebilecek yollar 

hakkında bilgi edinme, muhtemel sonuçlar hakkında bilgi edinme ve eylemlerin, 

beklenen sonuçlara götürme olasılığı hakkında bilgi edinme  (Akt: Kuzgun, 

2006). 

Gelatt (1962) ise karar verme kuramında, karar verme gibi bir durumla 

karşı karşıya kalan bir bireyin yordama ve değer sistemlerine ihtiyacı olduğunu 

vurgular. Karar verme sürecini de yardayıcı sistem, değer sistemi ve karar 
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sistemi olarak modelleştirir. Yordayıcı sistem, olanaklı olan seçenekler, 

eylemlerin getireceği sonuçlar ve bunlara erişme olasılığını ifade eder. Değer 

sistemi, mümkün olan sonuçların göreceli tercihidir. Karar sistemi ise 

önceliklerin değerlendirilmesidir. Seçeneklerin kişi için istenirlik derecesi kararın 

yönünü belirler. Birey, geleceğe ilişkin sonuçlara verdiği değere göre bunlarla 

ilgilenir (Akt: Kuzgun, 2006). Gelatt, karar vermenin “amaç” ile başladığını da 

ifade eder. Karar vermeyi “amacı açıkça tanımlama, veri toplama, ilgileri analiz 

etme, olası seçenekleri araştırma ve sonucu değerlendirme” olarak ifade eder.  

 Vroom da beklenti kuramında karar verme kavramını beklenti kavramı ile 

açıklar. Ona göre, bireyin bir seçeneğe yönelişi onun tercih ettiği sonuca 

erişebileceği yolundaki inancının derecesini ifade eder. Vroom’a göre karar, 

istenilir yönleri en fazla ve istenmeyen yönleri en az ve erişme olasılığı en 

yüksek seçeneğe yönelmedir. Kişi, istekleri ile önündeki seçeneklerin her birinin 

kendisine sağlayabileceği doyum ve kendisinin sahip olduğu niteliklerle, 

seçeneklerin gerektirdiği nitelikleri değerlendirerek seçeneklerden birine yönelir. 

Bu model sadece seçenekler arasından birini seçme durumunda olan kişilerin 

davranışını açıklamaktadır (Akt: Kuzgun, 2006). 

 Hilton’un karar modelinde ise meslek kararı vermede güdüleyici 

faktörlerin bilişsel tutarsızlığı azaltma çabası içinde olduğu vurgulanır. Bireyin 

bilişsel tutarsızlığını arttıran pek çok neden bulunmaktadır. Tutarsızlığı yaratan 

bazı faktörler geçicidir. Karar verildiğinde ya da birey bir seçeneğe 

bağlandığında bunlar işlevini yitirir. Ona göre doğru ve sağlıklı karar verebilmek, 

sağlıklı bir kişilik gelişiminin göstergesidir (Akt: Kuzgun, 2006). Hilton, bilişsel 

tutarsızlık kavramını meslek seçimini ve meslek gelişimini anlamak için de 

kullanır (Kroll ve ark., 1979).  

Janis ve Mann (1977) da karar verme yeteneği modelini tanımlamışlardır. 

Karar verme aşamasında kusursuz bilgiye ulaşmak için bazı ölçütleri ileri 

sürmüşlerdir. Dikkatli ve özenli karar veren kişiyi, çeşitli seçenekleri inceleyen, 

seçenekleri objektif olarak araştıran, her seçeneğe önem veren, hepsinin 

istendik ve istenmedik yönlerini görebilen, yeni bilgiyi düzenli araştıran, bilgi 

hoşuna gitmese bile onu kullanan, kararı uygulamaya koymak için plan yapan 

kişi olarak tanımlarlar. Dikkatsiz kişi ise çözümlenmesi gereken bir durumla 

karşılaştığında kendinden emin olmayan, sorundan kaçan, savunucu davranan 
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ya da aşırı atak davranıp olgunlaşmamış seçimler yapan kişidir (Akt: Kuzgun, 

2006). 

Gati ise seçme ile tercih belirtme işleminin verilen kararın doğruluğunu 

etkileyebileceğini belirtir. Ona göre dünya belirsizliklerle doludur ve bu durumun 

yarattığı sıkıntı ile en çok karar verme durumu ile karşılaşıldığı zaman yaşanır. 

İnsanlar belirsizliği karar sorununun önemli bir öğesi olarak görmelidirler. Bazen 

bir seçeneğin tek bir yönü diğer seçeneklerden daha iyi olabilir; ama kalan 

yönleri diğerlerinin kalan yönlerinden farklı da olmayabilir. Böyle bir durumda 

seçenekleri elemek ve kararı kesinleştirmek hemen mümkün olabilir. Yararlı 

olduğu düşünülen ve benimsenen seçenek ulaşılma olasılığı yüksek seçenek 

olmayabilir. Çünkü birçok kişi aynı koşullarda karar verip o seçeneğe yönelmiş 

olabilir. Akılcı seçim en fazla erişilebilir olan ve en çok yarar sağlayandır 

(Kuzgun, 2006). 

 

 

KARAR VERME STRATEJİLERİ 
 
 

 Kişilerin bir konuda karar verme sorununa yaklaşımları ve karar verirken 

izledikleri yöntemler birden çok olabilir. Karar verme durumunda olan kişilerin 

soruna yaklaşım biçimleri veya tarzları, benimsenen belli bir karar biçimine göre 

yaptıkları işlemler, izledikleri yollar karar stratejisi olarak adlandırılır. Karar 

biçimi stratejiden daha kapsamlı bir kavramdır. Belli bir biçimi benimseyenlerin 

kullandıkları stratejiler de farklı olabilir (Kuzgun, 2006). 

 Haren (1979), Super (1980), Jespen ve Prediger (1981), mesleki karar 

verme stilini, “mesleki davranışı ve mesleki gelişimi açıklamak için bilişsel 

yapının sergilenişi” olarak tanımlamışlardır (Akt: Mau, 2000). Haren (1979) 

mesleki davranışta karar verme stillerinin kritik bir etmen olduğunu belirtmiştir. 

Ona göre karar verme stilleri, bireyin karar verme durumundaki eylemleri, 

tepkileri ve yaklaşımlarının biricik tavrını gösterir (Akt: Phillips ve ark., 1984). 

 Driver (1979), karar verme stilini, “bireyin karar vermede kullandığı 

alışılmış örüntüler” olarak tanımlar. Harren (1979)’a göre karar verme stili, 

bireyin mesleki karar verme görevini algılayışı ya da mesleki karar verme 

görevine tepki verme özelliğidir  (Akt: Mau, 2000). 
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 Arroba (1977) da karar verme stillerini, “karar verme durumunda hareket 

etme, tepki verme ve yaklaşım yolları” olarak tanımlar (Akt: Spencer, Bradley, 

Brandon, Randolph, 1997).  

Karar stratejisi, bireyin seçimi için seçeneklerin nitelikleri ve tercihleri ile 

ilgili bilgileri nasıl birleştirdiğini ifade eder. Karar veren bireyler bireysel 

amaçlarının yanı sıra duruma göre farklı stratejileri kullanmaktadırlar. Farklı 

stratejiler farklı seçim sonuçlarına yol açar (Sauermann, 2005).  

Jespen (1974), karar sürecinin bireyin bir seçeneği elde etmek için bilgi 

toplama yollarında ona rehberlik eden stratejileri kullanmasının onun kararını 

etkilediğini ifade etmiştir. Bu stratejilerin de bireyin karar verme biçiminde 

farklılık gösterebileceğini belirtmiştir (Akt:Phillips ve ark., 1984). 

Dinklage’ın (1967) saptadığı karar biçimleri de şunlardır (Phillips ve ark., 

1984; Kuzgun, 2006) :  

İçtepisel davrananlar: Karşılarına ilk çıkan seçeneğe yönelirler. 

Kararları anidir ve sadece isteklerine ve duygularına dayanır.  

Kaderciler: Sorunun çözümünü veya kararı çevresel olaylara ya da 

kadere bağlarlar.  

Boyun Eğenler: Bir başkasının planına veya önerisine boyun eğerler. 

Erteleyenler: Sorunun üzerinde düşünmeyi ve eyleme geçmeyi 

ertelerler. 

Kendine Eziyet Edenler: Seçenekler hakkında bilgi toplamaya ve 

üzerinde düşünmeye çok zaman harcarlar; ancak veriler içinde kaybolurlar. 

Plan Yapanlar: Hedefe götürecek seçenekleri sistemli bir biçimde 

incelerler ve istekleri ile olanaklar arasında denge sağlayacak en uygun 

seçeneği bulmaya çalışırlar. 

Sezgisel Davrananlar: Karar verme sorununa mistik, bilinçaltı güdülere 

ağırlık veren bir yaklaşımdadırlar. Bir kararı nasıl verdiklerinin farkında 

değillerdir ama kararın doğru olduğundan emindirler. 

Donup Kalanlar: Karar verme sorumluluğunu hissederler ama ona 

yaklaşma gücünü kendilerinde bulamazlar. Karar planı yapamaz; kararı 

erteleyemezler. Bilgi toplamaktan, seçenekleri düşünmekten kaçınırlar ancak 

karar vermeleri gerektiğinin de farkındadırlar.  
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Karar stratejileri genel olarak nitelendirildiğinde Payne ve ark. (1993) dört 

genel nitelik ifade etmişlerdir (Akt: Sauermann, 2005). Bunlar; 

 

• bilgi işlemenin toplam miktarı, 

• bilgi toplama yönteminin seçimi,  

• alternatif ya da alternatiflere karşı olan niteliklerden işlenebilecek bilgi,  

• telafi eden ya da etmeyen strateji. 

  

Karar verme stilleri ile ilgili taksonomiler arasından en yaygın olarak 

bilineni de Harren’ın taksonomisidir. Haren, mesleki karar vermeyi 

kolaylaştıracak deneysel bir araştırma yapmıştır ve üniversite öğrencilerine 

yönelik olarak mesleki karar verme ile ilgili kuramsal bir model ve karar verme 

davranışını ölçen bir ölçek geliştirmiştir (Blustein, 1987).  Harren, Dinklage 

tarafından önerilen 8 stili 3 genel stile indirmiş ve mesleki seçimi ve gelişimi ile 

dolaylı bir anlamı olan bu stilleri tanımlamıştır (Phillips ve ark., 1984; Blustein, 

1987). Bu üç stil, bireyin karar vermede sorumluluk alma ve sorumluluğu 

başkalarına (arkadaş, aile, kader) atma derecesini; karar vermede duygusal 

stratejilere karşılık mantıksal stratejileri kullanma derecesini gösterir (Phillips ve 

ark., 1984). Harren’ın tipolojisindeki üç karar verme stili şunlardır; mantıklı, 

sezgisel ve bağımlı karar verme stilleri.  

Mantıklı karar verme stilinde kararlar mantıklı ve bilerek verilir (Mau, 

2000). Bu stil, zaman perspektifinde sistemli tahmini ve mantıksal müzakereyi 

kapsar. Mantıklı karar verenler karar vermenin sorumluluğunu kabul ederler. 

Bilgiyi toplama ve bunu değerlendirmede dikkatli ve nesnel bir tutum 

içindedirler. (Phillips ve ark., 1984).   

Sezgisel karar verme sitilinde, bireyler duygusal etmenleri düşünen, 

çoğunlukla ani hareket eden bir tutum içinde olma eğilimindedir. Karar vermenin 

sorumluluğunu bu stilde karar verenler de kabul ederler. Hayal, şimdiki 

duygulara dikkat etme ve duygusal farkındalığa güvenirler (Phillips ve 

ark.,1984). Kararlar duygulara ve duygusal doyuma dayanılarak verilir 

(Mau,2000). 

Bağımlı karar verme sitilinde ise kararlar başkalarının görüşlerine ve 

beklentilere dayanılarak verilir (Akt: Mau, 2000). Bağımlı karar verenler pasif, 

itaatkar ve başkalarının etkisi altındadırlar (Phillips ve ark., 1984).  Karar verme 
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sorumluluğunu inkâr etme; sorumluluğu dışsal süreçlere ya da başkalarına 

yükleme eğilimindedirler (Westcot, 1991).  

Harren’ın taksonomisi, karar verme görevi sırasında kullanılan bir dizi 

tutum ve davranışı da göstermektedir. Bu üç stilin de bağımsız olduğu 

varsayılır. Bir birey bu üç stilin özelliklerini taşıyabilir; ama bireyin karar verme 

görevi ile ilgili yaklaşımı bireyde baskın olan stil ile nitelendirilir (Phillips ve ark., 

1985). Ayrıca, bireyin karar vermede almış olduğu kişisel sorumluluğunun 

derecesini de değiştirir. (Mau, 2000). 

  Haren (1979) karar verme sürecinde en etkili yaklaşımın mantıklı karar 

verme stilinin kullanılması olduğunu vurgulamıştır. Her ne kadar en ideal sitilin 

mantıklı karar verme stili olduğu varsayılsa da bazı araştırmacılar mantıklı karar 

verme stilinin, meslek ile ilişkili görevlerde ilerlemede ne ihmal edilebileceğini ne 

de önemli olduğunu belirtirler ( Akt: Mau, 2000). 

Driver, Brousseau ve Hunsaker (1990) ise bireylerin birincil karar verme 

stillerinin ve ikincil karar verme stillerinin olduğunu varsaymışlardır (Akt: Mau, 

2000). 

 Johnson’ın (1978) da karar verme konusunda 2x2 ‘lik tipolojik bir modeli 

vardır. Modelinin bir boyutu “spontan karşıtı sistematik”; diğer boyutu ise  “içsel 

karşıtı dışsal” dır (Akt: Miller ve Miller, 2005)  Spontan-sistematik boyut, 

bireylerin nasıl bilgi topladığını ve yöntemini değerlendirir. Bilgi toplamada 

spontan stilin özellikleri olaylara holistik bir tepki veren, hızlı psikolojik 

bağlanmaya sahip, esnek amaca yönelim olarak tanımlanır. Sistematik stilin 

özellikleri ise olaylara bütünsel tepki veren, psikolojik bağlanması tedbirli olan 

ve amaca yöntemsel olarak yönelme olarak belirtilir. İçsel-dışsal boyut, karar 

verme aşamasındaki bireyin bilgi toplama sürecindeki kişisel gereksinimlerinin 

derecesini ifade eder. Dışsal işlemciler yüksek sesle düşünürler ve hakkında 

konuşmadıkları sürece ne hissettiklerinden emin olmazlar. İçsel işlemciler ise 

karar aşamasında hakkında konuşmadan önce süreç ile ilgili düşünmeyi tercih 

ederler. Ne yaparsa yapsınlar bunu sessizce yapma ve karar verme süreçlerini 

gizli tutuma eğilimindedirler. Sadece karar verdikleri ya da yapmayı 

düşündükleri şey ile ilgili konuşurlar  (Johnson, 1978; Miller ve Miller, 2005). 

  Osipow ve Reed (1985) Johnson’ın modelini karar/kararsızlık boyutunda 

ele almışlardır (Akt: Kuzgun, 2006). 
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 Scherba, bireylerin karar verirken kullandıkları stilleri belirlemek amacıyla 

“Karar Verme Anketi”ni geliştirmiştir.  Krumboltz, Kinner, Rude, Scherba ve 

Hamel (1986) bu ankette yer alan her bir karar verme stilini şu şekilde 

belirtmiştir: 

 

 Mantıklı stil: Karar vermede sistematik ve mantıksal yaklaşımları 

kullanırlar. Araştırmacılar,  mantıklı karar verenlerin özelliklerini ifade etmek için 

Krumboltz ve Hamell’ın karar verme modelini kullanmışlardır. Bu modelin 

basamakları şunlardır:  a. Problemi tanımlama, b. Eylem planı hazırlama, c. 

Değerleri belirleme, d. Seçenekleri belirleme, e. Olası sonuçları keşfetme, d. 

Sistemli bir biçimde seçenekleri eleme, e. Eyleme geçme.  

 Sezgisel Stil:  Bu stilde karar verenler, belirli olmayan bir baskının ya da 

iyi duyguların hoşa giden bir sonuca yol açacağını düşünürler. 

 Bağımlı Stil: Bağımlı karar verenler başkalarının tavsiyelerine göre 

davranırlar.  

 İçtepisel Stil: Spontan ve üzerinde düşünmeden, hesap yapmadan karar 

verenlerdir. 

 Kaderci Stil: Kararlarında şansın ve kaderin daha çok rol oynadığına, 

karar vermede kişisel kontrollerinin çok az olduğuna inanan kişilerdir.  

 

Kuzgun (2005) her bireyin çeşitli karar durumlarında farklı tepkiler 

gösterebileceğini belirtmiştir.  Karar biçimlerini de şu şekilde ifade etmiştir: 

 

• Sezgisel: Karar verirken duyguların doğruya götüreceğine inanma, hoşa 

giden seçeneğe inanma sezgisel karar verenlerin özellikleridir. 

• Bağımlı: Bağımlı karar verenler, karar verirken başkalarının önerilerine 

önem verirler. Başkalarının doğruyu bileceğine inanırlar. 

• Mantıklı: Bu biçimde karar verenler seçenekleri dikkatle incelemeyi ve 

her seçeneğin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmeyi tercih 

ederler. 

• Aceleci: Aceleci karar verenler, kararı geciktirmenin yaratacağı 

belirsizlikten rahatsız olma ve hemen kararı kesinleştirme 

eğilimindedirler. 



 46

• Kararsız: Verdiği kararı hemen değiştirmeye kalkışma, hiçbir karardan 

hoşnut olmama kararsız olan bireylerin özellikleridir. 

 

Kuzgun (2005) karar verme durumunda bireylerin hangi karar biçimlerini 

kullandıklarını belirlemek amacıyla da Karar Stratejileri Ölçeği’ni geliştirmiştir. 

Yapılan faktör analizi sonucunda sezgisel ve aceleci biçimleri ifade eden 

maddelerin tek bir madde de toplandığı görülmüştür. Bu nedenle ölçekte iki 

karar biçimini ifade eden içtepisel karar stratejisi kullanmıştır. Böylece Kuzgun 

bireylerin kullandıkları karar stratejilerini mantıklı karar stratejisi, içtepisel karar 

stratejisi, bağımlı karar stratejisi ve kararsızlık stratejisi olarak tekrar 

tanımlamıştır. 

 Robinson da, karar verme sorumluluğunu üstlenmenin ve bunun için 

sistematik bir araştırma yapma ölçütünü, başarılı ve etkili bir biçimde karar 

vermek için temel kabul edilmesi gerektiğini vurgular. Bunun dışındakileri ise 

istenmedik stratejiler olarak görmekte ve sadece sezgisel stratejilerin bazı 

durumlarda etkili olabileceğini belirtmektedir (Akt: Kuzgun, 2006). 

