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ÖNSÖZ
Bireylerin geleceğini biçimlendiren en önemli kararlardan bir tanesi ileride gireceği
mesleği belirleyebilmesidir. Bu nedenle bireylerin kendilerine uygun meslek seçimi
yapabilmeleri için öncelikle bireylerin kendi kişiliklerini tanımaları, seçmeyi düşündükleri
meslekler için gerekli istendik davranışların farkında olmaları yaşamsal önem taşımaktadır.
Ancak bireylerin bu mesleki seçimi yapabilmesi için karar verebilme becerilerinin de gelişmiş
olması gerekmektedir. Bireylerin yaşamını bu denli önemli derecede etkileyen meslek
danışmanlığı konusunda, ülkemizde herhangi bir deneysel çalışma yapılmamıştır. Bu
araştırmada, lise 9. sınıfta öğrenim gören 13-15 yaşlan arasındaki öğrencilerin mesleki
olgunluk düzeyini yükseltmede ve mesleki karar verme becerilerini geliştirme amacı ile
"Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki olgunluk düzeyini artırma ve
karar verme becerilerini geliştirme grup rehberliği uygulama programı"nın

etkisi

incelenmiştir. Daha önce KKTC'de çalışılmamış bir konuda araştırma yürüterek, liselerde
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ÖZET
SUPER'İN BENLİK KURAMINA DAYALI OLARAK GELİŞTİRİLEN GRUP
REHBERLİGİ PROGRAMININ ERGENLERDE MESLEKİ OLGUNLUK VE
KARAR VERME BECERİLERİNE ETKİSİ

AKINTUG, Yeliz
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Tez Danışmanı: Prof. Dr. Uğur ÖNER
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Bu araştırmanın amacı, Super'in benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki
grup rehberliği uygulama programının lise dokuzuncu sınıf öğrencilerin mesleki olgunluk ve
karar verme stratejilerinin geliştirilmesine etkisinin sınanmasıdır.
,,_Araştırmada, deney ve kontrol gruplu ön test- son test ve izleme testli deneysel desen
kullanılmıştır.

Çalışma

grubunu

Yakın Doğu Koleji

lise dokuzuncu

sınıf öğrencileri

oluşturmuştur. Çalışmanın deney (12 kız; IO erkek) ve kontrol (12 kız; 10 erkek) gruplarını
yansız olarak atanan 44 öğrenciden oluşturulmuştur.
katılımcıların

yaş

ortalaması

ise

15'dir.

Deney ve kontrol grubunu oluşturan

Araştırmada

öğrencilerin

mesleki

olgunluk

düzeylerini ölçmek için Mesleki Olgunluk Envanteri (Kuzgun, Bacanlı, 1992) ve karar verme
stratejilerini belirlemek için Karar Stratejileri Envanteri (Kuzgun, I 992) kullanılmıştır.
Bu araşt+nanın
sınıf öğrencilerinin

temel amacı uygulanan grup rehberliği programının lise dokuzuncu

mesleki olgunluk ve karar verme stratejilerini geliştirmelerine

etkisini

ortaya koymaktır. Bu nedenle bu araştırmanın bağımsız değişkeni deney grubuna uygulanan
grup rehberliği

programıdır;

bağımlı

değişken

ise mesleki

olgunluk

ve karar verme

stratej ileridir.
2010-20 I 1 bahar döneminde deney grubuna mesleki olgunluk düzeyini artırma ve
karar verme becerilerini geliştirme grup rehberliği programı 7 oturum halinde uygulanmıştır.
Kontrol grubundaki öğrencileri ile üç kez toplanılmış ve bu grupta yer alan öğrenciler ile okul
yaşamları

ve serbest zamanlarını

nasıl değerlendirmekte

olduklarıyla

ilgili görüşmeler

yapılmıştır.

vii

Araştırmada deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini
belirlemede ön test ve son test analizleri için Mann Whitney U testi; deney grubu ön test, son
test ve izleme
puanlannm

testi puanlarının

karşılaştırılması

karşılaştırılması

ve kontrol

grubunun

için tekrarlı ölçümlerde ANOVA kullanılmıştır.

öntest-sontest
Karar verme

stratejileri ile ilgili denencelerin sınanmasında deney ve kontrol grubunun içtepisel, bağımlı,
kararsız ve mantıklı alt boyutlarında öntest puanlarının analizinde bağımsız gruplar için t
testi; deney grubunun öntest, sontest ve izleme testi puanlarının karşılaştırılmasında

tekrarlı

ölçümler için ANOV A, deney ve kontrol grubunun sontest puanlarının karşılaştırılmasında

ise

bağımsız t testi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, araştırmada sınanan "Super'in benlik kuramına dayalı mesleki
olgunluk düzeyini artırma ve karar verme becerilerini geliştirme uygulamalı grup rehberliği
programı"nın

lise dokuzuncu sınıf öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini yükseltmede,

karar verme stratejilerini geliştirmede etkili olduğunu, ancak bağımlı karar verme stratejisine
sahip

olan

konulmuştur.

öğrencilerin

karar verme

becerilerini

geliştirmede

etkili

olmadığı

ortaya

,,.

,,.

Anahtar Sözcükler: Ergenler, mesleki olgunluk, karar verme becerisi, grup rehberliği
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ABSTRACT
THE EFFECT OF GROUP PROGRAMME "INCREASING THE VOCATIONAL
MATURITY LEVEL AND DEVELOPING CAREER DECISION SKİLLS OF
SUPER'S PERSONALITY THEORY" ON CAREER MATURITY AND CAREER
DECISION SKILLS OF ADOLESCENTS

AKINTUG, Yeliz
Doctoral Dissertation, The Department of Guidance and Psychological Counselling
Programme
Advisor: Prof. Dr. Uğur Öner
Co-Advisor: Prof. Dr. Cem Birol
Mart,2012

The purpose of this study is to examine the effect of career group guidance programme
which was developed basing upon the identity theory of Super on the development of career
maturity and career decision stills of ninth grade students.
In this research an experimental study consisting of pre- test-final test and follow-up
test have been used with experimental and control groups. The subject group of the study was
made up by Near East College ninth grade students. Randomly chosen 44 students made up
the experimental (12 girls - 10 boys) and control (12 girls- 10 boys) groups of the study. The
average age of the subjects, which constitute experimental and control group, is 15. In the
study Career Maturity Inventory (Kuzgun, Bacanlı, 1992) was used in order to measure the
career maturity levels of students, and Decision Strategies Inventory (Kuzgun, 1992) was
used in order to determine their career decision strategies.
The main purpose of this study is to reveal the effect of the applied group guidance
programme on developing the career maturity and career decision skills of ninth grade college
students. For this reason the independent variable of this research is the group guidance
programme applied on the experimental group whereas the dependent variable is career
maturity and career decision strategies.

ix

The group guidance programme on developing the career maturity and career decision
stills was applied on the test group in 7 sessions in 2010-2011 spring semester. Three
meetings were held with the students in control group and interviews were made about their
school lives and how they evaluated their free time.
In the study Mann Whitney U test was used for pre test and final test analysis for
determining the career maturity levels of students in experimental and control groups; and
ANOV A was used in repetitive measurements in order to compare the scores of the pre -test,
final test and follow-up test of the experimental group and pre-test-final test scores of control
group. For testing the hypothesis related to career decision strategies, t-test was used for
analysing the pre-test scores of experimental and control groups at impulsive, dependent,
unstable and logic sub-dimensions;
measurements

on the other hand, ANOV A was used for repetitive

in comparing the preliminary test, final test and follow-up test scores of

experimental group whereas independent t-test was used to compare the final test scores of
experimental and control group.

•..