 

 

Karar Verme Stratejileri İle İlgili Yapılan Araştırmalar 
 
 

a. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

Karar verme stratejileri ile ilgili alan yazın incelendiğinde de, Bilgin (1995) 

grup rehberliği ve grupla psikolojik danışma yardımının lise öğrencilerinin karar 

verirken bağımsız davranabilmeleri üzerindeki etkisini araştırmıştır. Araştırma 

sonucunda, grupla psikolojik danışma yardımı alan öğrencilerin meslek 

kararında bağımsızlık puanlarında bir yükselme olmuştur. Meslek rehberliği 

yardımı alan grubun meslek kararında bağımsızlığı gösteren puanlarında da 

anlamlı bir artış saptanmıştır. Grup rehberliği yardımı alan öğrencilerin meslek 

kararı bağımsızlık puanlarında bir artış gözlenmemiştir. Grupla Danışma ve 

Grup Rehberliği yardımı alanların meslek kararı bağımsızlık puanı, 

almayanlardan anlamlı bir biçimde yüksektir. Araştırma bulguları, mesleki kararı 

verme aşamasındaki gencin herhangi bir yardım hizmetinden, mesleki karar 
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verme becerilerini olumlu yönde geliştirme biçiminde yararlandığını 

göstermektedir.    

Eldeklioğlu (1996) ise üniversite öğrencilerinin ana-babalarını 

demokratik, otoriter ve koruyucu olarak algılamaları ile karar verirken 

benimsedikleri stratejiler arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma bulgularına 

göre, demokratik ana-baba tutumuyla mantıklı ve bağımsız karar verme 

arasında olumlu bir ilişki, kararsız olma arasında olumsuz bir ilişki bulunmuştur. 

Koruyucu-istekçi ve otoriter ana-baba tutumlarıyla kararsız olma arasında 

olumlu, otoriter anne-baba tutumuyla mantıklı karar verme arasında olumsuz 

ilişki bulunmuştur.  

Tiryaki (1997) üniversite öğrencilerinin karar verme stratejilerini, sınıf, 

cinsiyet, annelerinin ve babalarının eğitim düzeyleri ve kendine saygı düzeyleri 

değişkenleri açısından araştırmıştır. Araştırmada, 1.sınıf öğrencilerinin 

kararsızlık puanlarının, 4.sınıf öğrencilerinden yüksek olduğu bulunmuş; 

içtepisel ve mantıklı stratejilerde sınıf seviyesine göre anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Kızların içtepisel puanlarının erkeklerden yüksek olduğu 

bulunmuş; kararsızlık ve mantıklı stratejide cinsiyete göre anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Bulgulara göre, anne ve babaların eğitim düzeyi ile karar verme 

stratejileri arasında da anlamlı bir fark yoktur. Kendine saygı puanı düşük olan 

öğrencilerin içtepisel ve kararsızlık stratejisi puan ortalamalarının kendine saygı 

puanı yüksek olanlara göre yüksek olduğu saptanmıştır. Kendine saygı puanı 

yüksek olanların kendine saygı puanı düşük olanlara göre mantıklı strateji 

puanlarının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Köse (2002) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (PDR) 1.sınıftaki 

öğrencilerin cinsiyetleri ve algıladıkları sosyoekonomik düzeyleri, psikolojik 

ihtiyaçlarının karar verme stratejilerinde anlamlı bir farka yol açıp açmadığını 

araştırmıştır. Araştırma bulgularına göre araştırmaya katılan öğrencilerin 

benimsedikleri karar verme stratejisi ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Öğrencilerin algıladıkları sosyoekonomik düzeye göre mantıklı 

karar verme stratejisi açısından anlamlı düzeyde fark vardır. Sosyoekonomik 

düzeyini yüksek algılayanlarla sosyoekonomik düzeyini orta algılayanların 

içtepisel karar verme stratejisini ve kararsızlık stratejisini benimsedikleri 

bulunmuştur. Öğrencilerin psikolojik ihtiyaçları cinsiyete göre 

karşılaştırıldığında, kızların şefkat gösterme ihtiyacının erkeklerden yüksek 
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olduğu, erkeklerin ise başatlık ihtiyacının kızlardan yüksek olduğu bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin psikolojik ihtiyaçları ile algıladıkları 

sosyoekonomik düzeye göre, sosyoekonomik düzeyini düşük algılayanların, 

sosyoekonomik düzeyini orta algılayanlara göre yakınlık ihtiyacı daha yüksektir.   

Taşdelen (2002) de öğretmen adaylarının karar verme stilleri (rasyonel, 

sezgisel, bağımlı, kaçınma, kendiliğinden-anlık) ile psikososyal özellikleri 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmen adaylarının 

psikososyal özellikleri ile karar verme stilleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Rasyonel karar verme stili öğrenim görülen bölüm, kendi ile ilgili 

kararlarda etkili olan kişinin değerlendirilmesi, problemlerle başa çıkma 

düzeyinin değerlendirilmesi ile; bağımlı karar verme stili, sosyoekonomik düzey 

algısı, kendi ile ilgili kararlarda etkili olan kişinin değerlendirilmesi, problemlerle 

başa çıkma düzeyi algısı ile; kaçınma karar verme stili kendini algılama biçimi, 

çevre tarafından değerlendirme biçiminin algısı, kendi ile ilgili kararlarda etkili 

olan kişinin değerlendirilmesi, sahip olunan yenilikçi davranışın 

değerlendirilmesi, zeka ve yetenek açısından kendini yeterli algılama düzeyi, 

problemlerle başa çıkma düzeyinin değerlendirilmesi ile; kendiliğinden-anlık 

karar verme stili aile davranışlarının algılanması, arkadaş davranışlarının 

algılanması, zeka ve yetenek açısından kendini yeterli algılama düzeyi ile 

anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Sezgisel karar verme stili ise değişkenlerin hiçbiri 

ile ilişkili bulunmamıştır. Cinsiyete göre de karar verme stilleri arasında bir fark 

bulunmamıştır.  

Şahin-Yüksel (2002) iletişim beceri düzeyleri farklı olan yönetici 

adaylarının mantıklı karar verme ve problem çözme beceri düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık olup olmadığını incelemiştir. Araştırma bulgularına göre iletişim 

beceri düzeyi yüksek olan yönetici adaylarının mantıklı karar verme düzeyleri 

iletişim becerileri düşük olan yönetici adaylarının mantıklı karar verme 

düzeylerinden anlamlı bir şekilde farklı olduğu bulunmuştur. İletişim beceri 

düzeyi yüksek olan yönetici adaylarının problem çözme düzeylerinin de, iletişim 

becerileri düşük olan yönetici adaylarının problem çözme düzeylerinden anlamlı 

bir şekilde farklı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, iletişim beceri düzeyleri farklı 

olan yönetici adaylarının cinsiyete göre mantıklı karar verme düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmazken, problem çözme düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu bulunmuştur. 
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Köksal (2003) ise ergenlerin duygusal zekâları ile karar verme stratejileri 

arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma bulgularına göre duygusal zekânın kız 

öğrencilerde erkek öğrencilere oranla daha yüksek olduğu, duygusal zekâ ile 

mantıklı karar verme arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ve bağımlı karar 

verme ile duygusal zekâ arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır.  

Deniz (2004) üniversite öğrencilerinin karar vermede öz-saygı, karar 

verme stilleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Araştırma bulgularına göre öğrencilerin karar vermede öz-saygı puanları ile 

problem çözme becerileri arasında olumsuz yönde anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Ayrıca karar verme stillerinden erteleyici, dikkatli, panik, kaçıngan 

karar verme ile problem çözme becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

Yiğit (2005) cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve babanın eğitim düzeyi, ailenin 

algılanan gelir düzeyi, algılanan ana baba tutumu, algılanan akademik başarı ve 

özsaygı düzeyinin lise öğrencilerinin karar verme davranışını ne derece 

yordadığını incelemiştir. Araştırma bulgularına göre özsaygı, algılanan 

akademik başarıdan düşük ve orta düzeyde başarılı olma, annenin lise mezunu 

olması ve cinsiyet mantıklı karar verme stratejisinin;  özsaygı ve annenin lise 

mezunu olması içtepisel karar verme stratejisinin; özsaygı, cinsiyet ve algılanan 

gelir durumundan orta düzeyde gelire sahip olma kararsızlık stratejisinin önemli 

bir yordayıcısıdır. Araştırma bulgularına bakıldığında karar verme stratejilerinin 

en önemli yordayıcısı özsaygıdır.  

 Çoban ve Hamamcı (2006) farklı kontrol odağına sahip bireylerin 

kullandıkları karar verme stratejilerini araştırmıştır. Lise son sınıf öğrencileri 

üzerinde yapılan bu araştırmada öğrencilerin genel olarak içsel kontrol odağına 

sahip olduğu ve çoğunlukla mantıklı karar verme stratejisini kullandıkları tespit 

edilmiştir. Mantıklı karar verme stratejisi ile kontrol odağı arasında olumsuz 

yönde düşük düzeyde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Kontrol odağının içtepisel 

karar verme stratejisi ve kararsızlık arasında olumlu yönde düşük düzeyde bir 

ilişki bulunmuştur. İçsel kontrol odağına sahip öğrenciler dışsal kontrol odağına 

sahip öğrencilerle karşılaştırılmış ve mantıklı karar verme stratejisini anlamlı bir 

biçimde fazla kullandıkları tespit edilmiştir.  

Güner (2006) lise son sınıf öğrencilerinin karar stratejilerini yordayan 

değişkenleri (cinsiyet, akademik başarı, sosyoekonomik düzey) akılcı olmayan 
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inanç ve kaygı durumları (sürekli ve durumluk kaygı) açısından incelemiştir. 

Araştırmada akılcı olmayan inanç ve durumluk kaygının lise öğrencilerinin 

içtepisel karar stratejisinin yordayıcısı olduğu bulunmuştur. Akılcı olmayan 

inanç, cinsiyet, sürekli kaygı ve sosyoekonomik düzeyin mantıklı karar 

stratejisini anlamlı düzeyde yordadığı; durumluk kaygının yalnızca kararsızlık 

stratejisini yordadığı bulunmuştur. Bu bulgular, lise son sınıf öğrencilerinin karar 

stratejileri üzerinde akılcı olmayan inanç, durumluk- sürekli kaygı, cinsiyet, 

sosyoekonomik düzeyin birer yordayıcısı olduğunu göstermiştir.  

Develioğlu (2006) problem çözme becerileri yüksek ve düşük olan 

üniversite öğrencilerinin karar verme stratejileri, sınıf düzeyleri, cinsiyet, ailenin 

aylık geliri, annenin ve babanın eğitim düzeyi değişkenleri açısından 

incelenmiştir. Araştırmada sınıf düzeyine göre hem 1.sınıf hem de 4. sınıf 

öğrencilerinde problem çözme becerisi düşük olan grubun yüksek olan gruba 

kıyasla daha çok içtepisel karar stratejisini kullandığı; mantıklı karar verme ve 

kararsızlık stratejisini kullanmalarında bir farklılık olmadığı görülmüştür. Problem 

çözme becerisi yüksek ve düşük olan 4.sınıf öğrencilerinin içtepisel stratejisinin 

1. sınıftakilerden manidar bir biçimde yüksek olduğu bulunmuştur. Cinsiyete 

göre, kız ve erkeklerin her ikisinde de problem çözme becerisi düşük olanların 

yüksek olanlara göre içtepisel karar stratejisini kullandıkları; mantıklı ve 

kararsızlık stratejisini kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Problem çözme becerisi 

yüksek ve düşük olan erkeklerin içtepisel karar stratejisini kızlardan daha çok 

kullandıkları bulunmuştur. Ailenin aylık geliri, anne ve babanın eğitim düzeyine 

göre problem çözme becerisi yüksek ve düşük olanların mantıklı karar verme, 

içtepisel karar verme, kararsızlık stratejilerinde fark görülmemiştir. Araştırma 

bulgularına bakıldığında sosyoekonomik düzey, ailenin gelir durumu, anne ve 

babanın eğitim düzeyine göre problem çözme becerisi yüksek olan üniversite 

öğrencilerinin mantıklı karar stratejisini, problem çözme becerisi düşük olanların 

da içtepisel ve kararsızlık stratejisini kullandıkları saptanmıştır.  

Bacanlı ve Sürücü (2006) ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin sınav kaygıları 

ve karar verme stillerini cinsiyete göre incelemişlerdir. Araştırma bulguları, bu 

öğrencilerin karar vermeyle başa çıkmada kullandıkları karar verme stillerinin 

sınav kaygıları ile sınav kaygısının kuruntu ve duyuşsallık öğelerinin önemli 

yordayıcısı olduğunu göstermiştir.Ayrıca araştırmada kız öğrencilerinin sınav 

kaygılarının erkek öğrencilerden anlamlı olarak daha fazla olduğu bulunmuştur. 
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Cinsiyete göre karar stilleri bakımından uyumsuzluk ve sorumluluktan kaçma 

stillerini kullanmada erkeklerin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Öz-saygı, 

ihtiyatlı seçicilik ve panik stillerini kullanmada da cinsiyete göre anlamlı bir fark 

bulunmamıştır.  

 Karar verme stratejileri ile yurt içinde araştırmalar incelendiğinde 

bakıldığında araştırmalarda anne baba tutumları, sınıf düzeyi, cinsiyet, kendine 

saygı, sosyoekonomik düzey, psikolojik ihtiyaçlar, psikososyal özellikler, 

problem çözme becerisi, duygusal zekâ, özsaygı, anne baba eğitim düzeyi, 

ailenin gelir düzeyi, algılanan akademik başarı, kontrol odağı, akılcı olmayan 

inanç, kaygı durumları, sınav kaygısı, gibi değişkenlerin dikkate alındığı 

görülmektedir. Araştırmalar, ilköğretim 8.sınıf, lise ve üniversite öğrencileri ile 

yöneticilerle yürütülmüştür. Araştırma bulguları farklı örneklemlerde faklı 

sonuçları göstermektedir.  

 

 

b. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

Yurt dışında yapılan araştırmalar incelendiğinde karar verme, mesleki 

karar verme ile ilgili birçok model olduğu ve araştırma yapıldığı görülmektedir. 

Ancak bu araştırmada bireyin karar verme stratejileri ele alındığı için karar 

verme stratejileri ile ilgili yapılan araştırmalara yer verilmiştir.  

Johnson (1978) danışanların kendilerine özgü kullandıkları karar verme 

stratejilerini danışmaların anlayabilmeleri amacıyla kuramsal bir çalışma 

gerçekleştirmiştir. Bu çalışmasının sonucunda bireylerin karar verme 

stratejilerine ilişkin karar verirken kullandıkları dört genel stratejiyi tanımlayan bir 

model ortaya çıkmıştır. Bu modelde yer alan stiller de dışsal-spontan, içsel-

spontan, dışsal-sistematik ve içsel-sistematik stilleridir. 

Phillips, Pazienza ve Ferrin (1984) de üniversite öğrencilerinin karar 

verme stili ile problem çözme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma 

bulgularına göre mantıklı karar verme stratejisini kullananların problem 

durumuna uzak kalmaktansa yaklaştıklarını; bağımlı karar stratejisini 

kullananların problemli durumlarına yaklaştıklarını ancak problem çözme 

becerilerinde belirli bir yeterliliklerinin olmadığı bulunmuştur.  Karar verme 

durumunda sezgisel ve mantıklı karar stratejisinin her ikisini de kullananların 
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yeterlik düzeylerini yüksek, kişisel kontrollerini de azalmış değerlendirdiği ortaya 

çıkmıştır.  

Spencer, Bradley, Brandon ve Randolph (1996) karar verme stratejileri, 

mesleki karar öz-yeterlik düzeyleri ve mesleki gelişim görevleriyle baş etme 

düzeyleri bakımından beş gruba ayırdıkları grupların birbirleriyle ilişkilerini 

incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre grup 1 ve grup 5’deki öğrencilerin 

dışsal-sistematik karar verme stilini, grup 2, grup 3, ve grup 4’teki öğrencilerin 

içsel-sistematik karar verme stilini kullandıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, grup 1 

ve grup 5’teki öğrencilerin mesleki öz-yeterlik düzeyleri yüksek; grup 2 ve grup 

4’teki öğrencilerin mesleki öz-yeterlikleri düzeyleri düşük çıkmıştır. Araştırmada 

sistematik karar verme stili ile mesleki davranış arasında olumlu yönde bir ilişki 

bulunmuştur. 

Mau (2000) Tayvanlı ve Amerikalı üniversite öğrencilerinin mesleki karar 

verme stili ve karar verme öz-yeterliğinin kültür ile ilişkisini incelemiştir. 

Araştırma sonucuna göre kültürel farklılıklar olmaksızın öğrencilerin mantıklı 

karar verme stilini; kızların erkeklerden bağımlı karar verme stilini daha çok 

kullandığı anlaşılmıştır. Mesleki karar verme öz-yeterliliğinde Tayvanlı erkeklerin 

kızlardan daha yüksek puan aldığı, Amerikalı öğrenciler arasında cinsiyete göre 

bir fark olmadığı bulunmuştur. Mesleki karar verme öz-yeterliliği ile mesleki 

karar verme stili arasında ise anlamlı bir ilişki vardır. Kendini mantıklı karar 

veren olarak tanımlayanlar mesleki karar vermede kendilerini yeterli bulma 

eğiliminde; bağımlı karar veren olarak tanımlayanlar ise yetersiz bulma 

eğilimindedirler. Amerikalı öğrencilerde bağımlı karar verme stili öz-yeterlik 

inancının yordayıcısı olduğu; Tayvanlı öğrencilerde ise mantıklı karar verme 

stilinin öz-yeterlik inancının yordayıcısı olduğu ortaya çıkmıştır.  

Soo-Yı ve Park (2003) da Koreli, Japon, Çinli, Amerikalı ve Kanadalı 

üniversite öğrencilerinin karar verme stillerindeki kültürel farklılıkları 

incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre kararlarında işbirliği stilini 

kullananların Koreli öğrenciler olduğunu; bunu Çin, Amerikalı ve Kanadalıların 

izlediğini bulmuşlardır. Bu stilde en düşük puanın Japonların olduğu ortaya 

çıkmıştır. Sakınan stilinde ise en yüksek puanı Çinliler almışlardır. Bunu Koreli, 

Kanadalı ve Amerikalı öğrenciler izlemektedir. Japonlar bu stilde de en düşük 

puanı almışlardır. Karar verirken rekabet stilini de en çok Korelilerin kullandığı, 

bunu Japonların ve Çinlilerin izlediği görülmüştür. Başatlık karar verme stilinde 
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de Korelilerin yüksek puan aldığı, sonra Amerikalıların, Çinlilerin, Kanadalıların 

ve Japonların geldiği görülmektedir.  

Thunholm (2006) bireylerin karar verme stilleri ve zihinsel becerileri ile 

karar verme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma bulguları sakınan stilin 

bireylerin özsaygı puanlarını ve davranış kontrol puanlarını yordadığını 

göstermiştir. Bu bulgu araştırmacı tarafından karar verme stratejilerinin sadece 

bireyin huyunu ya da düşüncesini değil de aynı zamanda da bireyin kendini 

değerlendirmesini de kapsadığı şeklinde yorumlanmıştır. 