As a result of the study, it was revealed that "career group guidance programme which
was developed basing upon the identity theory of Super on the development of career
maturity and career decision skills" which - was tested in the research had an effect on
increasing the career maturity levels and developing career decision skills of the ninth-grade
students; however, it was found out that it had no effect on developing the dependent career
decision skills of adolescents.
Key Words: Adolescents, career maturity, career desision skills, group guidance.
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BÖLÜM I

'ciRiş
1.1 Problem

Günümüz insanı gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye kolay bir biçimde
ulaşabilmekte ve bilgilerini rahatça çevreleriyle paylaşabilmektedirler. Bu durum
çağımız insanının gelişen iletişim araçları ve teknoloji karşısında çeşitli seçeneklerle
karşı karşıya getirmekte ve doğru karar verebilme durumuyla sınamaktadır. Bu
kararlar bireylerin günlük yaşamını etkileyen basit kararlar olabildiği gibi,
geleceklerini etkileyecek olan önemli kararlar da olabilmektedir. Bireylerin
geleceğini biçimlendiren en önemli kararlardan bir tanesi de ileride gireceği mesleği
belirleyebilmesidir. Bireylerin kişiliklerine uygun meslek seçebilmeleri ise mutlu
olabilmelerine ve yaşamlarında başarılı gelişmeler sergileyebilmeleri ve bunların
yanısıra, içinde yaşadıkları toplumun kalkınmasına da önemli katkı sağlamaktadır.
Bu nedenle bireylerin kendilerine uygun meslek seçimi yapabilmeleri için öncelikle
bireylerin kendi kişiliklerini tanımaları, seçmeyi düşündükleri meslekler için gerekli
istendik davranışların farkında olmaları yaşamsal önem taşımaktadır.
Değişen toplumsal yaşam, teknolojik gelişmeler, sanayileşme ve buna bağlı
olarak her gün giderek yeni meslek alanlarının çoğalması, bunun yanı sıra birçok
mesleğin de güncelliğini, geçerliliğini yitirmesi nedeniyle meslek seçimi daha
karmaşık bir sürece dönüşmekteuır. Tüm bu nedenlerle meslek seçimi, üzerinde
durulması gereken önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Meslek seçimi
sürecinde bireyler kendilerine açıkmeslekleri çeşitli yönleri ile değerlendirip, kendi
gereksinimlerini karşılayabilme açısından istendik yönlerinin çok, istenmedik
yönlerinin ise daha az olan,

bir mesleki tercihe yönelmeye karar vermeleri

gerekmektedir (Kuzgun, 2000).
Bireylerin mesleklerle ilgili ayrıntılı bilgilere sahip olmaları ve böylece sahip
oldukları kişilik özellikleriyle tercih ettikleri mesleklerin gerektirdiği özellikler
arasında bir bağlantıyı kurmaları gerekmektedir. Bu bağlantıyı kurabilmeleri
kendilerine uygun bir meslek kararı verebilmeleri için önemli olmaktadır. Bundan
dolayı, bireylerin öncelikle kendi yetenek, ilgi, değerleri ve bunun gibi kişisel
1

özellikleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Kendi özelliklerine
uygun mesleklere yerleşen kişilerin daha sonraki çalışma yaşamında hem daha
üretici olarak çalıştıkları hem de daha mutlu bir biçimde çalıştığı görülmektedir.
Bunun yanı sıra meslek seçimi aile ve diğer sosyal ilişkilerini de etkilemekte ve
belirlemektedir.

Burada

önemli

olan, bireyin

kendi

gelişimine

hazırlayacak gereksinmelerini en iyi biçimde karşılayabilecek
doyum

sağlayabilmesidir.

seçeneklerini
bireylerin

Sağlıklı

bir

seçim

ise

ancak

en çok fırsat

olan mesleği seçerek,
kişinin

kendini

ve

yakından tanıması ile olanaklıdır (Kuzgun, 2000). Bu noktada ise

gelişimine

önemli

katkı

sağlayan

eğitim

kurumlarına

ve özellikle

psikolojik darıışma ve rehberlik hizmetlerine önemli görevler düşmektedir. Psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetleri bireyin gizil güçlerinin farkına varmasına, onları
kullanıp geliştirmeye istekli duruma gelmesine, bunu gerçekleştirebileceği

eğitim

olanaklarını tanımasına ve kendine uygun bir yaşam yolu çizebilmesine

yardım

sürecidir (Aydın, 2002). Bu yardımların ise gelişimsel bir süreç içerisinde'verilmesi
gerekmektedir.
Bireylerin
incelenmiştir.

meslek seçimi ile ilgili konular pek çok kuramcı tarafından

Bu kuramlar

arasında mesleki

gelişim kuramları

meslek

seçimi

kararının yaşam boyu gelişen, yani küçük yaşlardan başlayıp, çalışma yaşamından
tamamen ayrılmasına kadar süren bir süreç olduğunu vurgulamaktadır

(Kuzgun,

2003). Bu nedenle meslek kararı, bir anda verilen bir karar olmayıp, bir süreç olarak
ele alınması gerekmektedir. Meslek seçimini gelişimsel süreç olarak ele alan Super
(1983)' bireyin bir meslek seçmesini, bireyin o ana kadar geliştirmiş olduğu benlik
kavramını

uygulamaya

koyduğu

evre olarak belirtir. Ayrıca meslek gelişimini

evrelere ayırarak, her evrede bireylerin yerine getirmesi gereken gelişim görevleri
olduğunu belirtmiş ve ergenlik döneminde olan bireylerin araştırma döneminde
olduklarını

belirtmiştir.

yeteneklerini,

ilgilerini

Araştırma

döneminde

ve mesleklerin

olan ergenlerden,

belirlediği

istendik

sahip oldukları

özellikleri

araştırıp

keşfederek, içinde bulundukları dönem sonunda ise meslek seçimlerini yapmaları
beklenmektedir.
Super (1983), bireylerden beklenen gelişim görevlerini yerine getirebilmedeki
başarı düzeylerinin, o kimsenin mesleki olgunluk düzeyini bir göstergesi olduğunu
ileri sürmektedir.

Bir başka ifadeyle

birey, belli bir evrede mesleki

gelişim
2

görevleriyle

başa çıkmada başarılı olunduğu ölçüde mesleki olgunluğa

ulaşmış

sayılır (Akt; Sürücü, 2005). Sawickas (1984) ise, mesleki olgunluğu bireylerin yaşına
uygun karar vermeye ve mesleki gelişim görevleri ile baş etmeye hazır olması olarak
tanımlarken; bireylerin akılcı ve gerçekci meslek seçimi yapabilmesi için gerekli
olan bilgi ve becerilerin kazanılması olarak da tanımlanmaktadır

(Levinson, Ohler,

Caswell ve Kiewra, 1998).
Bireylerin gelişim dönemlerine özgü mesleki olgunluğu kazanabilmeleri

için

mesleki tutum ve davranışları üstlenmeleri gerekmektedir. Bu tutum ve davranışları
üstlenebilmelerinde
görülmektedir.
.değişkenler

ise birtakım

değişkenlerin

Yazın alan incelendiğinde,

ile ilişki olduğu

görülmüştür.

mesleki

mesleki

olgunluklarını

etkilediği

olgunluk kavramının

Özellikle

cinsiyet,

(Akbalık,

birçok
1991;

Sekmenli, 2000;Lee, 2001; Keller, 2004; Çoban, 2005) yaş, sınıf düzeyi (Yazar,
1997; Bal, 1998; Sahranç, 2000; Acısu, 2002; Keller, 2004) benlik kavramı, kişilik
~

özelliği ve denetim odağı (McDonald ve Jessell, 1992; Gardner ve Beatty, 2001;
Sahranç, 2000; Çoban, 2005) akademik başarı (Luzzo, 1993; Powell ve Luzzo,1998;
Bal, 1998; Acısu, 2002; Sahranç, 2000) ve ailenin etkisi; sosyal desteği, ailenin sahip
olduğu tutum, anne ve babanın eğitim düzeyi, ailenin gelir düzeyi (Akbalık, 1991;
Yazar, 1997; Kracke, 1997; Bal, 1998; Kağnıcı, 1999; Turner ve Lapan, 2002;
Akbaba, 2002; Sahranç, 2000; Sekmenli, 2000; Çoban, 2005; Bozgeyikli, Doğan ve
Işıklar; 201 O) gibi değişkenlerle ilişkili olduğu görülmektedir.
Ortaöğretimde bulunan ergenler için lise 9 .sinıf meslek seçimlerinde önemli
bir dönemdir. Ergenler ileride seçmeyi düşündükleri meslek için öncelikle öğrenim
görecekleri alan seçimini ve devam edecekleri liseyi belirlemektedirler. Ergenlerin
bu dönemde verecekleri kararlar onların ileride sahip olacakları meslekleri belirleme
açısından önemli bir dönemdir. Ergenlerin bu kararlarının sağlıklı ve doğru
olabilmesi için onların kendi kişisel özelliklerini tanıması ve böylece kendilerinden
beklenen mesleki olgunluk düzeyine ulaşmaları ve etkili karar verme becerilerine
sahip olmaları gerekmektedir.
Bu çerçevede, ergenlerin mesleki olgunluk düzeylerinin geliştirilmesinin
önemli olduğu kadar, ergenlerin kendilerine uygun olan alan seçimi ve kendilerini
taşıyacak olan yüksek öğretim programlarına yönelebilmeleri için etkili karar verme
3

~

becerilerine de sahip olmalarını gerektirmektedir.
karar verme davranışının

farklı biçimlerde

Alan yazınına bakıldığı zaman,

tanımlandığı

görülmektedir.

Kuzgun

(2000)' a göre karar verme davranışı, bireyin bir gereksinimini gidereceği düşünülen
bir nesneye götürecek birden fazla yol olduğu zaman, ya da gereksinimlerini
giderecek uygun bir hedef olup olmadığı kesin değil iken yaşanan sıkıntıyı giderici
bir yöneliş olarak tanımlanmaktadır. Caroll (1980)'a göre ise karar verme davranışı,
karar verilmesi gereken bir durumun farkına varılmasıyla başlayan ve bireyin bu .
dunun karşısında, ne zaman ve nasıl karar vereceğini belirlediği bir etkinliktir.

• kendilerine uygun bir yaklaşımda bulunmakta, durumu
Bireyler bu süreçte
değerlendirmekte ve seçeneklerden birine yönelmektedirler (Akt: Çolakkadıoğlu,
2010).
Kuzgun (2000)' a göre karar verme davranışının ortaya çıkabilmesi için
birtakım koşulların bulunması gerektiğini belirtmektedir. Bunlar; 1. Karar verme
,;..

gereksinimlerini ortaya çıkaran bir güçlüğün varlığı ve bu güçlüğün birey tarafından
hissedilmesi. 2. Güçlüğü giderecek birden fazla seçeneğin bulunması. 3. Bireyin
seçeneklerden birine yönelme özgürlüğüne sahip olması gerekmektedir. Akılcı bir
karar verme sürecinin ise belli aşamalardan oluştuğunu vurgulamaktadır. Bunlar;
problemin hissedilmesi, problemin tanımı, seçeneklerin oluşturulması, seçeneklerle
ilgili bilgi toplanması, toplanan bilgilerin, istekleri karşılama olasılığı açısından
değerlendirilmesi, uygun seçeneğin belirlenmesi, planın uygulanmaya konulması ve
sonucun değerlendir~l!!!esiolduğunu belirtmektedir.
Ayni zamanda Klaczynski, Byrnes ve Jacobs (2001) ise karar vermeyi bir
süreç olarak tanımlamaktalar ve bireylerin içinde bulundukları durum ile hedeflediği
durum arasındaki çelişkiyi fark etmesiyle başladığım belirtmektedirler. Bireyler bu
süreçte çelişkiyi azaltmak için çeşitli seçenekleri tanımlama, değerlendirme, seçme,
hareket planı belirleme, gerekli hareketleri uygulama, hareketlerin sonuçlarım
değerlendirme, hareketin etkinliği ile ilgili olarak bilgiyi işleme ve geribildirimleri
depolama gibi işlemler gerçekleştirmektedirler. Ancak her bireyin karar verirken,
karar verme sürecindeki aşamaları etkili bir şekilde uygulayabildiği söylenemez. Gati
(1986), mesleki karar verme sürecinde bireylerin kendi özellikleri ve seçenekleriyle
ilgili bilgi yetersizliğinden, gerekli bilgileri edinme konusunda zaman ve para
yetersizliğinden, bilgiyi işleme ve depolamadaki sınırlılıklardan ve mesleki alanlarla
4

ilgili gerekli bilgilerin elde edilememesinden dolayı mesleki kararsızlığın
yaşanabileceğini belirtmektedir. Kuzgun (2003) ise bir bireyin karar verme çağına
geldiği halde henüz karannı

kesinleştirememesi halinde kararsızlıktan söz

edilebileceğini ifade etmektedir.

•

Mesleki kararsızlık ile ilgili alan yazın incelendiği zaman, bireylerin yaşamış
olduklan mesleki kararsızlığın nedenleri olarak; yüksek kaygı, motivasyon eksikliği,
bilgi eksikliği, problem çözme yaklaşımına sahip olmama ve mesleki açıdan olgun
olmama gibi faktörlerden kaynaklandığını belirtmektedirler (Gati, 1986; Meier,
1991; Savickas, 1995; Sampson, Rearson, Peterson ve Lenz, 2004).
Karar verme durumuyla karşı karşıya kalan bireyler farklı tepkiler
gösterdikleri gibi, farklı karar verme stratejilerini kullandıkları da alan yazında
tanımlanmaktadır (Friedman ve Mann, 1993; Leaper, 1998; Mann, Radford, Burnett, .
Ford, Bond, Leung, Nakamura, Vaughan ve Yang, 1998; Mjncemoyer ve Perkins,
2003; Radford, Mann, Ohta ve Nakane, 1993; Scott ve Bruce, 1995; Thunholm,
2003). Birey, karar vermesi gereken anlarda akılcı bir biçimde karar verme
stratejilerini kullanabilmektedir. Ancak bazı durumlarda sınırlı bir bilgiye sahipse, bu
stratejileri bilişsel dengesizliğini gidermek amacıyla da kullanabilmektedir (Payne,
Bettmen ve Johnson, 1993). Bu durumda da etkili olmayan kararlar ortaya
çıkmaktadır. Karar verme stilleri, genellikle olumlu ve olumsuz olmak üzere iki
grupta toplanmaktadır. Karar verme durumunda karar verme basamakları
uygulanarak karar verildiğinde olumlu karar verme, karar venne basamaklarından
biri atlanıldığında, yeterli zaman ayrılmadığında ya da başka birine sorumluluk
aktarıldığında ise olumsuz karar verme stili kullanılmaktadır. Bireyler içinde
bulundukları duruma göre, bu stillerden birine başvurabilmektedir. Byrnes (2005)
olumlu karar verme stiline sahip bireylerin özelliklerini de şöyle belirtmektedir.
Birey karar verirken,
1. Eyleminin çeşitli yönlerinin olası sonuçlarını göz önüne alır ve tam bilgiye
sahiptir.
2. Verdiği kararı eyleme dönüştürebilmesi için, fiziksel sağlık, duygusal
sağlık ve maddi gelire sahiptir.
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3. Birey, var olan belirsizlikleri azaltmaya çalışarak, seçenekler a~