Amir ve Gati (2006) üniversiteye başvurmayı hayal eden öğrencilerin 

ifade ettikleri mesleki karar verme güçlükleri ile ölçülen karar verme güçlükleri 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmalarında mesleki karar öz-yeterliği ile 

öğrencilerin karar verme stilleri arasında olumlu yönde bir ilişki bulmuşlardır. 

Ayrıca kariyer planlarının daha billurlaştığını ifade edenlerin daha az mesleki 

karar verme güçlüğü yaşadığını, mesleki karar öz-yeterliklerinin yüksek 

olduğunu ve mesleki karar verme stillerinden düşünme stilini kullandıklarını 

saptamışlardır.  

 Karar verme stratejileri ile yurt dışında yapılan araştırmalara bakıldığında 

da araştırmalarda mesleki karar öz-yeterliği, mesleki gelişim görevleriyle baş 

edebilme, kültürel farklılıklar, mesleki karar verme güçlüğü gibi değişkenlerin 

dikkate alındığı görülmektedir. Araştırmalar, üniversite öğrencileri ile 

yöneticilerle yürütülmüştür. Araştırma bulguları farklı örneklemlerde faklı 

sonuçları göstermektedir.  

 

 

ÖZ-YETERLİK İNANCI 
 
 

 Sosyal Bilişsel Kuram’a göre bireyler ne yapabileceklerine ilişkin 

yargılarına ve çeşitli eylemlerinin olası etkileri hakkındaki görüşlerine göre 

davranırlar. Sosyal Bilişsel Kuram’da öz-yeterlik inançları, bireyin 

motivasyonunun, iyilik halinin ve kişisel başarısının temelini oluşturur (Bandura 

ve ark.,  2001). 
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Bireylerin motivasyonu ve eylemleri, neye inandıklarından etkilenir. 

Bandura da öz-yeterlik kuramında bireyin inanışlarını açıklamaya çalışmıştır 

(Bandura, 1995).    

Bandura öz-yeterlik kuramını, davranıştaki değişim ve ustalık beklentisi 

olarak açıklar (Akt: Manning ve Wright, 1983).  

Bandura (1986) ’ya göre öz-yeterlik beklentisi, arzu edilen sonucuna 

ulaşmak için bireyin yerine getirdiği davranış ile ilgili bireyin becerisine olan 

inancını ifade eder. Ona göre kendini yetenekli olarak algılayan bireyler, 

görevleri ya da etkinlikleri deneme ve yerine getirmede başarılı olma 

eğilimindedirler. Öz-yeterlik, bireylerin var olan bilişsel, davranışsal ve sosyal 

becerilerini herhangi bir görevde kullanmasında ve bütünleştirmesinde genel bir 

mekanizma gibi vazife görür.  Öz-yeterlik, bireyin düşünce örüntüsünü etkiler ve 

birey görev ile ilgilenirken bireyin kararını ve eylemini de kısmen tanımlar.  

Bandura (1997) öz-yeterlikten, “amaca ulaşmak için önemli olan görevleri 

yerine getirme konusunda bireyin algıladığı yeteneği” olarak da söz etmiştir 

(Akt: Choi, 2005). Algılanan öz-yeterlik kavramını da, “olası durumları 

yönetmede gerekli olan bir dizi eylemi organize etmede ve uygulamada bireyin 

yeteneklerine olan inancını” olarak tanımlamıştır (Bandura, 1995).   
 Bandura’ya göre kişisel işlevselliğimizi çoğunlukla yeterlik inancımıza 

göre yönlendiririz. Yani tüm bu inançlarımız kişisel motivasyonumuza ve sonuca 

ulaşmamıza önemli katkıda bulunmaktadır (Bandura, 1995).   

Öz-yeterlik kuramında iki tip beklenti kavramı tanımlanır: Bunlar; öz-

yeterlik beklentisi ve sonuç beklentisi dir. Öz-yeterlik beklentisi bireyin, X 

davranışını gerçekleştirme becerisine sahip olma potansiyelini değerlendirmesi 

olarak tanımlanır. Sonuç beklentisi ise bireyin X davranışının doğurduğu Y 

sonucunu bireyin değerlendirmesidir. Yeterlik ve sonuç beklentisinin aynı anda 

işlediği varsayılır (Manning ve Wright, 1983). Bandura, (1986) bireyin elde ettiği 

birçok sonucu, tesadüf değil, onu elde etmeye yönelik davranışların ürünü 

olarak görür. Bireyin öz-yeterlik inanışı, istediği davranışı elde etmesinde ona 

yardımcı olan temel şeydir. Birinin kendine karşı olan öz-yeterlik inancı bilinirse, 

onun sonuç beklentilerinin de tahmin edilmesinin zor olmadığını belirtmiştir 

(Bandura, 1986). Bandura başarılı olan davranışı yordamada her iki beklentiyi 

de değerlendirmenin önemli olduğunu vurgular (Manning ve Wright, 1983).  
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Bandura’ya göre öz-yeterlik kuramında kariyer ve sonuç beklentisi 

terimlerini birbirinden ayırmak da önemlidir. Kariyer, ilgi ve seçim süreciyle 

ilişkilidir ve akademik gelişimin sonucudur. Sonuç beklentisi ise belirli bir şeyi 

yapmanın sonucunu hayal etmektir. Yani bireyler öncelikle bir şeyi 

yapabileceklerine inançları olup olmadığını gözden geçirirler, sonra da 

düşündüklerini yapmasının kendisine ne kazandırıp kazandırmayacağını 

değerlendirirler (Hall,2003).   
İnsanlar kendileri için en iyi olanı belirlemek durumundadır ve bunu 

yaparken öz-yeterlik inancından hareket ederler. Öz-yeterlik, seçeneklerin 

belirlenmesinin yanı sıra karar verme mekanizmasını da etkiler. Yani öz-yeterlik 

insanların kariyer gelişiminde de anahtar rol oynar. Öz-yeterlik inanışı ne kadar 

gelişmişse kişi kariyerini o oranda daha geniş bir açıdan bakarak yetenekleri 

doğrultusunda yönlendirir, ilgi alanlarını genişletir ve ona göre bir arayış içine 

girer (Bandura, 1995).   

Bandura’ya göre kişinin başarıya ulaşabilmesi için öz denetim 

kapasitesini geliştirmesi gereklidir; yani kişinin kendisini güven altına alması, 

kendisini iyi izlemesi, iyi tanıması, doğru plan ve stratejiler uygulaması, doğru 

yönde güdülenmesi gereklidir. Bunlara ek olarak bunları sürdürmede kararlı 

olmalıdır; yani her hangi bir zorlukta yılmayıp devam etmesi gerekir ki bu da 

gelişmiş öz-yeterlik inanışıyla sağlanır. (Zimmerman, 1995).   

Bandura’ya (1977) göre, insanlar öz-yeterlik inanışları aracılığı ile 

kapasitelerini aşacağını düşündükleri görev ve sorumluklardan kaçınırken, 

yapabileceklerini düşündükleri eylemlere yönelirler (Akt: Bandura, 1986).   

Kişinin kendi öz-yeterlik sorgulaması, aynı zamanda onların karşılarına 

çıkan engellerde ve olumsuz durumlarda, ne kadar çaba göstereceklerini ve ne 

kadar sabırlı olacaklarını da belirler. (Bandura, 1986).    

İnsanların öz-yeterlik inanışları onların hayata bakış açılarını da etkiler. 

Örneğin, öz-yeterlik duygusu gelişmemiş olanlar, başaramadıkları şeyler olduğu 

zaman bunun sebebinin kendilerinden kaynaklandığını düşünüp, olayları 

olduğundan daha fazla zor görebilme eğilimindeyken, öz-yeterlik inanışı 

gelişmiş kişiler, zor durumlara karşı daha mücadeleci olup, daha çözüm odaklı 

davranabilmektedirler.  

Öz-yeterlik algısı gelişmiş olanlar, kendilerine güvenen, zorluklardan 

kaçmayan, ilgi alanlarını geliştirmeye daha açık olan ve stresle daha kolay baş 



 56

edebilen insanlar olurken, öz-yeterliği gelişmemiş olanlarda ise bunların tam 

tersi tutumlar geliştirirler.   

Öz-yeterlik algısı, insanların duruma göre yeni davranış biçimlerini 

geliştirmesine de katkıda bulunur. Örneğin kişi, zor bir durumla karşılaştığında, 

motivasyonunu ona göre ayarlayıp stratejiler geliştirecek ve kendine yeni ara-

davranış biçimleri geliştirecektir. (Bandura, 1986).   

 

 

Öz-yeterlik İnancının Kaynakları 

 Bandura’ ya göre bireyler yeterlikleri ile ilgili inançlarını dört kaynaktan 

alırlar ve bunlara göre inançlarını geliştirirler. Öz-yeterlik inancının 

kaynaklarından birincisi başarılmış yaşantılardır. Bu yaşantılar en etkili olan 

bilgi kaynağıdır, çünkü başarılmış deneyimlere dayanmaktadırlar. Elde edilen 

başarılar öz-yeterlik algısını arttırırken, başarısızlıklar azaltmaktadır. Tekrar 

eden başarılar sonucu elde edilmiş olan güçlü bir öz-yeterlik algısı, daha 

sonraki herhangi bir başarısızlık durumu ile karşılaşıldığında, kişinin olaylara 

daha olumlu ve akılcı bakmasını sağlayıp, bunun nedeninin kendi 

yetersizliğinden olduğunu değil de, az çaba göstermiş olmasına ya da uygun 

stratejiyi kullanmamasına bağlaması yönünde etkilidir (Bandura, 1986).  Bireyin 

sahip olduğu başarılar yeterliliği hakkında sağlam bir inanış geliştirmesini 

sağlar. Birey inancını geliştirirken başarısızlık yaşantıları inancını zayıflatabilir. 

Bireyin başarı yaşantıları, onun değişen hayat şartlarına uygun bilişsel ve 

davranışsal kontrol yetisi kazanmasına yardımcı olur (Bandura, 1995).  

İkincisi dolaylı yaşantılardır. Öz-yeterlik inancı bazen başkalarının 

deneyimlerinden yola çıkılarak da oluşturulabilir. Bunu yaparken kendi 

durumumuzla karşı tarafın durumunun ne kadar benzeştiği önemli bir noktadır. 

Yani kendimize örnek aldığımız modelin bize kazandıracağı algılanan öz-

yeterlik inancı, onu ne kadar benimsediğimizle ilgilidir. Kişileri benimsediğimiz 

oranda kişiler, ikna edici ya da tam tersi yıldırıcı olabilirler. Örnek alma bir 

sosyal standart oluşturmaktan öte,  insanların kendilerine göre en çok yeterli 

gördüklerini, en çok istediklerini seçmesidir (Bandura, 1995). Öz-yeterlik 

algısının, dolaylı yaşantılardan özellikle etkilendiği durumlar şunlardır; birincisi, 

kişinin herhangi bir olay karşısında kendi öz-yeterlik algısının yeterince 
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gelişmediği ya da henüz yeteneği varsa da bunun farkında olmadığı için, bu kişi 

doğrudan karşı tarafı kendine model alabilmektedir. İkincisi ise, bazı durumlarda 

kişilerin kendi performanslarını değerlendirebilecekleri bir kıstas olmadığı 

zaman yine kişiler, kendi performanslarını başkalarının o konudaki 

performansına göre değerlendirmektedir. (Bandura, 1986).   

Üçüncü öz-yeterlik kaynağı sosyal/ sözel iknadır. Sosyal ikna 

sayesinde, insanlar normalde çözemeyeceklerini düşündükleri bir problem 

karşısında, fazladan çaba göstererek onun üstesinden gelebilirler. Kısacası 

sosyal ikna insanların ellerinden gelenin en iyisini yapamaya çalışmalarını 

sağladığı için öz yeterliğin gelişmesine katkıda bulunur (Bandura, 1995). Kişiler 

bazen sosyal ikna sayesinde, başaramayacaklarını düşündükleri bir 

performansı gerçekleştirirlerken, normalde gösterdiklerinden daha fazla çaba 

sarf ederek o performansı başarıyla sonlandırabilirler. Bu durumda, tehlikeli 

olan şeyse, kişi gerçekten yapamayacağı bir göreve karşı yapabilir diye ikna 

edilirse ve başarısız olursa; bu kişinin öz-yeterlik algısının daha da azalmasına 

yol açabilir. (Bandura, 1986).   

Dördüncüsü içinde bulunulan fiziksel durumun değerlendirilmesidir. 

İnsanlar bazen başarısızlıklarını o anda içinde bulundukları strese, kötü ruh 

haline bağlayabilirler. Algılanan öz-yeterlik inancını değiştirmek için mümkün 

olduğunca stresten, olumsuz duygulardan uzak durmak ve fizyolojik 

sıkıntılarımızı yanlış yorumlamamak gerekir. Psikolojik ve duygusal durumlar 

insanların öz-yeterlik duygusunu geliştirmede, özellikle fiziksel güç ve 

dayanıklılık gerektiren koşullarda işlevlerini etkileyebilir (Bandura, 1995).   

 

Tüm bu durumlar doğuştan değil de sonradan bilişsel süreçte oluştuğu 

için öz-yeterlik inanışının algılanışı, yorumlanması kişiden kişiye, toplumdan 

topluma ve içinde bulunulan şartlara göre değişir (Bandura, 1995).   

 

 

Öz Yeterliğin Etkili Olduğu Süreçler 
 
 
1. Bilişsel süreçler: İnsanların çoğu davranışlarını belli amaçlar 

doğrultusunda gerçekleştirirler ve bu amaçlarının boyutlarını kendi 
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yeteneklerine ve kapasitelerine göre belirlerler. Locke ve Latham (1990), 

eğer kişinin öz-yeterlik inanışı yeterince gelişmişse kendine belirleyeceği 

hedeflerin de o oranda büyük olacağını ve kişinin yine bunu 

gerçekleştirmede o oranda kararlı olacağını vurgular (Akt: Bandura, 1995). 

İnsanların sahip oldukları öz-yeterlik duygusu, onların olayları 

algılayış tarzını da etkiler. Örneğin düşük bir öz-yeterlik inanışına sahip olan 

kişi olayları hep olumsuz tarafından görürken bunun tam tersi yüksek bir öz-

yeterlik inanışına sahip olan kişi olayları daha olumlu yönden görecek ve o 

oranda motivasyonunu yüksek tutacaktır. 

Kısaca düşük öz-yeterlik inanışına sahip insanlar karşılaşılan zor 

durumlarla mücadele etmede daha çok zorlanacak ve tutarsız bir analitik 

düşünme yetisiyle hareket edecekleri için kendilerine daha küçük hedefler 

belirleyeceklerdir (Bandura, 1995).   

 

2. Güdüsel Süreçler: Öz-yeterlik inancı, kişisel motivasyonu geliştirmede 

anahtar rol oynamaktadır. Çoğunluğu bilişsel olarak geliştirilen bu kişisel 

motivasyon için üç farklı kuram bulunmaktadır. (Bandura, 1995). Bunlardan 

birincisi yükleme kuramı dır. Öz-yeterlik duygusu gelişmiş olanlar başarısız 

olduklarında bunu yeterli gayret göstermemelerine ya da olumsuz koşullara 

bağlarken, öz-yeterliği düşük olanlar başarısızlıklarının nedenini kendi 

yetersizliklerine bağlarlar. (Bandura, 1995).  

İkincisi beklenti-değer kuramıdır. Buna göre kişi, motivasyonunu, bir 

beklenti içine girerek ve bu beklenti sonucunda elde ettiği değere göre 

belirler. Bu beklenti de yine kişinin öz-yeterlik inanışına bağlı olarak değişir, 

yüksek öz-yeterliliği olan kişi daha büyük beklentiler içine girer. (Bandura, 

1995).  

Bilişsel güdüleyicilerin üçüncüsü de amaç kuramıdır. Amaç kuramına 

göre kişinin kendine zorlu amaçlar belirlemesi de motivasyonun 

arttırılmasında ve sürdürülmesinde etkilidir. Amaca ya da kişisel standartlara 

bağlı motivasyon üç çeşit etkileşim tarafından yönetilir bunlar; kişinin kendi 

motivasyonundan memnun olup olmaması; amaç kazanımı için algılanmış 

öz-yeterlik ve kişinin gelişimine dayalı tekrar düzenlenmiş kişisel amaçlardır. 

(Bandura, 1995).   
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Özetle, öz-yeterlik inancının bireyin motivasyonunu arttırmada, bireyin 

amaçlarını belirlemesinde ve buna ulaşmak için ne kadar çaba 

harcayacağına, zorluklara ne kadar direneceğine ve başarısızlık 

durumundaki dayanıklılığına katkısı vardır. (Bandura, 1995).   

 

3. Duyuşsal Süreçler: Bireyin öz-yeterlik inancı, herhangi bir zor durum 

karşısında onun bu durumdan ne kadar mutsuz olacağını, ne kadar strese 

dayanabileceğini belirler ve onun motivasyon düzeyini etkiler. Hem algılanan 

öz-yeterlik inancı hem de düşünce kontrolü ile oluşan öz-yeterlik inancı 

endişeyi ve olumsuz davranışları önlemede birlikte rol alırlar. Öz-yeterlik 

inancından yoksun insanlar olumsuz durumlarla mücadele etmede başarısız 

olup daha çok stres yaşayıp mutsuz olurlar. (Bandura, 1995).   

 

4. Seçme Süreci: Bu süreçte kişiler şimdiye kadar olan süreçlerden farklı 

olarak, kendilerine, kapasitelerine uygun ortamı kendileri belirlerler. Kişiler 

bu seçimleriyle, zorlu durumları üstlenerek, kapasitelerini zorlayarak, kendi 

yeteneklerini, ilgi alanlarını ve sosyal çevrelerini genişletirler. Bu yüzden 

seçilen süreç, kişisel gelişim bakımından belirleyici olmaktadır. (Bandura, 

1995).   

Öz yeterliği düşük olan kişiler zorlu görevler almaktan kaçınıp, küçük 

umutlar peşinde olan, kendilerine küçük hedefler koyan kişiler olurlar. 

Herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında, onun nasıl üstesinden gelip 

başarabilirim yerine kendilerinde olan eksiklikler ve engeller üzerinde 

dururlar. Sonuç olarak bu kişiler daha kolay stres yaşayıp sonunda 

depresyona girerler. Öte yandan öz- yeterlik inanışı güçlü ve gelişmiş 

olanlarda bunların tam tersi tutumlar söz konusudur; yani onlarda başarı ve 

huzuru geliştirecek davranış alışkanlıkları bulunur (Bandura, 1995).   