kendisi için daha uygun alanlarını keşfeder ve bunları değerlendirir.
4. Karar verme sürecinde sahip olduğu bilgilerini ve değerlerini harekete
geçirerek uygulamaya koyar.
Kuzgun'a göre ise, bireyler, karar verme durumunda, dört farklı karar
stratejisi kullanırlar. 1. İçtepisel bireyler, karar verirken isteklerini ön plana alırlar ve
hoşlarına giden seçeneğe hemen yönelerek karar verirler. 2. Mantıklı bireyler,
şeçenekleri dikkatle inceler ve her birinin olumlu-olumsuz yönlerini değerlendirirler.
3. Bağımlı bireyler, başkalarının önerilerine önem vererek, diğer kişilerin doğruyu
bileceğine inanırlar. 4. Kararsız bireyler ise, verdikleri kararlardan hoşnut olmazlar
ve değiştirmeye çalışırlar (Kuzgun, 2003). Bu konuda yapılan araştırmalar bireylerin
sağlıklı bir karar verebilmeleri için akılcı bir yaklaşımın kullanılmasının ve mantıklı
karar verme
stilinin uygulanmaya konmasının daha etkili olduğunu ve bireylerin
~
~
daha uygun kararlar almasını sağladığını göstermektedir (Ersever, 1996).
Karar verme sürecinde olan bireyler kapsamlı bir eğitsel ve mesleki bilginin
yanı sıra kendileriyle ilgili de bilgi edinmeye de gerek duyarlar. Bu bilginin, mesleki
gelişimle ilişkisi olan mesleki olgunluk kavramının bir parçası olduğu ifade
edilmektedir. Bu nedenle, mesleki olgunluğun, karar vermeye hazır oluş, karar verme
sürecini anlama, seçeneklerin farkında olma ve karar vermeye istekli olma gibi
öğelerden oluştuğu belirtilmektedir (Pietrofesa ve Splete, 1975). Bu nedenle istenilen
mesleki olgunluk düzeyine ulaşamayan bireylere ve etkili karar verme becerisine
sahip olmayan bireylere etkili ve sağlıklı bir biçimde karar verebilmeleri için
yardımcı olunması gerekmektedir.- Böyle bir durumda ise, özellikle okullardaki
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine büyük görevler düşmektedir.
Bireylerin sağlıklı bir meslek kararı verebilmeleri için özellikle ortaöğretim
döneminde psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinin önemi daha da
artmaktadır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri bireyin gizilgüçlerinin
farkına varmasına, onları kullanıp geliştirmeye istekli duruma gelmesine, eğitim
olanaklarını tanımasına ve kendine uygun bir yaşam yolunu çizebilmesine yardım
sürecidir.
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Okullarda sürdürülen PDR
yapılabilmektedir.

hizmetleri,

bireysel

ya

da

grup

olarak

Bu çalışmada, lise 9. sınıf öğrencilerine uygulanacak olan grup

rehberliği uygulamaları ile onların mesleki olgunluk düzeylerinin artırılması ve etkili
karar verme becerisine sahip olmaları boyutunda yararlı olunacağı düşünülmektedir.
Lise döneminde olan ergenler için arkadaş grubunun, önemli bir başvuru çerçevesi
oluşturması

nedeniyle

grup rehberliği

uygulaması

planlanmıştır.

Ergenler

için

akranlarından aldıkları geribildirimler önemlidir. Bu geribildirimler hem kendileriyle
ilgili

görüş

oluşturmakta,

kıyaslayabilmektedirler

ve

hem

de

böylece

gruptaki

kendilerini

diğer

üyelerle

daha

gerçekçi

algılamalarına ve içgörü kazanmalarına yardımcı olmaktadır.
incelendiği zaman, grup rehberliği uygulamaları,

kendilerini
bir

biçimde

Bu konuda alan yazın

özellikle içtepisel karar veren

kişilerin, kendilerini ve çevreyi tanıyarak mantıklı ve daha etkili tercih yapma
becerilerine sahip olmada yararlı olacağını göstermektedir

(Mendonca ve Siess,

1976; Krumboltz ve ark. 1936; Gelatt, 1989; Kivlighan, 1990; Meier, 1991).
Bacanlı (1995), mesleki grup rehberliği uygulamalarının
mesleki

olgunluk

uygulamalarının

düzeyine

etkisini

lise öğrencilerinin

araştırmıştır.

lise öğrencilerinin

Mesleki

mesleki olgunluk

grup

düzeylerini

rehberliği

arttırdığını

ve

içinde bulundukları gelişim düzeyi görevlerine ilişkin mesleki tutum ve davranışları
kazanmalarına yardımcı olduğunu saptamıştır.
Uskaner (1999), mesleki grup rehberliği uygulamalarının
öğrencih~rıin
sonuçlarına

mesleki
göre,

olgunluk

uygulanan

düzeylerine

mesleki

grup

etkisini

lise birinci sınıf

araştırmıştır.

rehberliğinin

lise

Araştırm

birinci

sınıf

öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerini arttırdığını sağlamıştır. Meslek seçimi ile
ilgili olarak, bireyin kendi kişilik özelliklerini ve meslekleri tanıyabilmesi ve bunlar
arasında kendi içinde bulunduğu döneme uygun bir mesleki tutum ve davranışları
kazanmalarına etki ettiğini tespit etmiştir. ·
Ersever (1996), karar verme becerileri kazandırma programının ve etkileşim
grubu deneyiminin üniversite öğrencilerinin karar verme stilleri üzerindeki etkisini
araştırmıştır.

Lisans öğrencileri

ile yapmış

olduğu

çalışma

sonuçlarına

göre,

etkileşim grubuna katılan öğrencilerin içtepisel karar verme davranışları azalmış ve
mantıklı karar verme davranışlarının arttığı saptanmıştır.
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Şeyhun (2000), karar verme becerileri eğitimi programının
sınıf

öğrencilerinin

karar

verme

becerisine

etkisini

ilköğretim son

araştırmıştır.
,

Araştırma

sonuçlarına göre eğitim programına katılan öğrencilerin, içtepisel karar verme
becerileri azalmış ve mantıklı karar verme becerilerini arttırmıştır.
Mesleki olgunluk ve karar verme becerileri ile ilgili grup rehberliği uygulama
programları incelendiği zaman, öğrencilerin mesleki

olgunluk düzeylerinin

arttırılmasında ve olumlu karar verme becerilerini kazandırmada etkili olduğu
saptanmıştır (Ayas, Deniz ve Kağan, 2010; Bacanlı, 1995; Byrnes, 1998;
Çolakkadığolu, 2010; Fuligni ve Ecdes, 1993; İşgör ve Sezer, 2008; Klaczynski,
Byrnes ve Jacobs, 2001; Talib, Arif ve Salleh, 2010; Usluer, 1996; Uskaner, 1999).
Ancak alan yazın incelendiği zaman, öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri ile
karar verme becerilerini birlikte ele alarak geliştirilmiş herhangi bir programa .
rastlanmamıştır.
""

Bu çalışmada da ergenlerin mesleki olgunluk düzeylerini artırıcı ve karar
verme becerilerini geliştirici bir grup rehberlik programı uygulanarak, meslek
danışmanlığında temel olan iki kavramın birlikte incelenmesi ve böylece ergenlerin
daha doğru kararlar almasına yardımcı olmayı amaçlayan mesleki grup rehberliği
programının uygulanması deneysel bir çalışma modeli kullanılarak test edilmeye
çalışılmıştır.

1.2 Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, lise 9. sınıfta öğrenim gören 13-15 yaşları arasındaki
öğrencilerin mesleki olgunluk 'düzeyini yükseltmede ve mesleki karar verme
becerilerini geliştirme amacı ile "Super'in Benlik kuramına dayalı olarak hazırlanan
mesleki olgunluk düzeyini artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup
rehberliği programı" uygulamasının etkililiğini değerlendirmektir.
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1.3 Problem Cümlesi

"Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki olgunluk
düzeyini artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup rehberliği uygulama
programı"na katılan ve katılmayan lise 9. sınıf öğrencilerinin, mesleki olgunluk ve
karar verme becerileıi arasında anlamlı bir fark var mıdır?

1.4 Denenceler
Araştırmanın temel problemine dayalı olarak aşağdaki denenceler geliştirilmiş ve test
edilmiştir:
1.4.1 Melseki olgunluğa ilişkin denenceler
1. "Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki olgunluk düzeyini

...

artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup rehberliği uygulma programına
katılan öğrencilerin (deney) mesleki olgunluk öntest puan ortalamaları ile katılmayan
öğrencilerin (kontrol) öğrencilerin öntest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
yoktur.

2. Bu grup rehberliği uygulama programına katılan öğrencilerin (deney) mesleki
olgunluk düzeyleri son test puan ortalamaları, öntest puan ortalamalarından anlamlı
derecede yüksek olacaktır. Ru artış uygulamaların tamamlanmasından bir ay sonra
yapılacak olan izleme ölçümünde de devam edecektir.

3. Bu grup rehberliği uygulama programına katılan öğrencilerin (deney) mesleki
olgunluk sontest puan ortalamaları, katılmayan öğrencilerin (kontrol) mesleki
olgunluk sontest puan ortalamalarından yüksek olacaktır.

4. Bu grup rehberliği uygulama programına katılmayan öğrencilerin (kontrol)
mesleki olgunluk öntest puan ortalamaları ile sontest puan ortalamaları arasında
anlamlı bir fark olmayacaktır.
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1.4.2 Karar verme becerilerine ilişkin denenceler
1. "Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki olgunluk düzeyini
artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup rehberliği uygulma programına
katılan öğrencilerin (deney) karar verme stratejileri içtepisel, bağımlı, kararsız ve
mantıklı alt ölçekleri öntest puan ortalamaları ile katılmayan öğrencilerin (kontrol)
grubundaki öğrencilerin öntest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.
2. Bu grup rehberliği uygulama programına katılan öğrencilerin (deney) karar verme
stratejileri alt ölçekleri (içtepisel, bağımlı ve kararsız alt boyutlarında) son test puan
ortalamaları,

öntest puan ortalamalarından

anlamlı derecede düşük; mantıklı alt

boyutunda ise yüksektir. Belirtilen durumlar uygulamaların tamamlanmasından

bir

ay sonra yapılacak olan izleme ölçümünde de devam edecektir.
3. Bu grup rehberliği uygulama programına katılan öğrencilerin (deney) karar verme
stratejileri

içtepisel,

bağımlı,

kararsız

ve mantıklı

altölçekleri

sontest

puan

ortalamaları, katılmayan öğrencilerin (kontrol) karar verme stratejileri alt ölçekleri
sontest puan ortalamalarının arasında, grup rehberliği uygulamalarına katılan (deney)
öğrencilerin lehine (içtepisel, bağımlı ve kararsız boyutlarında daha düşük, mantıklı
alt boyutunda daha yüksek) anlamlı bir fark vardır.

1.5 Araştırmanın Önemi
Ergenlik dönemi önemli kararların alındığı dönemler arasında bulunmaktadır.
Bu kararlar arasında alan seçimi ve bu karara bağlı olarak da ileride eğitim göreceği
yüksek öğretim programlarının seçimi bulunmaktadır. Bir başka ifade ile ergenlerin
lise döneminde verecekleri kararlar, onların ileride sahip olacakları meslekleri de
belirlemektedir. Bu nedenle, ergenlerin içinde bulundukları gelişim dönemine özgü
mesleki olgunluk düzeyine sahip olmaları ve karar verme yeteneklerinin

gelişmiş

olması beklenmektedir.
Kuzgun (2000)'un da ifade ettiği gibi sağlıklı bir yönlendirme yapılabilmesi
için öğretim ve PDR hizmetlerinin birbirlerini bütünleyici bir biçimde uygulanması
gerekmektedir.

Böyle bir durumda ise psikolojik danışmanlara

önemli görevler

düşmektedir. Öğrencilere sahip oldukları kişisel yetenek, ilgi, değer ve olanakları
10

~

doğrultusunda uygun mesleklerle ilgili bilgilenmeleri, iş ve meslek alanlarını
gözlemlemeleri, iş becerileri kazanmaları ve orta öğretim düzeyindeki programlar,
alanlarla ilgili bilinçli hale gelmeleri sağlanmalıdır. Fakat öğrencilerin içinde
bulunduğu koşulların sürekli değişmesi, meslek sayısının sürekli artması ve iş bulma
olanaklarının giderek azaldığı göz önüne alındığı zaman, sadece yetenek, -ilgileıini
ve mesleklerin gerektirdiği niteliklerin bilinmesi yeterli olmamaktadır. Ancak
verilecek olan meslek kararının gelişimsel sürecin bir parçası olduğu görüşü göz
önüne alınırsa, öğrencilerin mesleki gelişim görevlerini daha rahat bir biçimde yerine
getirebileceği ve ayni zamanda daha sağlıklı bir meslek kararı verilebileceği sonucu
ortaya çıkmaktadır.
Bireyin, mesleki gelişim görevlerini karşılayabilmeyle ile başa çıkabilme
derecesi ayni zamanda onun kendisinden beklenilen mesleki olgunluk düzeyinin de
bir göstergesidir. Birey mesleki gelişim açısından olgunlaştıkça mesleki tutum ve
f.o

davranışları da gelişmektedir. Diğer bir değişle, bireyler belli bir evrede mesleki
gelişim görevleriyle başa çıkmada başarılı olduğu ölçüde mesleki olgunluğa ulaşmış
sayılır (Super ve ark., 1957). Özellikle ergenlik döneminde sahip olunan mesleki
olgunluk düzeyi, bireyin tüm yaşam alanlarını çok yönlü etkileyecek olan meslek
seçimi kararıyla ilgilidir. Bu nedenle öğrenciler, kendilerinden beklenen mesleki
gelişim görevlerini yerine getirmeye çalışırken birçok karar verme durumuyla da
karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenle, öğrencilerin gerekli mesleki olgunluğa
ulaşmaları sürecinde sahip oldukları karar verme becerileri de doğru .bir mesleki
kararı verebilmelerini etkilemektedir. Öğrencilere kendilerini tanıma sürecinde karar
durumunda sahip oldukları karar stratejileri konusunda farkındalık kazandırılması
aslında mesleki gelişim görevleri Ile baş edebilmeye katkı sağlamaktadır.
Karar verme süreciyle ilgili alan yazın incelendiği zaman, çocukların ve
gençlerin uygun ve etkili karar verebilmenin, yaşla birlikte geliştiğini ve etkili karar
vermenin öğrenilebilecek bir davranış olduğunu belirtmektedirler (Byrens, 1998;
Byrens, Miller ve Reynolds, 1999; Ersever, 1996; Fuling ve Eccles, 1993;
Klaczynski, Byrens ve Jacobs, 2001; Taal ve De Carvalho, 1997). Yapılan
araştırmalarda, bireylere mantıklı karar verme becerisini kazandırmak için, kısa ve
uzun süreli yardım programları geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu tür yardım
programlarına katılanların, daha mantıklı ve etkili karar verme becerilerini
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kazandıkları tespit edilmiştir (Krumboltz ve ark, 1986; Betth-Marom ve ark, 1989;
Bal, 1998; Ersever, 1996; Ross, 1981; Şeyhun, 2000; Taal ve De Carvalho, 1997).
Bu nedenle, karar vermeye yönelik geliştirilen programlar uygulanarak,

özellikle

çocukluk döneminde kazanılamayan karar verme becerilerinin, ergenlik döneminde
kazandırılması

gerekmektedir.