 

 

Öz-yeterlik İnancının Boyutları  

Bandura’ya göre öz yeterliğin değerlendirilmesi yapılırken tek bir açıdan 

bakarak değil parçalara bölerek yapmak gereklidir. Bunun için de düzey, 

güç/dayanıklılık ve genellik olarak öz-yeterliği kavramsallaştırmıştır.  Düzeyden 
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kastedilen bir kişinin basit bir görevden daha ılımlıya ve oradan da daha zorlu 

görevlere karşı olan performans değerlendirmesidir. Güçten/dayanıklılıktan 

kastedilen ise, bir kişinin öz-yeterlik algısının zayıflığından ya da güçlü 

olmasından, yani daha öncede bahsedildiği gibi kişinin zorlu bir görev 

karşısında hemen yılıp yılmadığına göre ya da zorlu görevleri alıp almamasına 

göre yapılan değerlendirmedir. Son olarak da genellikten kastedilen, bir kişinin 

sadece tek bir olaya ya da aktiviteye göre değil, çeşitli durum ve aktivitelere 

karşı olan öz- yeterlik algısının değerlendirmesidir (Bandura, 1986).   

 
 
Öz-yeterlik İnancı İle İlgili Yapılan Araştırmalar 
 
 

a. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 

Öz-yeterlik inancına ilişkin yapılan araştırmalara bakıldığında bu 

araştırmaların daha çok öğretmenlik ve sağlık alanlarında olduğu görülmektedir. 

Bu araştırmanın amacına uygun olarak bu bölümde ağırlıklı olarak Türkiye’de 

psikoloji ve psikolojik danışmanlık alanlarında yapılan araştırmalara yer 

verilmiştir. 

Bozgeyikli (2005) araştırmasında ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin 

uygulanan mesleki rehberlik programının meslek kararı vermede kendilerini 

yetkin görme düzeylerine etkili olduğunu bulmuştur. Buna göre mesleki rehberlik 

programına katılan öğrencilerin bireysel ve mesleki özellikleri doğru olarak 

değerlendirme yetkinlik düzeylerinin, mesleklerle ilgili bilgi toplama yetkinlik 

düzeylerinin ve gerçekçi plan yapma yetkinlik düzeylerinin programa katılmayan 

öğrencilerden daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Vardarlı (2005) ilköğretim II. Kademe öğrencilerinin genel öz-yeterlik 

düzeylerinin yordanmasına ilişkin yaptığı araştırmada da genel öz-yeterliğin en 

önemli yordayıcısının özsaygı olduğunu tespit etmiştir. İkinci önemli yordayıcı 

olarak sosyal becerinin, bunu da algılanan başarı düzeyi, algılanan gelir 

düzeyinin, annenin eğitim düzeyinin ve yaş değişkeninin izlediği görülmektedir. 

Çakır, Kan ve Sünbül (2006), tezsiz yüksek lisans ve öğretmenlik meslek 

bilgisi programlarının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ve öz 
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yeterlik algıları arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırma bulgularına göre tezsiz 

yüksek lisans eğitimi alan kız ve erkek öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin 

tutumları öğretmenlik meslek bilgisi programındakilerden daha yüksek 

bulunmuştur. Öğrenim görülen programa göre de kız öğrencilerin öğretmenlik 

mesleğine ilişkin öz-yeterlik puanları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

Erkeklerde ise tezsiz yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin öğretmenlik 

mesleğine ilişkin öz-yeterlik algıları daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, tezsiz yüksek 

lisans eğitimi alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumu cinsiyete ve 

öğrenim görülen bölüme göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Tezsiz 

yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin öz-yeterlik 

puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmazken; öğrenim görülen 

bölümlere göre anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu farklılık da sosyal bilimlerde 

öğrenim gören öğrencilerin lehinedir.  

Kemer (2006) de öz-yeterlik, umut ve kaygının 11. sınıf öğrencilerinin 

üniversite giriş sınavı puanlarını yordamadaki rolünü araştırmıştır. Araştırma 

farklı dershanelerdeki üniversite sınavına hazırlanan sayısal, eşit ağırlıklı ve dil 

alanındaki öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre sayısal 

gruptaki öğrencilerin üniversite sınav puanılarını yordayan değişkenlerin, 

Anadolu Lisesi, Süper Lise ve Özel Lisede öğrenim görme, Öğrenme özyeterlik 

puanları, Akademik Öz-yeterlik puanları, Durumluk Kaygı puanları, Kariyer Öz-

yeterlik puanları, iyi bir sınıf öğrencisinin özellikleri puanları, agentic düşünme 

puanları ve ailenin gelir düzeyi olduğu ortaya çıkmıştır. Eşit ağılıklı grup için 

yordayıcı değişkenler ise Anadolu Lisesi ve Süper Lisede öğrenim görme, 

Akademik Öz-yeterlik puanları, Akademik Yardım Öz-yeterlik puanları, 

pathways düşünme puanları ve agentic düşünme alt ölçeği puanları olarak 

belirlenmiştir. Dil grubu için ise, İletişim Öz-yeterlik puanları, Süper lise, Anadolu 

lisesi ve Özel Lisede öğrenim görme, agentic düşünme puanları, Kariyer Öz-

yeterlik puanları, Sosyal Öz-yeterlik puanlarının öğrencilerin üniversite giriş 

sınavı puanlarını anlamlı bir şekilde yordadığı bulunmuştur.  

Yurt içinde öz-yeterlik inancı ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde 

de öz-saygı, sosyal beceri, algılanan başarı düzeyi, ailenin gelir düzeyi, anne 

babanın eğitim düzeyi, yaş, tezsiz yüksek lisans programı, üniversite sınav 

puanı, umut ve kaygı gibi değişkenlerin dikkate alındığı görülmektedir. 

Araştırmalar İlköğretim II. kademe, lise, üniversite öğrencileri ve öğretmenlerle 
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yürütülmüştür. Araştırma bulguları farklı örneklemlerde farklı sonuçlar 

göstermektedir.   

 
 
b. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar 

Yurt dışında mesleki karar öz-yeterlik inancına ilişkin birçok araştırma 

yapıldığı görülmektedir. Bu bölümde öz-yeterlik inancı ile yapılan araştırmalara 

yer verilmiştir.  

Lennings (1994) bireyin şimdiki zamana ilişkin bakış açısının ve öz-

yeterliliğin mesleki tutumun en önemli yordayıcısı olduğunu ileri sürmüştür. 

Araştırma sonucuna göre, şimdiki zamana ilişkin tutumun mesleki olgunluğun 

yordayıcısı; öz-yeterliğin mesleki tutumun yordayıcısı olmadığı anlaşılmıştır. 

Gare ve Leuwerke (2000) üniversite öğrencilerinin öz-yeterlik inancı, 

sonuç beklentisi, uyum ve mesleki düşünce arasındaki ilişkiyi incelemişledir. 

Araştırmanın sonucunda uyum ve meslek düşünce arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Öz-yeterlik inancı ve sonuç beklentileri, kişi-çevre uyumuna göre 

mesleki düşüncenin daha güçlü bir yordayıcısı olduğu, uyumun ise tek başına 

mesleki düşüncenin düşük bir yordayıcısı olduğu çıkmıştır. 

Dewitz ve Walsh (2002) üniversite öğrencilerinin memnuniyeti ve 

algılanan öz-yeterlik algısının genel, sosyal ve üniversite boyutları arasındaki 

ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırma bulgularına göre algılanan öz-yeterliliğinin bu 

üç boyutu ile üniversite öğrencilerinin doyumu arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Öğrencilerin üniversiteden memnuniyetlerinin en anlamlı 

yordayıcısı olarak da üniversite öz-yeterliliği bulunmuştur. Üniversite öz-

yeterliliğinden yüksek puan alan bireyler üniversite çevresinden daha memnun 

olduklarını ifade etmişlerdir. 

Bazı araştırmacılar benlik kavramını ve öz-yeterliliği benzerlikleri ve 

farklılıkları olan iki yapı olduğu görüşünde olmakla birlikte bazı araştırmacılar 

her iki yapının da aynı olduğu görüşündedirler. Bunu da benlik yapısı olarak 

tanımlarlar. Choi (2005) üniversite 1.sınıfta okuyan öğrencilerinin benlik yapısı  

(özyeterlik ve benlik kavramı) ile akademik performansı arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Bu araştırmada benlik yapısı özgüllüğü çeşitli derecelerde benlik 

kavramını ve öz-yeterliliği kapsamaktadır. Bunlar genel öz-yeterlilik, akademik 



 63

öz-yeterlik, belirgin öz-yeterlik, akademik benlik kavramı ve belirgin benlik 

kavramıdır. Araştırma bulgularına göre öz-yeterlik ve benlik kavramının özgüllük 

düzeyi birbirine yakın, iki yapı arasındaki ilişki de güçlü çıkmıştır. Akademik 

benlik kavramı, hem genel öz-yeterliliğin hem de akademik öz-yeterliliğin 

anlamlı bir yordayıcısıdır. 

Mcwhirter ve Chronister (2005) de çevrenin desteği, algılanan eğitsel 

engeller, mesleki /eğitsel öz-yeterlik ve sonuç beklentisi arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Araştırmayı 9.sınıfa devam eden düşük sosyoekonomik 

düzeyde olan öğrencilerle yürütmüşlerdir. Bulgulara göre, kardeş ve arkadaş 

desteğinin eğitsel/mesleki öz-yeterlik inancının anlamlı bir yordayıcısı olduğu; 

mesleki/eğitsel öz-yeterlik inancının, mesleki sonuç beklentisinin anlamlı bir 

yordayıcısı olduğu; çevrenin desteği ve engellerin mesleki sonuç beklentisinin 

anlamlı bir yordayıcısı olduğu ortaya çıkmıştır.   

Nauta (2007) üniversite öğrencilerinin mesleki ilgilerinin, öz-yeterliklerinin 

ve beş kişilik boyutunun onların mesleki araştırma davranışlarının yordayıcısı 

olup olmadığını araştırmıştır. Araştırmasında öğrencilerin mesleki ilgili ve öz-

yeterlikleri için Holland’ın kişilik tiplerini (gerçekçi, araştırmacı, sanatçı, eğlence, 

geleneksel ve girişimci) kullanılmıştır. Beş kişilik boyutunu da açık olma, 

vicdanlı olma, dışadönük olma, uyumlu olma, nevrotik olma olarak ifade etmiştir. 

Öğrencilerin okulda geçirdikleri süre ve cinsiyet değişkenleri kontrol altına 

alındıktan sonra araştırma bulgularına göre gerçekçi, sanatçı ve geleneksel 

ilgiler, sanatçı öz-yeterlik, açık olma ile kendini keşfetme arasında olumlu yönde 

anlamlı bir ilişki vardır.  Araştırmacı ve eğlence ilgileri, dışadönük olma ile 

araştırma davranışı arasında da olumsuz yönde anlamlı bir ilişki vardır. 

  Yurt dışında öz-yeterlik inancı ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde 

de bireyin şimdiki zamana bakış açısı, sonuç beklentisi, uyum, mesleki 

düşünce, memnuniyet, benlik kavramı, akademik performans, çevrenin desteği, 

algılanan eğitsel engeller, mesleki ilgi ve kişilik boyutu gibi değişkenlerin dikkate 

alındığı görülmektedir. Araştırmalar üniversite öğrencileri ve öğretmenlerle 

yürütülmüştür. Araştırma bulguları farklı örneklemlerde farklı sonuçlar 

göstermektedir.   

   



 

 

 

BÖLÜM III 
 

YÖNTEM 
 

 

 Bu bölümde araştırmanın modeli, araştırma grubu, veri toplama araç ve 

teknikleri, verilerin toplanması ve verilerin analizinde kullanılan istatistiksel 

teknikler açıklanmıştır. 

 
 

Araştırmanın Modeli 

 Bu araştırmada lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerini yordayan 

değişkenler belirlenmeye ve var olan durum betimlenmeye çalışıldığı için 

araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir.   

 Karasar’a (2007) göre tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan 

bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeye çalışan araştırma yaklaşımlarıdır. 

Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde olduğu 

gibi tanımlanmaya çalışılır. Ayrıca araştırmada iki ve daha fazla değişken 

arasında birlikte değişim varlığı ve derecesi belirlenmeye çalışıldığı için de 

araştırma tarama modellerinden ilişkisel tarama modelindedir. 

 

 

Araştırma Grubu 

 Ankara ilindeki Özel Arı Lisesi’nde 2007–2008 eğitim-öğretim yılında 

öğrenim görmekte olan öğrenciler ve öğrencilerin anne ve babaları bu 

araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma kapsamındaki Özel Arı 

Fen Lisesi araştırmacının görevli olduğu okuldur. Araştırmada anne ve 

babalardan elde edilen veriler de kullanıldığından araştırma grubuna 

ulaşabilmek için araştırmacının görevli olduğu okul seçilmiştir. 

 Araştırma, 9., 10, ve 11. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 453 

öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Bu öğrencilerden Fen Lisesi’nde öğrenim 
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görmekte olanlar arasında, değişen yönetmelik gereği mezun olabilecek 

durumda olan öğrenci bulunmamaktadır. Lise’de öğrenim görmekte olan 

öğrencilerden ise 69’u 11.sınıfta öğrenim görmekte olup mezun olabilecek 

durumda olan öğrencilerdir. Böylece, araştırmadaki çalışma grubunu 9., 10., 11. 

sınıf ve mezun olabilecek durumda olan 11. sınıf düzeyinden öğrenciler 

oluşturmaktadır.  

Araştırma 453 öğrenci ve velisi üzerinde yürütülmüş; ancak 

öğrencilerden veri toplama amacıyla kullanılan ölçeklerden her üçüne (Mesleki 

Olgunluk Ölçeği, Karar Stratejileri Ölçeği, Öğrenci Öz-yeterlik Ölçeği) de katılan 

öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Bunun sonucunda birinci çalışma 

grubu 402 kişiden oluşmaktadır.  

Araştırmanın birinci çalışma grubunu oluşturan 402 öğrencinin % 45’i kız; 

% 55’i erkektir. Sınıf düzeylerine göre öğrencilerin % 30,8‘i 9.sınıfta, %28,6’sı 

10.sınıfta, %31,3’ü 11.sınıfta, %9,2’si de mezun durumdaki 11.sınıfta öğrenim 

görmektedir. Öğrencilerin yaşları 13 ile 18 arasındadır. Öğrencilerin yaş 

ortalaması 15, 22’dir.   

Araştırmanın ikinci ve üçüncü sorularına cevap bulabilmek için, 453 

öğrencinin anne ve babasına “Meslek Gelişimine Yardım Ölçeği” gönderilmiştir. 

Gönderilen ölçeklerin 116 anne tarafından doldurularak, 101 baba tarafından 

cevaplandırılarak geri alınmıştır. Eksik ve hatalı doldurulan formlar elendikten 

sonra, araştırmanın ikinci çalışma grubunu 98 öğrenci, 98 anne ve 98 de baba 

oluşturmuştur. Bu çalışma grubundaki öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerine 

göre anne babalarının meslek gelişimlerine yardımcı olmaya yönelik tutumları 

arasında bir fark olup olmadığını incelemek amacıyla öğrenciler mesleki 

olgunluk düzeylerine göre üç gruba ayrılmışlardır. Bu gruplar mesleki olgunluk 

düzeyi 143 puan ve altında olanlar; 143 ile 155 puan arasında olanlar; 155 puan 

ve üzerinde olanlar biçiminde tanımlanmıştır. Bu gruplardaki öğrencilerin 

47’sinin mesleki olgunluk puanı 143 puan ve altında, 23’ünün mesleki olgunluk 

puanı 143–155 puan arasında, 28’inin de puanı 155 ve üstündedir.  
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Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

 Bu çalışmada öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini belirlemek 

amacıyla “Mesleki Olgunluk Ölçeği”; karar verme biçimlerini belirlemek amacıyla 

“Karar Verme Stratejileri Ölçeği”; öz-yeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla 

“Öğrenci Öz-yeterlik Ölçeği” ;anne ve babaların çocuklarının mesleki 

gelişimlerine yardımcı olmaya yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla “Meslek 

Gelişimine Yardım Ölçeği” uygulanmıştır. Öğrencilerin akademik ortalamalarına 

ilişkin bilgiler izin alınarak öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları okulların 

kayıtlarından elde edilmiştir.  

 Araştırmada verileri toplamaya yönelik kullanılan ölçme araçlarına ilişkin 

bilgiler şu şekildedir: 

 

 

Mesleki Olgunluk Ölçeği: Mesleki Olgunluk Ölçeği, Kuzgun ve Bacanlı 

(1995;2006) tarafından lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerini ölçmek 

amacıyla geliştirilmiştir. Ölçekte toplam 40 madde bulunmaktadır. Bu 

maddelerin 21’i olumlu, 19’u olumsuz ifadelerden oluşmaktadır. Ölçeğin 

cevaplandırılması cevap kâğıdında öğrencinin “A: Bana hiç uygun değil, B: 

Bana pek uygun değil, C: Bana biraz uygun, D: Bana uygun, E: Bana çok 

uygun” seçeneklerinden her bir madde için kendi durumuna en uygun olanını 

işaretlemesi şeklinde yapılmaktadır. Cevap kâğıdında her bir madde için beş 

seçenekten yalnızca biri işaretlenmeli ve hiç boş bırakılmamalıdır. Ölçeğin 

cevaplama süresi 30 dakika olarak belirtilmiştir. Ölçeğin puanlama işlemi aynı 

cevap kâğıdı üzerinde yapılabilmektedir.  

 
Ölçekten alınan puanlar yorumlanırken şunlara dikkat edilmesi gerekir: 

1. Puanları 50. yüzdeliğe karşılık gelen puandan (143) aşağı olanlar  

Bu kişilerin mesleki olgunluk düzeyi düşüktür. İsabetli meslek seçimi 

yapabilmeleri için mutlaka mesleki olgunluk düzeylerini geliştirmeleri 

gerekir.  

2. Puanları 50.-75. yüzdeliğe karşılık gelen puanlar (143–155) arasında 

olanlar 
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Kendilerinden beklenen mesleki olgunluk düzeyine ulaşmışlardır. Ancak 

isabetli bir meslek seçimi yapabilmeleri için mesleki olgunluk düzeyini 

geliştirmeleri gerekmektedir. 

3. Puanları 75. yüzdeliğe karşılık gelen puandan (155) yukarı olanlar 

Kendilerinden beklenen mesleki olgunluk düzeyine ulaşmış kişilerdir. 

Mesleki olgunluk düzeyinin yükselmesi isabetli meslek seçimi ile doğru 

orantılıdır. Bu kişiler kendi yetenek, ilgi ve değerlerine uygun meslekleri 

seçebilmeleri için, meslek seçimiyle ilgili inceleme ve araştırma 

davranışlarını sürdürmeleri önerilir. 

 

Ölçeğin geçerliği, öğrencilerin MOÖ’den aldıkları puanların genel 

akademik yeteneklerle ilişkisine, öğrenim görülen sınıf düzeyinin ölçekten alınan 

puanları etkileyip etkilemediğine, ölçeğin sosyal beğenilirlik faktöründen 

etkilenme derecesine bakılarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ölçeğin 

ölçmek istediği değişkeni herhangi bir değişkenle karıştırmadan ölçebildiğini ve 

sosyal beğenirlikten etkilenmediğini göstermektedir. Ölçeğin güvenirliği ise iç 

tutarlıklık katsayısı ve kararlılık katsayıları hesaplanarak tespit edilmiştir. Buna 

göre Cronbach Alfa katsayısı 0.89; korelasyon katsayısı ise r=.82 olarak 

bulunmuştur. Bu bulgular ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğunu 

göstermektedir. Ölçeğin ayrıca norm çalışmaları da yapılmıştır (Kuzgun ve 

Bacanlı, 1996) . Ölçek maddeleri Ek-1‘de belirtilmiştir. 