Bireylerin yaşamları

için kritik bir dönem olan

ergenlik döneminde bireylere etkili karar verme becerisini kazandırmada yardımcı
olarak, yanlış kararlar verilmesi engellemiş olur. Ayni zamanda,

ergenlik dönemi

bireyin kimliğini kazandığı bir dönemdir. Bu dönemde karar vermenin önemi ise
daha da artmaktadır. Ergende, yeni seçimler yaparak, kararlar alabilecek bir kimlik
kazanma isteği yoğunlaşmaktadır. Etkili karar verebilen ergenler sağlıklı bir kimlik
oluşturmada

zorlanmazken;

etkili karar veremeyenler

kimlikleri ve rolleri ile ilgili sorunlar yaşabilmektedirler

ise ergenlik

döneminde

(Gander ve Gandier, 1995;

Kılıçcı, 1992; Naftel ve Drscoll, 1993; Selçuk, 2000). Blustein ve Philips (1990)'e
göre

de

ergenlik

döneminde,

ergenlerin

kimhkle

ilgili

karmaşalarını

çözümlemelerinin yolu, etkili karar verme stratejilerini kullanmalarına bağlıdır.
Yukarda verilen araştırma sonuçları değerlendirildiği

zaman, bireylere karar

verme becerileri ile ilgili olarak verilecek olan eğitimler; onların sağlıklı bir kişilik
geliştirmesine,

kendini

tanıma

fırsatı tanıyarak

mesleki

olgunluk

düzeylerinin

artmasına, böylece kendi gereksinimlerini daha iyi karşılayacak doğru meslek kararı
vermelerine

katkı

sağlamaktadır.

Kendilerine

uygun

sonucunda ise, · bireylerin daha mutlu ve kendilerinden

meslek

seçebilme

kararı

daha hoşnut olmaları söz

konusu olacaktır. Bu nedenle, bireylerin yerinde bir meslek kararı verebilmesi için,
ergenlere

verilecek

olan

PDR

hizmetlerinin

etkili

bir biçimde

planlanması

gerekmektedir.
Başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde psikolojik danışma ve
rehberlik

hizmetleri

ve bu kapsamda

rehberlik anlayışı çerçevesinde

mesleki

rehberlik

hizmetleri,

gelişimsel

ve yaşam boyu eğitim anlayışı ile, tüm eğitim

kademelerinde planlı ve programlı bir biçimde verilmektedir.

Ülkemizde ise her ne

kadar da gelişimsel anlayışa göre psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin
sürdürülmesine

ilişkin

benimsenmemiş

PDR

görüş

birliği

hizmetlerinin

olsa

da

henüz

uygulanabildiğini

gelişimsel
söyleyebilmek

yaklaşımı
güçtür.

Gelişimsel PDR hizmetleri öğrencilere, gerek okul yaşamında gerekse okul dışı
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yaşantılarında başarılı olabilmeleri için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırarak,
bireyleri

tüm

programlarının

yönleri

ile

uygulanmasının

geliştirmeyi

amaçlamaktadır.

Gelişimsel

PDR

amaçlarından

bir tanesi de bireylerin sağlıklı bir

biçimde, doğru meslek kararı vermelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Bu

çalışmada,

uygulanmasının,

bir

grup

rehberliği

9.sınıf

öğrencilerine

onların mesleki olgunluk ve karar verme becerileri üzerindeki

etkisinin saptanması amaçlanmaktadır.
olan grup rehberliği programının
düzeylerini

programının

Bu genel amaç doğrultusunda, uygulanacak

lise 9. sınıf öğrencilerinin

artırmada ve etkili karar verme stratejilerine

mesleki olgunluk

sahip olmaya yönelik

etkisini görmemizi sağlayacak bir araştırma olması bakımından önemlidir. Ayrıca,
uygulanan grup rehberliği programında, mesleki olgunluk ve karar verme becerileri
olmak üzere, meslek rehberliğinin iki temel kavramı birlikte ele alınarak program
geliştirilmiştir. Alan yazın incelendiği zaman, bu amaçla hazırlanan herhangi bir
,,_

,,_

grup rehberliği programına rastlanmamıştır. Bu nedenle, ergenlerin kendilerine
uygun bir meslek kararı vermemeleri açısından grup rehberliğinin etkisine ilişkin
araştırma eksikliğini gidermek ve verilecek olan PDR hizmetlerinin etkililiğini
artıracak bir grup rehberliği programı geliştirmek bu çalışmanın gerekçesini
oluşturmaktadır.

1. 6 Sayıltılar (Varsayımlar)

I. Araştırma kapsamındaki deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin,
uygulanan program dışında bir farklılık yaşamadıkları varsayılmıştır.
2. Araştırma kapsamındaki deney ve kontrol grubundaki öğrenciler, daha önce
mesleki

olgunluk

ve

mesleki

karar

verme

becerileri

konusunda,

yapılandırılmış uygulamalı herhangi bir eğitim almamışlardır.

1. 7 Sınırlılıklar

1. Bu araştırma 2010-2011 bahar yarıyılında Yakın Doğu Koleji, lise dokuzuncu
sınıfında öğrenimlerini sürdüren deney ve kontrol gruplarına katılan
öğrencileri kapsamaktadır. Bu nedenle sonuçlar, yalnızca araştırmanın
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yapıldığı

lise dokuzuncu

sınıf öğrencilerine

benzer özellikler

gösteren

öğrencilere genellenebilir.
2. Araştırmada elde edilen veriler, veri toplama aracı olarak kullanılan mesleki
olgunluk ölçeği (Kuzgun ve Bacanlı, 2005) ve karar verme stratejileri
ölçeğinden (Kuzgun, 2005) elde edilen ölçümlerle sınırlıdır.

1.8 Tanımlar
Karar Stratejisi: Karar verme durumunda olan kişilerin soruna yaklaşım
biçimleri ya da tarzları, benimsenen belli bir karar biçimine göre yaptıkları işlemler,
izledikleri yollar karar stratejisi olarak adlandırılır (Kuzgun, 2005).
Mesleki Olgunluk: Mesleki gelişim basamaklarının değerlendrilmesinde temel

.

alınan, öğrencilerin farklı yaşlarda ve düzeylerde eğitsel ve mesleki karar vermede
ulaştıkları hazır bulunuşluk düzeyidir (Super, Saviskas ve Super, 1996).
Meslek Seçimi: Bir kimsenin kendisine açık olan meslekleri çeşitli yönleri ile
değerlendirip, kendi gereksinim ve beklentileri açısından, istenilen yönleri çok
istenilmeyen yönlerinin az olan birine, yönelmeye karar vermesidir. Meslek seçimi
bir anda verilen bir karar değildir ve mesleki gelişim süreci içerisinde biçimlenerek
ortaya çıkar (Kuzgun, 2000).
1.9. Kısaltmalar
ABD: Amerika Birleşik Devletleri
ANOVA: Varyans Analizi
KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
MOÖ: Mesleki Olgunluk Ölçeği
PDR: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
KSÖ: Karar Stratejileri Ölçeği
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BÖLÜM II
KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Bu bölümde meslek seçimi ile ilgili kuramsal açıklamalar, bir karar verme
süreci olarak meslek seçimi, mesleki olgunluk, karar verme ve karar verme
stratejileri ile ilgili kuramsal açıklamalara ve konu ile ilgili yurt içinde ve yurt
dışında yapılan çalışmalara yer verilecektir.

2. 1. Mesleki Gelişim Kuramları
Meslek seçımının, son anda verilen bir kar.ar olmadığını gözlemleyen
yazarlar, gelişim psikolojisinin bulgularından yararlanarak meslek seçimine yeni bir
bakış açısı getirmişlerdir. Meslek gelişimi kuramları · arasında Ginzberg ve
arkadaşlarının kuramı, Super'in kuramı ve pibbson'ın kuramları bulunmaktadır. Bu
araştırmada ise, mesleki olgunlukla ilgili kuramsal temeli oluşturması bakımından
Super (1957)'in "Benlik Kavramı Kuramı" temel alınmıştır.