 

 

Karar Stratejileri Ölçeği: Karar Stratejileri Ölçeği, Kuzgun (2005) tarafından 

öğrencilerin karar verme biçimlerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek, 4 

alt ölçekten oluşan 40 maddeli bir ölçme aracıdır. Ölçeğin alt ölçekleri içtepisel 

karar alt ölçeği, mantıklı karar alt ölçeği, bağımlılık karar alt ölçeği ve kararsızlık 

alt ölçeğidir. 

Ölçeğin cevaplaması “A: Hiçbir zaman, B. Ara sıra, C. Sıklıkla, D: Her 

zaman” seçeneklerinden öğrencilerin kendilerine uygun olan seçeneği cevap 

kâğıdında işaretlemesi şeklindedir. Cevaplama işlemi sırasında hiçbir sorunun 

boş bırakılmaması gerekmektedir. 

 Kuzgun ölçeğin puanlanmasını şu şekilde belirtmiştir: 

1. Puanlama işleminde A 1, B 2, C 3 ve D’ye 4 puan verilir. 
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2. Alt ölçeklere ait maddelerin numaraları şu şekildedir: Mantıklı/sistematik 

karar biçimini ölçen maddeler 2,3,6,9,27,29,33,34,38,40  

İçtepisel karar biçimini ölçen maddeler 1,11,15,17,18,21,26,28,32,35 

Bağımlı karar biçimini ölçen maddeler 4,10,12,14,19,22,25,30,31,37 

Kararsızlığı ölçen maddeler 5,7,8,13,16,20,23,24,36,39 

Bağımlı karar verme alt ölçeğinde 10,19,22,25,30 ve 31 numaralı 

maddeler tersinden puanlanır (Kuzgun, 2005). 

 

Ölçeğin geçerliği yapı geçerliği ve ayırt edici geçerlik yöntemleri 

kullanılarak belirlenmiştir. Ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için iç tutarlıklık 

katsayıları ve kararlılık katsayıları hesaplanmıştır. Alt ölçeklerin Cronbach Alfa 

Katsayıları şu şekildedir: içtepisel 0.74; mantıklı 0.72; bağımlı 0,55; kararsız 

0.70. Test tekrar test yöntemi ile belirlenen korelasyon katsayısı ise her bir alt 

ölçek için şu şekildedir: içtepisel .81; mantıklı .80; bağımlı .52; kararsız .86. 

Bağımlı karar alt ölçeğinin hem içtutarlılık hem de kararlılık katsayıları 

diğerlerinden düşük çıkmıştır. Bunun nedenini Kuzgun (2005)  bu boyutun 

ölçekte varyansının küçük oluşundan kaynaklandığını belirtmiştir. Ölçek 

maddeleri Ek-2’de belirtilmiştir. 

 

 

Öğrenci Öz-yeterlik Ölçeği: Landry (2003) öğrencilerin öz-yeterlik inançlarının 

gücünü ölçmede kullanılması için “Öğrenci Öz-yeterlik Ölçeği (The College 

Student Self-Efficacy Scale)”ni geliştirmiştir. Ölçek çok boyutludur ve boyutları 

şunlardır: Kendi kendine öğrenmede öz-yeterlik, akademik başarıda öz-yeterlik, 

finansal tutumlar/zorluklar, mesleki karar verme.  

Ölçeğin orijinali, 32 maddeden oluşan 4’lü likert tipinde derecelendirme 

ölçeğidir. “1, çok zayıf;  4, çok güçlü” yü ifade etmektedir. Ölçekten alınan en 

düşük puan 32, en yüksek puan ise 128’dir. 

Ölçek Kemer (2006) tarafından Türkçe’ ye uyarlanmıştır. Uyarlama 

çalışmalarında ölçek önce Türkçeye çevrilmiş, çevrilen metin tekrar İngilizceye 

çevrilmiştir. Ölçeğin bu üç biçimi uzman görüşüne sunulmuştur. Daha sonra 

araştırmacı ve danışmanı tarafından seçilen maddeler değerlendirilmiştir. 

Maddelerin çalışılırlığını kontrol etmek için de Kılıçarslan Lisesi’nde ölçeğin pilot 

uygulaması yapılmıştır. Uygulamanın sonucunda bütün maddeler öğrenciler 
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tarafından anlaşılır olmakla birlikte, 4’lü likert tipinde derecelendirmenin 

cevaplamada orta noktası olmadığından bu derecelendirmenin öğrenciler 

tarafından yeterli olmadığı görülmüştür. Bu bilgiye dayanılarak da ölçek 5’li likert 

tipinde derecelendirme ölçeğine çevrilmiştir. 

Kemer’in yaptığı faktör analizi sonucunda ölçeğin alt boyutlarını en iyi 

ifade eden 5 faktör bulmuştur. Faktör analizi sonucunda ölçeğin alt boyutları, 

maddeleri ve maddelerin faktör yükleri ise şu şekildedir: Okul çalışmalarını 

planlama ve organize etme 1,2,3,4,5,6,7,9,17 maddelerini kapsamakta ve 

maddelerin faktör yükleri sırasıyla. 67, .69, .60, .64, .58, .71, .71, .33 ve .32 ; 

Kariyer Planlama 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 maddelerini kapsamakta ve 

maddelerin faktör yükleri ise sırasıyla .32, .58, .58, .46, .54, .57, .59, .55, .73 ve 

.66; Öğrenme Öz-yeterlik 13, 14, 15, 16, 20 maddelerini kapsamakta ve 

maddelerin faktör yükleri sırasıyla .76, .79, .87, .76 ve -.56; Akademik Öz-

yeterlik 8,10,11, 12, 32 maddelerini kapsamakta ve maddelerin faktör yükleri 

sırasıyla .45, .54, .53, .46 ve .49; İletişim Öz-yeterlik 18,19,21 maddelerini 

kapsamakta ve maddelerin faktör yükleri sırasıyla .39, .89 ve .89 ‘tur. Ölçeğin 

boyutları toplam varyansın % 49’unu açıklamaktadır.  

Ölçeğin iç tutarlılığı ise toplam puanda Cronbach Alpha katsayısı .87 ‘dir. 

Ölçeğin alt boyutlarında ise Cronbach Alpha katsayısı okul çalışmalarını 

planlama ve organize etme için .81; kariyer planlama için .83; Öğrenme Öz-

yeterlik için .63; Akademik Öz-yeterlik için . 59 ve İletişim Öz-yeterlik için .72 

bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin iç tutarlık katsayısının tatmin edici olduğunu 

göstermektedir (Kemer, 2006). Ölçek Maddeleri Ek-3’te belirtilmiştir. 

 

 

Meslek Gelişimine Yardım Ölçeği: Meslek Gelişimine Yardım Ölçeği, Kuzgun 

ve Hamamcı (2005) tarafından anne babaların çocuklarının meslek 

gelişimlerine yardımcı olmaya yönelik tutumlarını değerlendirmek amacıyla 

geliştirilmiş, bireysel ya da grup halinde uygulanabilen bir ölçektir.  

Ölçekte 16 olumlu, 6 olumsuz olmak üzere 22 ifade bulunmaktadır. 

Olumsuz maddeler 3,6,8,10,13 ve 21 numaralı maddelerdir. Maddelere verilen 

tepkiler “Her zaman, Sık sık, Ara sıra, Nadiren ve Hiçbir zaman” şeklinde 

derecelendirilmiştir.  
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 Ebeveynler, maddelerde düşünce ve davranışlarını en uygun ifade eden 

seçeneği cevap kağıdı üzerinde işaretlerler.  

Ölçekte olumlu tutum içeren ifadeye “her zaman” diyenler “5”,  “hiçbir 

zaman” diyenler “1” puan alır. Olumsuz ifadeler ise tersten puanlanır. Ölçekten 

en yüksek 110, en düşük 22 puan alınır. Ölçekten yüksek puan alınması anne-

babaların çocuklarının meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumlara 

sahip olduğunu gösterir. 

Ölçeğin geçerliğini belirlemek için ölçek maddelerine ilişkin uzman 

görüşü alınmış ve bunun sonucunda ölçeğin beklenen kapsam geçerliğini 

karşıladığına karar verilmiştir (Kuzgun ve Hamamcı, 2005). Ölçek maddelerinin 

madde analizi yapılarak korelasyon katsayısı düşük olan maddeler çıkarılmıştır. 

Bu şekilde de ölçeğin yapı geçerliği test edilmiştir. Ölçeğin güvenirliği Cronbach 

Alfa katsayısı ile hesaplanmıştır. Cronbach Alfa Katsayısı .87 olarak 

bulunmuştur  (Kuzgun ve Hamacı, 2005). Ölçek maddeleri Ek-4’te belirtilmiştir. 

 

   

Verilerin Toplanması 

 Araştırmada lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerini belirlemek 

amacıyla “Mesleki Olgunluk Ölçeği”, öğrencilerin karar verme stratejilerinin 

belirlenmesi amacıyla “Karar Stratejileri Ölçeği” ve öğrencilerin öz-yeterlik 

düzeylerini belirlemek amacıyla “Öğrenci Öz-yeterlik Ölçeği” çalışma grubunda 

olan öğrencilere okul rehberlik saati kapsamında bir ders saati süresince 

uygulanmıştır. Ölçeklerin uygulanması sınıf öğretmenleri ile birlikte yapılmıştır. 

Uygulama öncesinde ölçeklerin uygulanış amacı hakkında öğrencilere bilgi 

verilmiştir. Bu uygulamalar aynı zamanda okul rehberlik hizmetleri kapsamında 

da değerlendirmiş ve öğrencilere sonuçları hakkında bilgi verilmiştir. 

Öğrencilerin anne ve babalarının çocuklarının mesleki gelişimlerine 

yardımcı olmaya yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla “Meslek Gelişimine 

Yardım Ölçeği” çalışma grubundaki öğrencilerin anne ve babalarına öğrenciler 

aracılığı ile gönderilmiştir. Ölçeği, anne ve babanın ayrı ayrı cevaplandırması 

istenmiştir. Ancak uygulama sonucunda velilerin katılımının yetersizliği 

nedeniyle ölçek ikinci defa, birinci uygulamaya katılmayan velilere öğrenciler 

aracılığı ile tekrar gönderilmiştir. Uygulama sırasında öğrencilerin ölçeği 
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velilerine iletme konusunda isteksiz davrandıkları gözlenmiştir. Bu nedenle 

öğrencilere velilerinin araştırmaya katılımlarını sağlamak amacıyla çok sık 

hatırlatmalarda bulunulmuştur. Ayrıca öğrenciler tarafından uygulamanın 

önemsenmesi amacıyla da okul idaresi ile işbirliği sağlanmıştır. Meslek 

Gelişimine Yardım Ölçeği’nin cevap kâğıdına öğrencinin ad ve soyad bilgileri 

belirtilerek buradaki bilgiler araştırmada kullanılmıştır. Ölçeğin cevap kâğıtları 

öğrenciler aracılığı ile geri toplanmıştır.  

 Öğrencilerin akademik başarılarına ilişkin bilgiler de okul sisteminin 

kayıtlarından elde edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin 2007–2008 eğitim-

öğretim yılı I.Dönem sonu puan ortalamaları kullanılmıştır. Öğrencilerin puan 

ortalaması 80,63 bulunmuştur. Öğrencilerin en düşük puan ortalaması 50,38 en 

yüksek puan ortalaması da 98,53’dir. Buna göre araştırmada puan ortalaması 

80 ve üzerinde olan öğrenciler başarılı kabul edilmişlerdir. 

 

 

Verilerin Analizi 

 Araştırmada verilerin analizine geçilmeden önce öğrencilerden her iki 

ölçeği de cevaplandırmayanlar, eksik işaretleyenler ve birden fazla seçenek 

işaretleyenler değerlendirme dışında bırakılmıştır. 

 Regresyon, bir değişkene ilişkin ölçümlerin grup ortalamasına doğru 

çekilmesidir. Regresyon analizi, aralarında ilişki olan iki ya da fazla değişkenden 

birinin bağımlı değişken, diğerlerinin bağımsız değişkenler olarak ayrımı ile 

aralarındaki ilişkinin matematiksel eşitlik ile açıklanması sürecini anlatır. Bağımlı 

değişkenin iki ya da daha fazla değişken tarafından tahmin edilmesine çoklu 

regresyon denir (Büyüköztürk, 2006). Bu araştırmada da, bağımlı değişken olan 

mesleki olgunluğu karar verme stratejileri, öz-yeterlik inancı, cinsiyet, sınıf 

düzeyi ve akademik başarı bağımsız değişkenlerinin birlikte yordama güçleri 

araştırıldığı için çoklu regreyon analizi kullanılmıştır.   

Analizde sınıflamalı değişken, düzeylerinden biri dışarıda tutularak düzey 

sayısının bir eksiği kadar üretilen ve “dummy” değişken olarak adlandırılan yeni 

yapay değişkenlere dönüştürülerek analize dâhil edilebilir (Büyüköztürk, 2006).   

Araştırmadaki cinsiyet ve sınıf düzeyi bağımsız değişkenleri de, sınıflamalı 

değişkenler olduğu için ve bağımlı değişken olan mesleki olgunluk üzerindeki 
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etkileri incelemek istendiğinden bu değişkenler “dummy değişken” olarak 

tanımlanmış ve analiz edilmiştir. Sınıflamalı değişkenlerin dummy değişken 

olarak tanımlamaları ve kodları Çizelge 1’de verilmiştir: 

 

 

Çizelge 1. Sınıflamalı Değişkenlerin Dummy Değişkenler Olarak 
Tanımları ve Kodlamaları  

 

Değişken Düzey Dummy 
Değişken 

Kodlama Dummy Değişken 
Tanımlanmasında 

Dışta Tutulan 
Düzey (Kategori) 

Cinsiyet Kız  

Erkek 

Cinsiyetdummy Erkek=1 

Kız=0 

 
Kız  

Sınıf Düzeyi 9.sınıflar 

10.sınıflar 

11.sınıflar 

Mezun 

durumdaki 

11.sınıflar 

sddummy1 9.sınıf= 1 

Diğer=0 

 

Mezun durumdaki 

11.sınıflar sddummy2 10.sınıf= 1 

Diğer=0 

sddummy3 11.sınıf= 1 

Diğer=0 

 

 

Öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerine göre anne babalarının onların 

meslek gelişimlerine yardımcı olmaya yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi 

incelemek için de tek yönlü varyans analizi kullanılması planlanmıştır. Ancak, 

öğrenciler mesleki olgunluk düzeylerine göre üç gruba toplandığı ve bu 

gruplardaki öğrencilerin sayısının 30 ve altında olduğu için nonparametrik test 

olan Kruskal –Wallis Testi kullanılmıştır. Kruskal –Wallis tekniği de, ilişkisiz iki 

ya da daha çok örneklem ortalamalarının birbirlerinden anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek için kullanılmaktadır (Büyüköztürk, 2006). 



 
 
 

BÖLÜM IV 
 

BULGULAR 
 
 

 Bu bölümde araştırmanın değişkenlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

İlk olarak, araştırma verilerinden ele edilen betimleyici istatistiklere, daha sonra 

da araştırmanın iki temel amacı olan öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin 

yordayıcı değişkenleri ile ilgili bulgulara ve öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeylerine göre anne ve babalarının onların meslek gelişimine yardımcı 

olmaya yönelik tutumları arasındaki ilişkiye ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

 

 

Araştırmada Ele Alınan Değişkenlerin Betimleyici İstatistikleri 

 Mesleki olgunluk, mantıklı karar verme, içtepisel karar verme, bağımlı 

karar verme, kararsızlık stratejisi, toplam öz-yeterlik puanlarının ve not 

ortalamasının ortalama ve standart sapma değerleri Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

 

  Çizelge 2.  Mesleki Olgunluk, Mantıklı Karar Verme, İçtepisel Karar 
Verme, Bağımlı Karar Verme, Kararsızlık Stratejisi, Toplam Öz-Yeterlik 
Puanlarının Ve Not Ortalamasının Ortalama Ve Standart Sapma Değerleri  

 

        X S N 

Mesleki Olgunluk Puanı 141,19 17,81 402 

Mantıklı Karar Stratejisi 26,14 5,09 402 

İçtepisel Karar Stratejisi 22,05 4,80 402 

Bağımlı Karar Stratejisi 21,78 3,47 402 

Kararsızlık Stratejisi 19,52 4,66 402 

Toplam Öz-yeterlik Puanı 122,42 16,04 402 

Not Ortalaması 80,63 11,83 402 
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 Çizelge 2’de görüldüğü gibi, araştırmanın yordanan değişkeni olan 

mesleki olgunluk puanın aritmetik ortalaması 141,19 ve standart sapması 17,81 

(N=402) ‘dir. Yordayıcı değişkenlerden “Karar Stratejileri Ölçeği”nin alt boyutları 

olan mantıklı karar verme stratejisi puanının aritmetik ortalaması ve diğer üç 

boyutun aritmetik ortalaması birbirine çok yakındır. Diğer yordayıcı 

değişkenlerden “Öğrenci Öz-yeterlik Ölçeği”nin toplam puanının aritmetik 

ortalaması 122,42 ve standart sapması 16,04 (N=402) ‘dir. Başka bir bağımsız 

değişken olan not ortalamasının aritmetik ortalaması 80,63 ve standart sapması 

11,83 (N=402) ‘tür. 

 

Mesleki olgunluk puanına, annenin meslek gelişimine yardım puanına ve 

babanın meslek gelişimine yardım puanına ilişkin ortalama ve standart sapma 

değerleri de Çizelge 3’te verilmiştir. 

 

 

Çizelge 3. Mesleki Olgunluk Puanının, Annenin Meslek Gelişimine Yardım 
Puanının Ve Babanın Meslek Gelişimine Yardım Puanın Ortalama Ve 
Standart Sapma Değerleri 
 

 N Minimum Maksimum        X S 

Annenin Meslek 
Gelişimi Puanı 98 72,00 108,00 91,24 8,70 

Babanın Meslek 
Gelişimi Puanı 98 54,00 107,00 90,50 10,82 

Mesleki Olgunluk 
Puanı 98 100,00 195,00 143,14 19,10 

Valid N (listwise) 98      
 

 

Çizelge 3’te de görüldüğü gibi, araştırmanın bağımlı değişkeni olan 

mesleki olgunluk puanın aritmetik ortalaması 143,14 ve standart sapması 19,10 

(N=98) ‘dur. Bağımsız değişkenlerden “Meslek Gelişimine Yardım Ölçeği”nden 

annelerin puanlarının aritmetik ortalaması 91,24 ve standart sapması 8,70; 

babaların puanlarının aritmetik ortalaması 90,50 ve standart sapması 10,82 

(N=98) ‘dir. 
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Araştırmada Ele Alınan Değişkenlere İlişkin Bulgular 

 Araştırmada öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin yordayıcı 

değişkenlerini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. 

Araştırmada yordanan değişken mesleki olgunluk düzeyi, yordayıcı değişkenler 

ise mantıklı karar verme stratejisi, içtepisel karar verme stratejisi, bağımlı karar 

verme stratejisi, kararsızlık stratejisi, öz-yeterlik, not ortalaması, sınıf düzeyi ve 

cinsiyettir.  

 Öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri ile anne ve babalarının onların 

meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi 

incelemek amacıyla da Kruskal Wallis Testi hesaplanmıştır. 

 Çoklu regresyon analizi yapılmadan önce, çoklu regresyon analizinin 

varsayımları kontrol edilmiştir. Bunlar, dağılımın normal dağılım olup olmaması, 

doğrusal bir ilişki olup olmadığı, yordayıcı değişkenler arasında çoklu bağlantı 

olup olmaması ve otokorelasyon değerinin kontrol edilmesidir. Buna göre, 

yordayıcı değişkenlerle bağımlı değişken arasındaki ilişkinin doğrusal olup 

olmadığını ve puanların normal dağılım gösterip göstermediğine yönelik 

grafikler Ek-5 ve Ek-6 ’da belirtilmiştir. Bu grafikler incelendiğinde de bağımlı 

değişkenle yordayıcı değişkenler arasındaki ilişkinin doğrusal, dağılımın normal 

dağılım olduğu görülmektedir. 

 Araştırmadaki yordayıcı değişkenler arasında çoklu bağlantı olup 

olmadığı da kontrol edilmiştir. Büyüköztürk’e (2006) göre çoklu bağlantılık 

bağımsız değişkenler arasında yüksek düzeyde ilişkilerin olmasıdır. Ona göre, 

çoklu bağlantıyı kontrol etmek için öncelikle bağımsız değişkenler arasındaki 

ilişkinin incelenmesi gerekir. .80 ve üzerindeki korelasyon bağımsız değişkenler 

arasında çoklu bağlantı olabileceğini gösterir. Buna göre, araştırmadaki 

bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları kontrol edilmiş ve .80 ve 

üzerinde bir korelasyona rastlanmamıştır. Ayrıca Büyüköztürk’e (2006) göre 

tolerans değerlerinin .20’den daha düşük , varyans büyütme faktörünün (VIF) 

10’dan yüksek, durum indeksinin (CI) ise 30’dan yüksek çıkması durumunda da 

bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantının olduğunu gösterir. Buna göre, 

bağımsız değişkenlerin tolerans, VIF ve CI değerleri incelendiğinde bağımsız 

değişkenler arasında çoklu bağlantıya neden olabilecek bir değere 

rastlanmamıştır. Çoklu regresyon analizi yapabilmenin diğer bir koşulu da 
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modelde otokorelasyon olmamasıdır. Kalaycı ‘ya (2006) göre Durbin-Watson 

testinin değeri 1,5–2,5 civarında olması modelde otokorelasyon olmadığını 

gösterir. Buna göre araştırma modeli incelendiğinde modelde otokorelasyon 

olmadığı görülmektedir.  

 Araştırmada bağımlı değişken olan mesleki olgunluk düzeyi ve bağımsız 

değişkenler olan mantıklı karar verme stratejisi, içtepisel karar verme stratejisi, 

bağımlı karar verme stratejisi, kararsızlık stratejisi, öz-yeterlik, not ortalaması, 

sınıf düzeyi ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi araştırmak için pearson momentler 

çarpımı korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Değişkenler arasındaki korelasyon 

değerleri Çizelge 4’te verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
Çizelge 4. Değişkenler Arasındaki Korelasyon Değerleri 

 
 Mesleki 

Olgunluk 
Puanı 

Mantıklı 
Karar 

Stratejisi 

İçtepisel 
Karar 

Stratejisi

Bağımlı 
Karar 

Stratejisi
Kararsızlık 
Stratejisi 

Toplam 
Özyeterlik 

Puanı 
Not 

Ortalaması
9.sınıf 

dummy1 
10.sınıf 
dummy2 

11.sınıf 
dummy3 

Cinsiyet 
dummy 

Mesleki 
Olgunluk Puanı 1,000 ,242 -,100 -,075 -,024 ,331 ,237 ,058 -,021 -,065 -,199 

Mantıklı Karar 
Stratejisi ,242 1,000 -,125 -,196 ,145 ,337 ,332 ,089 -,030 -,004 -,114 

İçtepisel Karar 
Stratejisi -,100 -,125 1,000 -,039 ,454 -,149 -,208 -,088 -,060 ,105 ,042 

Bağımlı Karar 
Stratejisi -,075 -,196 -,039 1,000 ,268 -,137 -,075 -,088 ,062 -,006 ,048 

Kararsızlık 
Stratejisi -,024 ,145 ,454 ,268 1,000 -,080 ,002 -,096 -,002 ,083 -,017 

Toplam Öz-
yeterlik Puanı ,331 ,337 -,149 -,137 -,080 1,000 ,358 ,147 -,007 -,050 -,079 

Not Ortalaması ,237 ,332 -,208 -,075 ,002 ,358 1,000 ,028 ,032 -,015 -,266 

9.sınıfdummy1 ,058 ,089 -,088 -,088 -,096 ,147 ,028 1,000 -,423 -,451 -,002 
10.sınıfdummy2 -,021 -,030 -,060 ,062 -,002 -,007 ,032 -,423 1,000 -,428 -,025 
11.sınıfdummy3 -,065 -,004 ,105 -,006 ,083 -,050 -,015 -,451 -,428 1,000 -,003 
cinsiyetdummy -,199 -,114 ,042 ,048 -,017 -,079 -,266 -,002 -,025 -,003 1,000 
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Çizelge 4’e bakıldığında mesleki olgunluk puanı ile içtepisel karar verme 

stratejisi puanı (r=-0,100), bağımlı karar verme stratejisi puanı (r=-0,075), 

kararsızlık stratejisi puanı (r=-0,024),10.sınıf düzeyi (r=-0,021), 11.sınıf düzeyi 

(r=-0,065) ve cinsiyet puanları (r=-0,199) arasında negatif yönde düşük 

düzeyde; mantıklı karar verme stratejisi puanı (r=0,242), öz-yeterlik puanı 

(r=0,331), not ortalaması puanı (r=0,237) ve 9.sınıf puanı (r=0,058)  arasında 

pozitif yönde düşük düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Cinsiyete göre kız 

öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri daha yüksektir. 

Araştırmanın birinci amacı doğrultusunda öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeylerini yordayan değişkenleri belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi 

kullanılmıştır. Mesleki olgunluk puanına ilişkin çoklu regresyon analizi 

sonucunda regresyon modeli elde edilmiştir. Bu modelin çoklu korelasyon ve 

çoklu belirtme katsayılarına ilişkin bulgular Çizelge 5’te verilmiştir. 
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Çizelge 5. Mesleki Olgunluk Puanlarının Yordanmasına İlişkin Çoklu 
Regresyon Analizi Sonuçları ve Regresyon Eşitliği 
 

Yordayıcı 
Değişken Beta t Standart 

Hata İkili Kısmi Part 

(Sabit Terim)  8,251 ,000     

Mantıklı Karar 
Stratejisi ,120 2,234 ,026 ,242 ,112 ,103

İçtepisel Karar 
Stratejisi -,026 -,469 ,639 -,100 -,024 -,022

Bağımlı Karar 
Stratejisi -,006 -,119 ,906 -,075 -,006 -,005

Kararsızlık 
Stratejisi -,009 -,159 ,874 -,024 -,008 -,007

Toplam  
Öz-yeterlik Puanı ,262 5,053 ,000 ,331 ,248 ,233

Akademik başarı ,063 1,194 ,233 ,237 ,060 ,055
9.sınıf dummy1 -,154 -1,884 ,060 ,058 -,095 -,087
10.sınıf dummy2 -,168 -2,110 ,035 -,021 -,106 -,097
11.sınıf dummy3 -,189 -2,341 ,020 -,065 -,118 -,108
cinsiyetdummy -,152 -3,174 ,002 -,199 -,158 -,146

 

Not: R= .414, R²= .171; F= 8.093  
 

 Çizelge 5 incelendiğinde lise öğrencilerinin mantıklı karar stratejileri, 

içtepisel karar stratejileri, bağımlı karar stratejileri, kararsızlık stratejileri, toplam 

öz-yeterlik puanları, akademik başarıları, 9.sınıf, 10.sınıf ve 11.sınıf düzeyleri ve 

cinsiyetleri çoklu regresyonda mesleki olgunluk puanlarının yordayıcısı olarak 

kullanılmıştır. Regresyona giren tüm bağımsız değişkenler birlikte mesleki 

olgunluk puanını anlamlı olarak yordamıştır (R= .414, R²= 171; F= 8.093;p‹ .05). 

Bu bulgu Özel Arı Lisesi’nin öğrencilerinin karar stratejileri, öz-yeterlik inançları, 

cinsiyet, sınıf düzeyi ve akademik başarı değişkenleri birlikte mesleki olgunluk 

puanlarına ilişkin toplam varyansın % 17’sini açıkladığını göstermektedir. 

Bağımsız değişkenlere ilişkin “ t” testi sonuçlarına göre öz-yeterlik inancı (β= 

0.262) mesleki olgunluk puanının en önemli yordayıcısı olup, bunu sırasıyla 

11.sınıf düzeyi (β= -0,189), 10.sınıf düzeyi (β= -0,168), cinsiyet (β= -0.152) ve 

mantıklı karar stratejisi (β= 0,120) izlemektedir. Ayrıca cinsiyete göre kız 

öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri daha yüksektir. İçtepisel karar verme 
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stratejisi (β= -0,026), bağımlı karar verme stratejisi (β= -0,006), kararsızlık 

stratejisi (β= -0,009), akademik başarı (β= 0,063) ve 9.sınıf düzeyi (β= -0,154) 

olmanın kendi başlarına mesleki olgunluk puanını yordama oranları anlamlılık 

düzeyine ulaşamamıştır (p>.05).  

 Her bir yordayıcı değişkenin diğer değişkenler kontrol altına alındıktan 

sonra öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyi ile arasındaki ilişki incelendiğinde 

(kısmi korelasyon) ise öz-yeterlik puanı ile mesleki olgunluk puanı arasında 

pozitif yönde düşük düzeyde (r=0,248); 11.sınıf düzeyi puanı ile mesleki 

olgunluk puanı arasında negatif yönde düşük düzeyde (r=-0.118); 10.sınıf 

düzeyi puanı ile mesleki olgunluk puanı arasında negatif yönde düşük düzeyde 

(r=-106); cinsiyet puanı ile mesleki olgunluk puanı arasında negatif yönde düşük 

düzeyde (r=-158); mantıklı karar verme stratejisi puanı ile mesleki olgunluk 

puanı arasında pozitif yönde düşük düzeyde (r= 0.112) bir ilişki vardır.  

 

 Araştırmanın ikinci amacı, öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerine göre 

anne ve babalarının onların meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik 

tutumları açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Bunun için 

öğrenciler mesleki olgunluk puanlarına göre üç gruba ayrıldıktan sonra 

öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerine göre anne ve babalarının meslek 

gelişimlerine yardımcı olmaya yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığını incelemek amacıyla non-parametrik tekniklerden Kruskal-Wallis testi 

kullanılmıştır.  

Çizelge 6’da öğrencilerin mesleki olgunluk puanları ile anne ve 

babalarının meslek gelişimlerine yardımcı olmaya yönelik tutumlarının 

karşılaştırılması verilmiştir.  
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Çizelge 6. Mesleki Olgunluk Puanları İle Anne Ve Babalarının Meslek 
Gelişimlerine Yardımcı Olmaya Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması 
(Kruskal-Wallis Testi Sonuçları) 
 

Sıra 

Öğrencinin Mesleki 
Olgunluk Puanı N 

Annenin Meslek 
Gelişimi Puanı 
Ortalama Sırası 

143 ve altı 47 47,14 
143 -155 23 48,93 
155 ve üzeri 28 53,93 
Total 98  
 

 
Babanın Meslek 
Gelişimi Puanı 
Ortalama Sırası 

143 ve altı 47 47,05 
143 -155 23 48,65 
155 ve üzeri 28 54,30 
Total 98  

 

Test İstatistiği (a,b) 
 

 

Annenin 
Meslek 

Gelişimi 
Puanı 

Babanın 
Meslek 

Gelişimi 
Puanı 

Ki-Kare 1,014 1,170 
df 2 2 

Asymp. 
Sig. ,602 ,557 

       
a  Kruskal Wallis Testi 

b  Gruplama Değişkeni: Mesleki Olgunluk Puanı 
 

 Çizelge 6 incelendiğinde öğrencilerin mesleki olgunluk puanlarının 143 

puan ve altında olması, 143 ile 155 puan arasında olması ve 155 puan ve 

üzerinde olması ile annelerinin meslek gelişimine yardım ölçeği puanı (p=0,602, 

p>0,05) ve babalarının meslek gelişimine yardım ölçeği puanı ( p=0,557, 

p>0,05) arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Bu bulgu, öğrencilerin 

mesleki olgunluk düzeylerine göre anne ve babasının onların meslek gelişimine 

yardımcı olmaya yönelik tutumlarının anlamlı bir şekilde farklılaşmadığını 

göstermektedir. 



 
 
 

BÖLÜM V 
 

TARTIŞMA VE YORUM 
 
 

 Bu bölümde öncelikle araştırmanın temel amaçlarından biri olan 

öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin yordayıcı değişkenleri ile ilgili 

bulgular; daha sonra araştırmanın diğer temel amacı olan öğrencilerin mesleki 

olgunluk düzeylerine göre anne ve babalarının onların meslek gelişimine 

yardımcı olmaya yönelik tutumları arasındaki ilişkiye ilişkin bulgular 

tartışılacaktır.  

 Araştırmanın bulgularına göre, öz-yeterlik mesleki olgunluğun en önemli 

yordayıcısıdır. Bunu, 11.sınıf düzeyi, 10.sınıf düzeyi, cinsiyet ve mantıklı karar 

verme stratejisi izlemektedir. Ayrıca cinsiyete göre kız öğrencilerin mesleki 

olgunluk düzeyleri daha yüksektir. İçtepisel karar verme stratejisi, bağımlı karar 

verme stratejisi, kararsızlık stratejisi, akademik başarı ve 9.sınıf düzeyi 

değişkenlerinin ise mesleki olgunluğun anlamlı bir yordayıcısı olmadığı 

görülmektedir. 

 Yurt içinde mesleki olgunluk düzeyinin yordanmasına ilişkin yapılan 

araştırmalara bakıldığında, sadece Çoban’ın (2005) yaptığı araştırma 

görülmektedir. Çoban (2005) lise son sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk 

düzeylerinin yordanmasında denetim odağı, cinsiyet, yaş, üniversite tercih alanı, 

anne-babanın eğitim durumu ile kardeş sayısının etkisini incelemiştir. Her iki 

araştırmada da cinsiyet hariç ele alınan değişkenler birbirinden farklılık 

göstermektedir.  Yurt dışında yapılan araştırmalar incelendiğinde ise Luzzo’nun 

(1993) ve Blustein’ın (1987) üniversite öğrencileri ile yapmış oldukları 

araştırmalar görülmektedir. Luzzo’nun (1993) üniversite öğrencilerinin kişisel, 

eğitsel ve psikolojik etmenlerin mesleki olgunluk düzeyinin yordayıcısı olup 

olmadığını araştırdığı çalışmasında ele aldığı değişkenler ile mevcut 

araştırmada ele alınan değişkenler incelendiğinde her iki araştırmada da 

cinsiyet, sınıf düzeyi ve akademik başarının mesleki olgunluk düzeyi üzerindeki 

etkisinin belirlenmeye çalışıldığı görülmektedir.  
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Araştırma bulguları incelendiğinde araştırmada öz-yeterliliğin, cinsiyet, 

11.sınıf düzeyi, 10.sınıf düzeyinin ve mantıklı karar verme stratejisinin mesleki 

olgunluğun anlamlı birer yordayıcısı olduğu görülmektedir. Cinsiyete göre de kız 

öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri daha yüksektir. Not ortalamasının 

mesleki olgunluğun anlamlı bir yordayıcısı olmadığı da görülmektedir. Bu 

bulguların, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre Çoban’ın (2005) ve 

Blustein’ın (1987) araştırma bulguları ile tutarlık gösterdiği görülmektedir. Bu 

bulgular da yaşla birlikte mesleki olgunluğun arttığını göstermektedir. Ancak 

cinsiyet değişkeni bakımından Luzzo’nun araştırması ile mevcut araştırma 

bulguları arasında benzerlik bulunmakla birlikte akademik başarı değişkeni 

bakımından farklılık bulunmaktadır.   

 

 

Mesleki Olgunluk Düzeyi ve Öz-yeterlik 

Araştırma bulguları öz-yeterliliğin mesleki olgunluk düzeyinin en önemli 

yordayıcısı olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, bireyin öz-yeterlik inancının 

yüksek olmasının onun mesleki olgunluk düzeyini de etkilediğini göstermektedir. 

Buna göre, bireyin sahip olduğu mesleki gelişim görevine ilişkin sahip olduğu 

eğitsel ve mesleki karar verme sürecindeki hazır bulunuşluk düzeyinin, onun öz-

yeterlik inancından etkilendiği söylenebilir.  

Bandura’ya göre öz-yeterlik bireylerin var olan bilişsel, davranışsal ve 

sosyal becerilerini herhangi bir görevde kullanmasında ve geliştirmesinde genel 

bir mekanizma gibi çalışır. Bireyin düşünce örüntüsünü etkilediği gibi bireyin 

kararını ve eylemini de kısmen tanımlar. Ona göre bireyin öz-yeterlik inanışı da 

ne kadar gelişmiş ise kariyerini de o oranda daha geniş bir perspektiften 

bakarak yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilir, ilgi alanlarını genişletebilir ve 

bunlara göre bir arayış içine girebilir. Araştırma bulguları da bireyin meslek 

seçimi yapması gerektiğini fark etmesi, tercih ettiği meslek hakkında bilgi 

toplaması, özelliklerini billurlaştırması ve mesleki tercihlerinin akılcılığını 

değerlendirebilmesi ile ilgili görevleri başarabileceğine olan inancından 

etkilendiğini desteklemektedir. 