2.1. 1. Super'in Benlik Kavramı Kuramı
Super, meslek seçimi olgusunu açıklamada benlik kavramını temel almakta
ve benlik kavramının meslek seçimi kararını belirleyen en önemli etmen olduğunu
vurgulamaktadır (Öner, 1982). Super kuramını diğer kuramlardan farklı clarak,
gelişimsel- sosyal- fenemolojik (görüngüsel) bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır.
Bireyin kişisel büyümesi ile mesleki gelişimi arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu
vurgulamaktadır. Özellikle, mesleki davranışın gelişim süreci üzerinde durularak, bu
süreç ile yaşamdaki çeşitli roller arasındaki ilişkiyi açıklmamıştır (Super, Savickas ve
Super, 1996).

Super (1963)'e göre benlik kavramı, bir kimsenin kendini nasıl gördüğüdür.
Benlik kavramı, bireyin kendisiyle ilgili, doğrudan edindiği algılamalarının ve
çevrenin bireye geribildirimle ilettiği algıların birbirleri ile anlamlı bütünler
oluşturması ile meydana gelir. Bir mesleğin seçilmesi ise, bireyin yaşamında, onun
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kendi benlik kavramını oldukça kesin bir biçimde belirttiği bir noktadır. Birey,
meslek seçimini açıklayarak "ben şu ya da bu tür bir kimseyim" demektedir. Yaşam
boyunca insan çeşitli roller dener. Bu denemeler ona, kim olduğunu ve ne olmak
istediğini keşfedebilmesi için birer fırsattır ayrıca oyun ve çalışma etkinliklerinde de
birey kendi yeteneklerini sınar. Bunların hepsi kendini ortaya koyuş biçimine ve
çevresindekilerin tepkilerine göre değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucu bazı
şeyleri iyi yapabildiğini kavrar ve bunlardan bir tür doyum sağlar. Bu algılar sonucu,
birey kendine ait bazı görünümler geliştirir. Tek tek bu küçük ve kendine ait özel
görünümler birikir ve bireye ait daha geniş bir benlik görünümü oluşturur (Super,
1963). Birey büyüdükçe bu kez de, kendine ait çeşitli görünümleri bütünleştirerek
sürekliği olan benlik kavramını oluşturur. Oluşan bu benlik kavramını birey artık tilin
etkinliklerde, özellikle de meslek etkinliklerinde korumak ve yüceltmek için çabalar.
İnsanlar, genellikle kendi benlik kavramlarıyla bağdaşan bir meslek seçme
~

çabasındadırlar. Çünkü ancak bu yolla benlik kavramlarını "gerçekleştirebilir ve
oynamak istedikleri rolü üstlenebilme olanağını bulabilirler (Akt. Öner, 1982, s.12).
Bireyin seçeceği mesleğin, yapmak istediği eğitim ve çalışma yaşantısından
sağladığı doyum derecesinin belirlenmesinde bu oluşturduğu benlik kavramı etkili
olmaktadır. Birey mesleki bir tercih ileri sürerken, kendini nasıl bir insan olarak
algıladığını, mesleki terimlere dönüştürerek anlatmış olur. Daha sonra da birey bir işe
girerek kendi benlik kavramını bütünleşitirir, bir işe yerleşir, orada çalışarak kendini
uygulamaya koyarak gerçekleştirir (Super, 1963, Akt: Öner, 1982).
Super ( 1963)'e göre benliği oluşturan algılar ikiye ayrılmaktadır. Birincil
benlik algıları; duyusal izlenimlerdir. Yani benlik görünümünün biçimlenmemiş ya
da kabaca bir izlenimidir. İkincil benlik algıları ise, bir algı olarak işlevde
bulunabilen basit ben algılarıdır. Algılar, ilişkili olduğu diğer algıların genelleme
veya tesadüfü düşünce olup olmadığı yoluyla anlam kazanır. İkincil algılar benzerlik
farklılık veya ilişki-bağımsızlık vb. birincil algılara anlam verirler. Algılar, diğer
algıların yüksek seviyede veya basit algılar olmasıyla anlam kazanır. Algı ve kavram
görev bakımından eş anlamlıdır. Benlik kavramı ise, birey için anlamlı ve birbirleri
ile ilişkili ve örgütlenmiş algılardır. Karmaşık benlik kavramı ise, genellikle bir rol
çerçevesi içerisinde örgütlenerek basit ben kavramlarından yapılan soyutlamalardan
ve genellemelerden oluşan bir kavramıdır. Benlik kavramı sistemi, iyi örgütlenmiş,
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tüm benlik kavramlarının kümeleşınesidir. Mesleki benlik kavramı ise, ister mesleki
bir tercihe dönüştürülmüş olsun, ister olmasın, birey tarafından meslek ile ilgili kabul
edilen benlik yüklemelerinin kümeleşmesidir, biçiminde bu kavramlar tanımlanmıştır
(Akt; Öner, 1982).
Benlik· algıları, bireyi kendine ilişkin olarak gözlediği olgularıdır.

Birey

gözlediği olgulara ait algıları çeşitli duygular yoluyla elde eder. Ancak bu veriler
daha tam oluşmamış izlenimlerdir.
dokunduğunda

Örneğin, genç bir insanın kendi adelelerine

hissettiği sertlik ve çevresindekilerden

gelen onun adelelerine

ait

yorumlar, o kişide adelelerinin sert ve güçlü olduğu duygusunun oluşmasına yol açar.
Tüm bu algılar genelleştirme ya da neden sonuç ilişkisi kurarak düşünme yolu ile
diğer algılarla birleştiklerinde belirli bir anlam kazanırlar. Birincil algılara anlam
kazandıran; benzerlik- farklılıklar ya da birleşiklik, bağımsızlık gibi ikincil algılardır.
Bir de bunların dışında ait olmayan yani benliğe bütün bütüne kabul edilmemiş
~

~

algılar vardır. Bu tür algılar dolaylı olarak birikirler. Bunlar bireyin çevresindeki
diğer insanlara, nesnelere ve düşüncelere ait algılardır. Mesleklere ait algılar bu türe
örnek olabilirler. Algılar, diğer başka algılarla birlik kurudklannda bir anlam
kazanabilirler, daha alt düzeyde ya da basit kavramları oluştururlar. Ancak, algı ile
kavram sıkı bir birlik kurabildiklerinde bu ikisi işlevsel olarak eş anlamlı olurlar. Bir
uyaran hiç bir aracı sürece gerek olmadan, doğrudan kavramı uyarır. Böylece, iki tür
ben algısının varlığını kabul etmek daha yararlı olabilir. Birincil benlik algıları,
duygusal izlenimler ve ikincil ya da üretilmiş ben algıları ise işlevde bulunan basit
kavramlardır.
Benlik kavramları, anlam kazanmış benlik algılarıdır ve diğer benlik algıları

-

ile de ilişki içindedirler. Benlik kavramı, bireyin bazı anlamlar yükleyerek algıladığı
biçimiyle kendisidir. Bir başka deyişle benlik kavramı bir tür bireyin görünümüdür.
Birey kendine bir boşluk içerisinde bir anlam yükleyemez. Bu nedenle, benlik
kavramı genellikle, benliğin bazı rollerde, bazı ortamlarda, durumlarda, bir dizi
ilevde bulunurken ya da bazı ilişki örüntüleri içerisinde, oluşan biçimiyle bir
görünümdür.
Karmaşık benlik kavramları, basit kavramların örgütlenmesi sonucu ortaya
çıkar. Bunlar bir yerde anlam yüklenmiş algılardır. Bu kaımaşık kavramlar, algılayan
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birey için vardığı yargılarıyla ilgili yeni algılarını yerleştirebilmesi

için bir çerçece

oluştururlar. Ayrıca, karmaşık kavramlar, bir algısal dizi oluşturarak bireyi belirli bir
sınıf uyarıcıya
biçimlerde

tepkide

bulunmaya

örgütleyebilmeye

uygun

ve algılandıkları
durum

zaman bu algıları belirli

sağlarlar.