 Mesleki karar öz-yeterliliği ve mesleki olgunluk ile ilgili yurt içinde ve yurt 

dışında yapılan araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalar arasında 
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Bozgeyikli’nin (2005), Patton ve Creed’in (2003) ve Keller’ın (2004) 

araştırmaları olduğu görülmektedir. Bozgeyikli (2005) araştırmasında mesleki 

rehberlik programına katılan öğrencilerin bireysel ve mesleki özellikleri doğru 

olarak değerlendirebilme, meslekler ile ilgili bilgi toplama, gerçekçi plan 

yapmada öğrencilerin yetkinlik düzeylerinin yükseldiğini bulmuştur. Bu bulgu da 

araştırmada yetkinlik düzeyinin ele alındığı değişkenler bakımından mesleki 

olgunluk ile öz-yeterlik arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir. Patton ve Creed 

(2003) ile Keller‘ ın (2004) araştırma bulgularına göre de mesleki karar öz-

yeterliği ile mesleki olgunluk arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Belirtilen 

araştırmaların bulguları ile mevcut araştırmanın bulguları da birbirleri ile 

tutarlıklık göstermektedir. 

 
 
Mesleki Olgunluk Ve Sınıf Düzeyi  

 Araştırma bulguları, 10. ve 11.sınıfta olmanın 9.sınıfta olmaya göre 

mesleki olgunluk düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir. 

Yani, mesleki olgunluk düzeyinin sınıf düzeyine göre farklılaştığı ve sınıf düzeyi 

yükseldikçe mesleki olguluk düzeyinin de yükseldiği söylenebilir. Bu bulgu aynı 

zamanda, yaş arttıkça mesleki olgunluk düzeyinin de arttığı biçiminde 

yorumlanabilir. Araştırma bulgusu mesleki olgunluk ile sınıf düzeyi arasındaki 

ilişkiyi inceleyen bazı araştırmaların bulguları  ( Luzzo, 1993; Yazar, 1997; Bal, 

1998; Patton ve Creed, 2001; Acısu, 2002; Patton ve Creed, 2003; Flouri ve 

Buchanan, 2002; Keller, 2004) ile tutarlıklık göstermektedir. Ancak mesleki 

olgunluk ile sınıf düzeyi arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı araştırmalar 

(Post- Kramer, 1982; Akbalık,1991; Çakar, 1997; Kağnıcı, 1999; Patton ve 

Creed, 2002; Saraç, 2000) da vardır. Super da mesleki gelişim kuramında 

mesleki olgunluğun yaş ile birlikte arttığını vurgular. Ona göre bireyin mesleki 

gelişim görevleri ile baş edebilmedeki hazır bulunuşluk düzeyi onun yaşının 

artması ve sınıf düzeyinin yükselmesi ile gelişir. Çünkü birey olgunlaştıkça 

mesleki gelişim basamaklarında ilerlemeye başlar. Her bir basamakta 

karşılaştığı görevleri başarıyla tamamlayarak bir üst basamağa geçmesi de 

onun olgunluğuna bağlıdır. Ayrıca mesleki olgunluğun diğer bir boyutu olan 

mesleki tercihlerinde ergenin tutarlı davranabilmesi ile ilgili beklenti Super’a 
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göre 9.sınıfta ondan beklenen çok erken bir beklentidir. Bunun için bireyin 

gelişim basamaklarında ilerlemeye devam etmesi gereklidir.  Bu nedenlerden 

araştırma bulgusunun kuramsal temelle tutarlı bir bulgu olduğu görülmektedir. 

 
 
Mesleki Olgunluk Düzeyi Ve Cinsiyet 

Araştırma bulgularına göre cinsiyet mesleki olgunluk düzeyinin anlamlı 

bir yordayıcısıdır. Ayrıca cinsiyete göre kız öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeyleri daha yüksektir. Yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmalar 

incelendiğinde bazı araştırmalarda  (Uzer, 1987; Akbıyık, 1991; Akbalık,1996; 

Çakar, 1997; Otrar, 1997; Yazar, 1997; Kalafat, 1998; Bal, 1998; Bayındır, 

1999; Sekmenli, 2000; Acısu, 2002; Çoban, 2005; Post- Kramer, 1982; Blustein, 

1987; King, 1989;  Luzzo, 1995; Lee, 2001; Patton ve Creed, 2001; 2003; 

Keller, 2004) cinsiyete göre öğrencilerin mesleki olgunlukları kızlar lehine 

yüksek çıkmıştır. Bu bulgular mevcut araştırmanın bulgusu ile tutarlılık 

göstermektedir. Bazı araştırmalarda da (Zeren,1999; Sahraç, 2000; Lee ve 

Hudley, 2001; Sürücü, 2005) da mesleki olgunluk ile cinsiyet arasında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır.  

Yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmalara bakıldığında kız ve 

erkek öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri arasında iki farklı sonucun ortaya 

çıktığı görülmektedir. Araştırmalarda kızların mesleki olgunluk düzeylerinin 

erkeklerin mesleki olgunluk düzeylerinden daha yüksek çıkmasının yanı sıra 

cinsiyetin mesleki olgunluk düzeyi ile ilişkili bir değişken olmadığı yönünde 

bulguların da olduğu görülmektedir.  

 Mesleki olgunluk düzeyi ile cinsiyet arasındaki araştırmaların birçoğunda 

bireyin genel gelişimine paralel olarak kızların mesleki olgunluk düzeylerinin 

yüksek olduğu görülmektedir. Kızların bedensel, sosyal ve duygusal, yani her 

açıdan daha erken yaşta olgunlaştıkları bilinmektedir. Mesleki olgunluk 

açısından da kızlar genel gelişime paralel olarak daha olgundurlar. Bu araştırma 

bulgusu ilgili yurt içi ve dışı alan yazını destekler niteliktedir.   
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Mesleki Olgunluk Düzeyi Ve Karar Verme Stratejileri 

 Araştırma bulguları mantıklı karar verme stratejisinin mesleki olgunluk 

düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olduğunu ortaya koymaktadır. Blustein (1987) 

da araştırmasında mantıklı karar verme stilinin mesleki olgunluğun en önemli 

yordayıcısı olduğunu bulmuştur. Powell ve Luzzo (1998) da yaptıkları 

araştırmada mesleki karar verme stilinin her bir boyutu ile mesleki olgunluk 

arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu bulmuşlardır. Belirtilen araştırma 

bulguları ile mevcut araştırma bulgusunun da birbiri ile tutarlı olduğu 

görülmektedir. Ayrıca mevcut araştırma bulgularında içtepisel karar verme 

stratejisi, bağımlı karar verme stratejisi ve kararsızlık stratejisinin mesleki 

olgunluk düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olmadığı görülmektedir.  

Araştırmada mantıklı karar verme stratejisinin mesleki olgunluk düzeyinin 

anlamlı bir yordayıcı olduğu yönündeki bulgunun, Harren’ın karar verme 

sürecindeki görüşleri ile tutarlılık gösterdiği görülmektedir. Harren karar verme 

stilini bireyin mesleki karar verme görevini algılayışı ya da mesleki karar verme 

görevine tepki verme özelliği olarak tanımlar. Meslek seçimi de bireyin 

yaşamında vermesi gereken en önemli kararlardan biridir. Karar verme süreci 

de bireyin seçeneklerin gerekliliğini, seçeneklerinde bireyin isteklerini 

karşılayabilme derecesi bakımından değerlendirilmesi işlemidir. Bunun için 

bireyin kendini iyi tanıması, seçenekler hakkında ayrıntılı ve doğru bilgi sahibi 

olması gerekir. Karar verme sürecinde bireyden beklenen özellikler ile karar 

verme durumunda mantıklı karar stratejisini kullananların özellikleri arasında 

benzerlik bulunmaktadır.  

Bireylerin mesleki olgunluk düzeylerinin gelişmesi meslek seçiminde 

kendileri için en doğru kararı verebilmelerinde önemli bir boyuttur. Mesleki 

olgunlukta bireyden kendisi ve mesleki tercihleri hakkında ayrıntılı bilgi 

toplaması, bu bilgileri gerçekçi bir biçimde değerlendirmesi ve buna göre 

mesleki kararlarını vermeleri beklenmektedir. Mesleki olgunluk düzeyinin 

gelişmesi için bireyden başarması beklenen görevler ile mantıklı karar 

stratejisini kullanan bireylerin gösterdikleri özellikler arasındaki bu benzerliğinde 

araştırma bulguları ile desteklendiği görülmektedir. 
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Mesleki Olgunluk Ve Akademik Başarı 

 Araştırma bulguları öğrencilerin akademik başarılarının mesleki olgunluk 

düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısı olmadığını göstermektedir. Yani, 

öğrencilerin akademik başarılarının yüksek ya da düşük olması öğrencilerin 

mesleki olgunluk düzeylerini etkilememektedir. Bu bulgu, Powell ve 

Luzzo(1998) ve Sürücü (2007) tarafından yapılan araştırma bulguları ile 

benzerlik; Luzzo (1993); Akbalık (1996); Bal’ın (1998) ve Acısu’nun (2002) 

yaptığı araştırmanın bulguları ile farklılık göstermektedir. Ayrıca, Sahraç (2000) 

ve Sekmenli’nin (2000) mesleki olgunluk düzeyi ile algılanan akademik başarı 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri araştırmalarında Sahraç (2000) akademik başarı 

algısı ile mesleki olgunluk düzeyi arasında bir ilişki bulamazken, Sekmenli 

(2000) de akademik başarısını yüksek algılayanların mesleki olgunluk 

düzeylerinin de yüksek olduğunu bulmuştur. 

 Ülkemizde lise öğrencilerinden kendileri için doğru ve isabetli meslek 

seçimi yapmalarından önce iyi bir yüksek öğretim programını kazanmaları 

beklenmektedir. Bunun için de öğrencilerden akademik başarılarının 

olabildiğince yüksek olması istenmektedir. Akademik başarısı yüksek olan bir 

öğrencinin iyi bir yükseköğretim programını kazandıktan sonra meslek seçimine 

önem verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin ilgi, yetenek ve istekleri ne olursa olsun 

toplum içinde saygınlığı yüksek mesleklere ya da üniversitelere yönelmeleri 

onlardan beklenmektedir. Bunlara ulaşmanın yolu olarak da akademik başarının 

yüksek olması ve üniversite sınavından öğrencilerin yüksek puan alması 

görülmektedir.  

 

 

Mesleki Olgunluk Düzeyi ve Anne-Babanın Meslek Gelişimine Yardımcı 

Olmaya Yönelik Tutumları  

 Öğrenciler mesleki olgunluk düzeyleri üç gruba ayrılarak anne ve 

babalarının onların meslek gelişimlerine yardımcı olaya yönelik tutumları 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre 

öğrencinin mesleki olgunluk düzeyine göre anne ve babasının çocuğunun 

meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumları anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır.  
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 İlgili alan yazın incelendiğinde anne ve babaların meslek gelişimlerine 

yardımcı olmaya yönelik tutumları ile mesleki olgunluk düzeyini inceleyen bir 

araştırmaya rastlanmamaktadır. Hamamcı ve Hamurlu (2005)’nun anne 

babaların meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumları ve bilgi 

düzeylerinin çocuklarının mesleki kararsızlıkları ile ilişkisini inceledikleri 

araştırmada, babaları meslek gelişimine yardım konusunda olumlu tutuma sahip 

olan öğrencilerin, olumsuz tutuma sahip olanlara göre mesleki kararsızlık 

düzeyinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin mesleki 

olgunluk düzeyleri ile anne ve babaların meslek gelişimine yardımcı olmaya 

yönelik bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu bulmuşlardır. 

Mesleki olgunluk kavramı, bireyin meslekler hakkında bilgi toplama sürecini de 

içermektedir. Bu nedenle öğrencinin bu konuda ebeveyninin bilgi düzeyinden 

etkilenmesinin anlamlı olduğu düşünülmüştür.  

 Araştırma bulgusuna göre her ne kadar öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeylerine göre anne ve babalarının onların meslek gelişimlerine yardımcı 

olmaya yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark bulunmasa da anne ve 

babaların çocuklarının meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumlarının 

onların mesleki olgunluk düzeylerini geliştirmede önemli olduğu bilinmektedir. 

Bu araştırmaya katılan anne babalar ilgili anne babalardır ve çocuklarının 

mesleki olgunluk düzeyi ne olursa olsun mesleki gelişimleriyle ilgilidirler. Bu 

nedenle fark çıkmadığı düşünülmektedir. Bu çalışma eğitim düzeyi yüksek ve 

varlıklı ailelerin olduğu bir okulda yapılmıştır. Sonuçlar değerlendirilirken bunu 

göz önünde bulundurmak gereklidir. Bu nedenle, orta ve alt sosyoekonomik 

düzeydeki ailelerde araştırmalar yapılabilir.  

 



  
 

 
BÖLÜM V 

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
 

 Bu araştırmada lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerini yordayan 

değişkenler incelenmiştir. Bulgulara göre mesleki olgunluk düzeyinin en önemli 

yordayıcısı öz-yeterliktir. Bunu 11.sınıf düzeyi, 10.sınıf düzeyi, cinsiyet ve 

mantıklı karar verme stratejisi değişkenleri izlemiştir. Cinsiyete göre de kızların 

mesleki olgunluk düzeyleri daha yüksektir.  Ayrıca, öğrenciler mesleki olgunluk 

düzeylerine göre üç gruba ayrılarak mesleki olgunluk düzeylerine göre anne ve 

babaların onların meslek gelişimlerine yardımcı olmaya yönelik tutumları 

arasında bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeylerine göre anne ve babaların çocuklarının meslek gelişimlerine yardımcı 

olmaya yönelik tutumlarının da farklılaşmadığı bulunmuştur.  

 Yurt içinde ve yurt dışında mesleki olgunluk düzeyi ile ilgili pek çok 

araştırma bulunmaktadır. Ancak Türkiye’de karar verme stratejileri ve öz-yeterlik 

ile mesleki olgunluk arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Ayrıca, yurt dışında “mesleki karar öz-yeterliliği” kavramı ile 

ilgili birçok araştırma bulunmaktadır. Türkiye’de özellikle sağlık ve eğitim 

sektöründe çalışan bireylerin öz-yeterlik inançlarına ilişkin birçok araştırma 

bulunmakla beraber Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanına ilişkin sayılı 

araştırmaya rastlanmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın yapılan sayılı araştırmanın 

yanı sıra, öz-yeterlik kavramının incelenmesi açısından Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik alanında, özellikle eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinde bir 

başlangıç niteliği taşıyabileceği düşünülmüştür. Ayrıca, mesleki olgunluk ile 

anne ve babanın meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumları 

arasındaki ilişkiyi inceleyen başka bir araştırmaya da rastlanmamıştır. Bu 

nedenle bu konunun Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında incelenmesi 

açısından da bu araştırmanın başlangıç niteliği taşıyabileceği düşünülmüştür. 

 Bu kapsamda, gelecekte yapılacak araştırmalar ve uygulamalar için 

aşağıda bazı öneriler sunulmuştur. 



 90

1. Mesleki rehberlik hizmetleri başta olmak üzere kişisel rehberlik hizmetleri 

kapsamında öğrencilerin gelişimlerini desteklemek amacıyla öğrencilerin 

karar verme stratejileri ile ilgili farkındalık kazanmaları ve karar verme 

becerilerini geliştirebilmelerine yönelik yapılandırılmış programların 

hazırlanmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. 

2. Öz-yeterlik inancı ile ilgili olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

alanında yeni araştırmalar yapılması ve özellikle öğrencilerin akademik 

başarıları ve akademik öz-yeterlik inançları ile ilgili çalışmaların katkısının 

olacağı düşünülmüştür.  

3. Öğrencilerin öz-yeterlik inancının geliştirilmesinde öğretmenlerin, anne 

ve babaların rollerinin belirlenmesine yönelik olarak çalışmaların 

planlanabileceği düşünülmüştür.  
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EK 1. MESLEKÎ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ 

Prof. Dr. Yıldız KUZGUN      

                                      D.r. Feride BACANLI 

AÇIKLAMA: 

Ölçekle meslek seçimiyle ilgili tutum ve davranışları ölçen bazı ifadeler 

verilmiştir. 

1.  Sizden istenen, ifadeleri dikkatle okuyup bu ifadelerin size ne kadar uygun 

olduğunu, sizin durumunuzu ne ölçüde yansıttığını belirtmenizdir.  

2. Cevap kâğıdında A " Bana Hiç Uygun Değil"; B "Bana Pek Uygun Değil"; C 

"Bana Biraz Uygun"; D "Bana Uygun"; E "Bana Çok Uygun" 

karşılığındadır. 

3. Şimdi bir örnekle cevaplamanın nasıl yapılacağım görelim: 

Örnek 

  - Çok erken yaşlardan beri. Bir meslek seçmem gerekliğini 

düşünüyorum. 

Eğer sizin yukarıdaki ifadeye uygunluk dereceniz "Bana Biraz Uygun" ise 

aşağıda gösterildiği gibi cevap kağıdında "C" seçeneğinin altındaki aralığı 

işaretlemeniz gerekecektir. 

Bana hiç 

uygun değil 

Bana pek 

uygun değil 

Bana biraz 

uygun 

Bana uygun Bana çok 

uygun 

A B C D E 

     

           

4. Cevap kâğıdında her ifadeye ilişkin beş seçenekten yalnız birini 

işaretleyeceğinizi ve cevapsız ifade bırakmamanız gerektiğini lütfen 

unutmayınız. 

5. Ölçekte bulunan 40 ifadeyi 30 dakika içinde cevaplamaya çalışınız. 

Başarılar diler, katkılarınız için teşekkür ederiz. 



 

 

102

 

1. Hangi mesleğin bana uygun olduğunu büyüklerimin daha iyi bilecekleri 

düşüncesindeyim. 

2. İnsan mesleğini tesadüfen seçer. 

3. İstediğim mesleği seçemeyeceksem "bu konuyu düşünmenin ne gereği var" 

diyorum. 

4. İnsan hangi mesleği seçmesi gerekliği konusunda ailesinin tavsiyelerini 

dikkate alırsa hala yapmaz. 

5. Meslekleri daha iyi tanımak için, bu konuda yazılmış kaynak kitaplar olup 

olmadığını araştırırım. 

6. Girmek islediğim meslekler hakkında bilinmesi gereken her şeyi biliyorum. 

7. Öğretmenlerime., öğrettikleri konu alanlarıyla ilgili üniversite programlarının 

neler olduğu hakkında sorular sorar, onlardan bu konularda beni 

aydınlatmalarını rica ederim. 

8. Gelecekteki mesleğimi ben belirleyeceğime göre, bu konuda gerekli bilgiyi 

edinmek için benim harekele geçmem gerekliği düşüncesindeyim. 

9. Hangi mesleğe gireceğime ailemin karar vermesi iyi olacak. Böylece sonuçla 

bir hala olursa ben sorumlu olmam. 

10. Öğrencilik hayalim de daima hangi derslerin ya da ders dışı faaliyetlerin 

bana ne yönden yararlı olabileceğini, hangi hedefe erişmek için kalkışı 

olabileceğini düşünürüm. 

11. Üniversitede program tercihimi belirlemeden önce, hangi alanlarda ne 

derece güçlü, hangi alanlarda ne derece zayıf olduğumu değerlendireceğim. 

12. Meslek tercihlerimde sık sık değişiklik yapıyorum. 

13. Bir meslek seçiminde dikkate alınacak o kadar çok faktör var ki en iyisi işi 

oluruna bırakmak diye düşünüyorum. 

14. Şimdiden meslek tercihleri üzerinde düşünmeyi gereksiz buluyorum. 

15. Ailemin seçtiği mesleğe girersem onların daha çok yardım ve desteğini 

sağlayabilirim diye düşünüyorum. 
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16. İstediğim bir mesleğe giremeyeceksem meslek seçimi üzerinde düşünmenin 

ne yararı var diye düşünüyorum. 

17. Ne zaman meslek seçme konusu açılsa içimi bir sıkıntı kaplar. 

18. Hiç kimsenin beni benden iyi tanıyamayacağını ve mesleğimi seçme 

sorumluluğunun bana ait okluğunu düşünürüm. 

19. Bana uygun hiçbir meslek bulamıyorum. 

20. Kendimi bildim bileli hangi mesleğe girmek islediğimi düşünürüm. 

21. Bazı insanların hangi mesleği seçmek isledikleri konusunda nasıl da emin 

ve kararlı olabildiklerine şaşıyorum. 

22. Ne olmak, hangi mesleği seçmek islediğim konusunda zaman zaman 

hayallere dalarım, ama aslında henüz tercihlerimi belirlemiş değilim. 

23. Çok erken yaşlardan beri meslek yaşamımdan neler beklediğimi, ne gibi 

yeteneklere ve kiş i l ik özelliklerine sahip olduğumu düşünürüm. 

24. Üniversite sınavında hangi alanla ilgili test alacağımı belirledim ama o 

alanda hangi programlara girmek islediğime karar veremedim. 

25. Benim için önemli olan sınava hazırlanmaktır. Meslek tercihimi zamanı 

gelince belirlerim. 

26. Şu ana kadar hangi programları tercih edeceğimi belirleyemedim, çünkü her 

gün başka bir seçenek bana çekici geliyor. 

27. Şu anda belli bir meslek alnın belirledim, ama kararımdan memnun değilim. 

28. Televizyonda bir mesleği özelliklerini ve ülke ekonomisindeki yerini tanıtan 

programları ilgi ile izlerinim. 

29. Yeteneğime uygun olduğunu düşündüğüm meslekleri inceliyorum. 

30. Meslekleri tanıtan kaynak kitapları okurum. 

31. İ lgilendiğ im bir meslekteki insanların neler yaptıklarını, hangi koşullarda 

çalıştıklarını öğrenmek için işyerlerine giderim. 

32. Meslek tercihlerimi belirlemeden önce sadece ilgi duyduğum meslekleri 

değil, mümkün okluğu kadar başka birçok mesleği de incelemeye çalışıyorum. 
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33. Meslek seçerken pek çok kişiden bilgi ve görüş almaya niyetlendim ama 

sonuçta kargaşaya ve kararsızlığa düşünce bu işi oluruna bıraktım. 

34. Yeni bir meslek adı duyduğumda hemen o mesleği incelemek için harekete 

geçerim. 

35. Benden önce liseyi bitirip yüksek öğretime devam eden arkadaşlarımın, 

bölümleri hakkında sorular sorarım. 

36. Birçok mesleğe heves ediyorum ve ilgi duyuyorum, ama hepsinin bir kusuru 

var. Bir türlü birine karar veremiyorum. 

37. Herhangi bir işim için bir iş yerine örneğin; banka, hastane, fabrika ve 

benzeri yerlere gitsem orada çalışanların yaptıklarını gözler, "Ben bu işleri 

yapabilir miyim, bunları yapmaktan zevk alır mıyım?" diye düşünürüm. 

38. Yeteneklerimi tanımam gerekiyor, ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. 

39. Tercih ettiğim meslekleri tanıtıcı toplantılara kaldırım. 

40. Benimle ilgili yönergeleri, açıklamaları dikkatle okurum (Seçmeli dersler 

listesi. OSS ve ÖYS Kılavuzu gibi). 
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EK 2. KARAR STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ 

Prof. Dr. Yıldız KUZGUN 

Açıklama 

Bu ölçek karar vermede benimsenen davranış biçimlerini ölçmek amacı ile 

hazırlanmıştır. 

Sizden istenen, soruları dikkatle okuyup size uygun olan seçeneğin 

altındaki aralığı karalamanızdır. 

Aşağıdaki örnek soruyu birlikte yanıtlayalım: 

Karar verirken başkalarının size yardımcı olmasını ister misiniz? 

 

Eğer siz her karar verme durumunda yanınızda size yardımcı kişilerin 

bulunmasını istiyorsanız "Her zaman ", bunu çok kere istiyorsanız ama olmadığı 

zaman da karar verebiliyorsanız "Sıklıkla ", genellikle kararlarınızı yalnız veren 

bir kişi iseniz ama önemli karar durumlarında yardımcı istiyorsanız "Ara sıra" ne 

durumda olursanız olun, karar vereceğiniz zaman size yardımcı olmak isteyen 

hiç kimseyi yanınızda görmek istemezseniz "Hiçbir zaman" seçeneğini 

işaretlemelisiniz. 

Hiçbir soruyu atlamadan, içinizden geldiği gibi, cevaplamaya çalısınız. 

 

1) Bir konuda karar verirken içinizden gelen sese göre davranır mısınız? 

2) Bir şey almak için pek çok mağazayı gezer, kaliteyi ve fiyatları karşılaştırır 

mısınız? 

3) Bir konuda karar vermeden önce durumu çok iyi inceler, seçenekleri 

inceden inceye araştırır mısınız? 

4) Beğenerek satın aldığınız bir şeyi başkaları sizin kadar beğenmezse 

aldığınızdan soğur musunuz? 

5) Her konuda güç karar veren bir kişi olarak tanınır mısınız? 

6) Bir konuda karar vermeniz gerektiğinde her seçeneğin olumlu ve olumsuz 

yanlarını uzun uzadıya araştırır mısınız? 
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7) Bir konuda karar verdikten hemen sonra kararınızın doğruluğundan kuşku 

duyar, değiştirme isteği duyar mısınız? 

8) Bir geziye çıkacağınız sırada programınızı sık sık değiştirdiğiniz, yanınıza 

neleri almanız gerektiğine bir türlü karar veremediğiniz olur mu? 

9) Seçenekler hakkında etraflı bilgi toplamadan karar verme durumunda 

kaldığınızda rahatsızlık duyar mısınız? 

10) Sizin hakkınızda başkaları karar vermeye kalktığı zaman rahatsızlık duyar 

tepki verir misiniz? 

11) Uzun kararsızlık döneminden sıkılır, hemen o an için uygun bulduğunuz bir 

seçeneği kabul eder, onunla mutlu olmaya bakar mısınız? 

12) Kendi başınıza karar vermek zorunda kaldığınızda kaygı ve sıkıntı yaşar 

mısınız? 

13) Mektuplarınızı postaya vermeden önce birkaç defa okuyup yazdıklarınızı 

değiştirir misiniz? 

14) Bir karar verirken, başkalarının size yol göstermesini, akıl vermesini İster 

misiniz? 

15) Bir konuda karar vermeden önce seçenekleri çok iyi incelemenin, her birinin 

istenen ve istenmeyen yönlerini tartmanın yorucu ve gereksiz bir işlem 

olduğunu düşünür müsünüz? 

16) Sınavlarda yanıtlarınızı sık sık değiştirdiğiniz için sınav süresinin bitiminde 

kâğıdınızı hala veremediğiniz olur mu? 

17) Sınavlardan çıktıktan sonra, hatalarınızı öğrenmekle canınızın sıkılacağını 

düşünerek, yanıtlarınızın doğru olup olmadığını araştırmaktan kaçınır 

mısınız? 

18) Seçenekleri inceden inceye araştırmanın vakit kaybı olduğunu, çok 

inceledikçe karar vermenin güçleşeceğini düşünür, ilk anda size çekici 

gelen seçeneğe yönelmeyi rahatlatıcı bulur musunuz? 

19) Kendi bildiğine giden bir kişi olarak tanınır mısınız? 

20) Güç karar veren bir insan olduğunuz için çok güzel fırsatları kaçırdığınız 

oldu mu? 
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21) İnsanın içinden gelen sesin onu doğruya götürdüğüne inanır mısınız? 

22) Kendi başınıza karar verir, başkaları kararınızın sakıncalarını söyleseler de 

kararınızda ısrar eder misiniz? 

23) Karar vermeden önce seçenekler hakkında bilgi toplamaya kalktığınızda, 

birbiri ile çelişen bilgilerle karşılaşınca ne yapacağınızı şaşırır mısınız? 

24) Karar verirken acele eder, ondan sonra da verdiğiniz kararı beğenmeyip 

değiştirmeye kalkar mısınız? 

25) Karar verirken başkalarının o konuda nasıl davrandığına bakar, ona göre 

davranır mısınız? 

26) Karar vermeden önce uzun araştırma döneminin yarattığı sıkıntıya hemen 

son vermek için o anda size çekici gelen seçeneğe yönelir misiniz? 

27) "İnsanın karar verirken ne istediğini çok iyi bilmesi gerekir" diye düşünür 

müsünüz? 

28) "Bir karar verme durumunda, bir seçeneğe yönelirken, kazanç ve kayıpları 

uzun uzadıya düşünmenin yararı yoktur, çünkü geleceğin ne getireceğini 

kimse bilemez, bu nedenle o anda aklın yattığı seçeneğe yönelmek en 

doğrudur" diye düşünür müsünüz? 

29) Hakkında etraflı araştırma yapmadan bir kimseyle yakın arkadaşlık kurmayı 

sakıncalı bulur musunuz? 

30) Herkesi hoşnut edecek karar almak mümkün olmadığı için kararlarınızın 

öncelikle sizi hoşnut etmesinin yeterli olduğunu düşünür müsünüz? 

31) "İnsan kararlarını kendisi vermeli ve bunun sorumluluğunu da taşımalıdır" 

diye düşünür müsünüz? 

32) "Bir şeyi çok istersem güzel tesadüfler sonucu ona ulaşabilirim" diye 

düşünür ve karar verirken, gerçekleşme olasılığı diğer seçeneklere göre 

daha zayıf olsa da size çekici gelen seçeneğe yönelir misiniz? 

33) Hoşunuza giden bir seçeneğe yönelmeden önce neler kazanıp neler 

kaybedeceğinizi etraflıca değerlendirir misiniz? 

34) Gerçekleşme olasılığı zayıf olan seçenekler üzerinde durmaz, canınız çok 

çekmese de sizi kesin olarak sonuca götürecek seçeneği tercih eder 
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misiniz? 

35) Karar verirken seçeneklerin gerçekleşme olasılıklarını dikkate almaz, sadece 

ne derece hoşunuza gittiğine bakar mısınız? 

36) Bir karar verdikten sonra, seçtiğiniz yolun yararlarından çok sakıncalarını 

görmeye başlar ve değiştirme isteği duyar mısınız? 

37) Başkalarına danışmadan verdiğiniz kararlardan pişman olur musunuz? 

38) Bir karar verme durumunda, bir seçeneğe yönelirken neler kazanıp neler 

kaybedeceğinizi etraflıca düşünür müsünüz? 

39) Verdiğiniz bir kararı biraz sonra beğenmez" Acaba öbür yolu deneseydim" 

der misiniz? 

40) Karar vermeden önce çeşitli kaynaklardan aldığınız bilgiler arasında çelişki 

varsa nedenini araştırır mısınız? 
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EK 3.ÖĞRENCİ ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ 
 

 Aşağıdaki maddeleri dikkatlice okuyunuz ve her bir maddede verilen 

durumu başarabileceğinize yönelik inancınızın ne derecede güçlü olduğunu, her 

bir madeninin yanında verilen seçeneklerden uygun olanını işaretleyerek 

belirtiniz. 

 
1= Çok Zayıf 2= Zayıf 3= Orta 4= Güçlü 5= Çok Güçlü 

 
1 2 3 4 5 1. Ev ödevlerini teslim tarihine kadar bitirmek. 

1 2 3 4 5 2. Yapacak daha ilginç şeyler varken ders çalışmak  

1 2 3 4 5 3. Okulla ilgili konulara odaklanmak 

1 2 3 4 5 4. Derslerde not tutmak 

1 2 3 4 5 5. Ders ödevlerini hazırlarken kütüphaneden yararlanmak 

1 2 3 4 5 6. Derslerle ilgili çalışmalarınızı planlamak 

1 2 3 4 5 7. Derslerle ilgili çalışmalarınızı düzenlemek 

1 2 3 4 5 8. Derste anlatılan ve ders kitabında geçen bilgileri 
hatırlamak. 

 1 2 3 4 5 9. Dikkatiniz dağılmadan çalışabileceğiniz bir yer 
ayarlamak. 

1 2 3 4 5 10. Dersteki tartışmalara katılmak. 

1 2 3 4 5 11. Bu dönem aldığınız derslere hakim olmak. 

1 2 3 4 5 12. Bu dönem aldığınız derslerde verilen problemler ve 
görevlerle ilgili mükemmel bir iş çıkarmak 

1 2 3 4 5 13. Matematik öğrenmek. 

1 2 3 4 5 14. Geometri öğrenmek. 

1 2 3 4 5 15. Fen Bilimleri öğrenmek. 

1 2 3 4 5 16. Biyoloji öğrenmek. 

1 2 3 4 5 17. Okuma ve yazma becerilerini öğrenmek. 

1 2 3 4 5 18. Bilgisayar kullanmayı öğrenmek. 

1 2 3 4 5 19. Yabancı dilleri öğrenmek 
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1 2 3 4 5 20. Sosyal Bilimleri öğrenmek. 

1 2 3 4 5 21. İngilizce dil bilgisini öğrenmek. 

1 2 3 4 5 22. Üniversitede okumak için gerekli desteği sağlayabilme. 
1 2 3 4 5 23. İlgilendiğin çeşitli bölümleri sıralamak 

1 2 3 4 5 24. Düşündüğünüz olası bölümleri içeren bir listeden bir 
bölüm seçmek. 

1 2 3 4 5 25. Gelecek beş yıl için amaçlarınızın bir planını yapmak 
1 2 3 4 5 26. Yeteneklerinizi doğru ve gerçekçi bir biçimde 

değerlendirmek. 

1 2 3 4 5 27. Seçtiğiniz bölümü başarıyla bitirmek için atmanız 
gereken adımları belirlemek 

1 2 3 4 5 28. Bir meslekte en çok değer verdiğiniz şeyin ne 
olduğuna karar vermek. 

1 2 3 4 5 29. Ailenizin ya da arkadaşlarınızın, sizi yeteneklerinizi 
aşan bir mesleğe ya da bölüme itme çabalarına direnmek. 

1 2 3 4 5 30. Yeteneklerinize uygun bir bölüm ya da meslek seçmek 
1 2 3 4 5 31. Üniversiteden mezun olma süreniz uzayacak bile olsa 

sizin için en uygun bölümü seçmek. 

1 2 3 4 5 32. Üniversite sınavında başarısız olma olasılığıyla başa 
çıkma için strateji belirlemek. 
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EK 4. MESLEK GELİŞİMİNE YARDIM ÖLÇEĞİ 

Prof. Dr. Yıldız KUZGUN  

Yrd. Doç. Dr. Zeynep HAMAMCI 

Açıklama: 
Sayın Anne ve Baba, 

Bu ölçek, çocuklarınızın meslek gelişmelerine yardımcı olmanızla ilgili 

düşünce ve davranışlarınızı değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Lütfen aşağıda yazılı olan her maddeyi dikkatli bir şekilde okuyup, Cevap 

Kağıdı üzerindeki size en uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. Maddede verilen 

ifadeyi her zaman düşünüyor yada yapıyorsanız (A), sık sık düşünüyor yada 

yapıyorsanız (B), ara sıra düşünüyor yada yapıyorsanız (C), nadiren düşünüyor 

yada yapıyorsanız (D), hiçbir zaman düşünmüyor yada yapmıyorsanız € şıkkını 

işaretleyiniz. Bu davranışların doğru yada yanlış cevabı yoktur. Lütfen 

seçimlerinizi sizin genel olarak nasıl düşündüğünüzü yada davrandığınızı 

dikkate alarak işaretleyiniz ve bütün maddeleri cevaplandırmaya çalışınız. 

 
1. Çocuğumla onun gelecekteki mesleki ve eğitsel planları hakkında konuşurum. 

2. Çocuğumun yetenek ve ilgilerini saptamaya yönelik gözlemler yaparım. 
3. Çocuklar lise son sınıfa geldiklerinde zaten mesleklerini seçeceklerdir, o 

zamana kadar anne babaların onlara yardımcı olması gerekmez. 
4. Çocuğumu ilgisini çeken meslekleri incelemeye teşvik ederim. 
5. Değişik mesleklerin gerektirdiği nitelikler hakkında çocuğumla konuşunun. 
6. Çocukların İlerde hangi mesleği seçecekleri tamamen onların sorunudur. 
7. Çocuğumla evde ve okulda basan ile yaptığı işler hakkında konuşurum. 
8. Çocuğumun ilerde hangi mesleği seçeceği beni ilgilendirmez. 
9. Anne babaların çocuklarına topluma yararlı her mesleğin değerli olduğu 

fikrini kazandırmaları gerekir. 
10. Çocuğumun meslek seçimine yalnızca onun eğitim masraflarını 

karşılayarak yardımcı olabilirim. 
11. Çocuğumu tanıdığı kişilere meslekleri hakkında soru sormaya teşvik ederim. 

12. Çocuğuma İlgi duyduğu bazı etkinlikleri yapması için bazı fırsatlar veririm. 
13. Meslek seçimi gibi yaşamın tümünü etkileyebilecek bir kararı çocukların tek 

başına vermesi gerektiğine inanıyorum. 
14. Çocuğumun meslek seçimine yardımcı olabilmem için bu konularda 

bilgilendirici seminer, konferans gibi etkinliklere katılmayı isterim. 
15. Anne babalar çocuklarını kendi iş yerlerine götürerek onlara doğrudan 

meslekler hakkında bilgiler kazandırabilirler. 
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16. Çocuğumla yapmaktan hoşlandığı faaliyetler hakkında konuşurum. 
17. Ana babaların çocuklarına yetenek ve ilgilerine uygun bir mesleği 

seçmelerinde yardımcı olmaları gerekir. 
18. Çocuğumu, meslekleri tanıtan yayınları izlemeye teşvik ederim. 
19. Meslekler hakkında öğrendiğim bilgileri çocuğumla tartışırım. 
20. Çocuğumu yeteneklerini geliştirebileceği çeşitli etkinliklere yönlendiririm. 
21. Meslek seçimi konusunda çocuğumla konuşmaktan sıkılırım. 
22. Kendi mesleğim hakkında çocuğumla konuşurum. 
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EK 5  
 

Şekil 1. Normallik Varsayımının İncelenmesine İlişkin Grafik 
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EK 6 
 

Şekil 2. Doğrusallık Varsayımının İncelenmesine İlişkin Grafik 
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