Böylece

ben kavramları

süreklilik ve göreli olarak da dayanıklılık eğilimindedirler. Ancak bu kavramlar birey
tarafından

kullanıldıkça,

güç

kazanırlar;

inceden

inceye

düzenlenirler;

bazı

düzeltmelere uğrarlar ve tekrar gözden geçirilirler. Bu süreçler raslantısal olarak ya
da basit kavramlar arasındaki olabilecek bazı bağlantıları farketmeden sürdürülürse,
bu sürece basit ben kavramlarının kullanımları olarak bakılabilir. Ancak basit ben
kavramları aralarındaki bağlantılar bilinerek kurulabiliyorsa o zaman burda karmaşık
kavramların kullanımı söz konusudur.
Benlik kavramı sistemi, çeşitli benlik kavramlarından oluşur. Birey bu çeşitli
benlik kavramlarını,

değişik roller ve durumlar

içerisinde kendini gözleyerek
.
oluşturur. Ancak, her insanın yalnızca bir tek benlik kavramı olduğunu düşünmek

yanlıştır. Çünkü, her insan bir çok benlik kavramına sahiptir. Fakat yaşamın herhangi
bir noktasında tek bir benlik kavramı sistemine sahip olur. Bireylerin benlik kavramı
sistemleri güçlü ya da güçsüz bir biçimde örgütlenmiş olabilir. Benlik kavramı
sistemi, özel ve sınırlı olan benlik kavramından, daha genel, daha kapsamlıdır.
Mesleki benlik kavramı, bir yerde yapılan mesleki seçimle eş anlamlıdır.
Mesleki benlik kavramı zaman içerisinde ben algılarının, mesleki terimlerde
toplanması ve bu algıların mesleki terimlere çevrilmesidir. Ya · 1 mesleki terimler,
bireyin yaptığı mesleki seçimleri ve kendini başarılı bulduğu alanları belirtirken
bunlarla ilgili bulduğu çeşitli ben kavramlarını, belirtmek için kullamlır. Bir yerde
bu, benlik kavramının mesleki tercihe dönüştürülmesidir (Super,1963, Akt: Öner,
1982). Yani benlik kavramının uygulanmaya konulmasıdır.

2.1.1.1. Benlik Kavramının Boyutları
Benlik kavramı sistemini oluşturan benliğe ilişkin kavramların her biri
diğerinden farklı olmakla birlikte bunlar arasında bazı yönlerden benzerlikler vardır.
Super bunlara benlik kavramı boyutları demektedir (Kuzgun, 2000).
Belli bir özelliğe ilişkin benlik kavramı boyutları ise şunlardır;
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Açıklık: benlik kavramının açıklığı, bir özelliğin farkında olma derecesini,

özelliğin kesinlik derecesini gösterir; ya da başka bir deyişle, belli bir özelliği diğer
özelliklerden, örneğin akademik olarak başarılı olma özelliğini, işbirliğine yatkınlık
ya da dost canlısı olma özelliğinden ayırt edilebilme derecesini ifade eder. Bu da
bireyin kendini etraflıca betimleyebileceği bir ifade zenginliğine, geniş bir sözcük
dağarcığına sahip olabilmesi ile olanaklıdır. Kendini anlatırken kişinin kendiliğinden
kullandığı sıfatların kesinliği ve özgünlüğü o kişinin o özelliğine ilişkin eriştiği
açıklığın derecesiyle ilgili bir fikir verebilir. Açıklık yaş, zeka ve geçirilen
yaşantıların niteliği ile ilişkilidir. Örneğin kendini çeşitli ders ve ders dışı
etkinliklerde denemiş olan bir genç, çeşitli ilgi ve yetenekler yönünden ne durumda
olduğunu, bu yaşantıları

geçirmemiş kimseden daha

açıklıkla

belirtebilir

(Kuzgun,2000).
Soyutluk: Bu boyut, bir kimsenin kendini somut terimlerle değil, genel ve
,,..

soyut terimlerle anlatabilme gücünü ifade eder. Yukarıda değinildiği gibi, bir kimse
benlik kavramını alıştırırken bir takım somut yaşantılardan geçmektedir. Aricak, kişi
bir özelliğini soyut terimlerle ifade edebildiği oranda, bu yaşantılarını açık ve
belirgin bir kavram haline dönüştürdüğüne hükmedebiliriz. Örneğin bir kimse
çarpım tablosunu kolay bellediği, dört işlemle hesap yapabildiği, sınıfta ilk
karşılaştığı bir problemi çözebildiği gibi somut olaylardan bahsediyor ama benim
sayısal yeteneğim güçlüdür diyemiyorsa bu kişi sahip olduğu bu özelliğiyle ilgili
soyut bir kavrama erişememiş demektir. Soyutlama yapabilme yaş, zeka ve eğitim
ile ilişkili bir yetidir (Kuzgun, 2000).
Gelişmişlik: Bu boyut, özellikleri ifade eden kavramların geliştirilmesi
demektir. Örneğin iki kişi kendilerini sessiz, çok arkadaş sahibi olmaktansa birkaç
yakın dostu tercih eden kimseler olarak betimleyebilirler. Ama bunlara kendilerini
daha ayrıntılı olarak anlatma fırsatı verilirse, biri sessiz oluşunu, ötekinden daha
ayrıntılı bir biçimde anlatabilir. Örneğin büyük gruplarda pek konuşmayıp sessiz
durduğunu, ama, bir kere konuşmaya başladı mı oldukça konuşkan olabildiğini, hele
küçük gruplarda gerçekten konuşkan olduğunu söyleyebilir. Gelişmişlik, iç görü ve
yaşantıların zenginliği ile yakından ilgilidir (Kuzgun, 2000).

19

Kesinlik:

Benlik kavramının kesinliği bireyin özellikleri kendisine

yüklemedeki

güveni

uğraşmaktan,

onları

ve

kararlılığıdır.

onarmaktan,

Örneğin,

çalıştırmaktan

bir

kimse

makinelerle

hoşlandığını

kesinlikle

belirtebilirken, bir başkası henüz bu alandaki ilgisinden emin olmayabilir. Kesinlik,
karar verme davranışı açısından önemli bir boyuttur (Kuzgun, 2000).
Kararlılık: Benlik kavramının kararlılığı, belli bir özelliğe ilişkin olarak
oluşturulan benlik kavramının zaman boyunca değişmezliğini gösterir. Bir kimse
bir gün kendini mekaniğe, bir başka gün iş, ticaret ya da yönetime karşı ilgili
görebiliyorsa benliğinin bu boyutlarına ilişkin kavramların henüz bir karalılığa
erişemediği söylenebilir. Bir kimse kendini devamlı olarak belli bir biçimde
algılarsa karar vermesi için oldukça sağlam bir temele dayanabilir. Bu kimse
tasarımlarını sık sık değiştiren kimselere göre daha kolay karar verecek ve
~

kararlarından daha hoşnut olacaktır (Kuzgun, 2000).

~

Gerçeklik: Benlik kavramının gerçeklik boyutu, bireyin herhangi bir
özelliğiyle ilgili oluşturduğu kavram ile onun bu özelliği hakkında ölçme araçları
ile dıştan elde edilen veriler arasındaki bağdaşım derecesini gösterir. Bireyin
kendini algılaması ile test puanları, öğretmen ya da akran değerlendirmeleri
arasındaki bağdaşım derecesi buna örnek olarak verilebilir. Gerçeklik yaşla ve
özelliğin türü ile ilgili görülmektedir (Kuzgun, 2000).
Kabul edilebilirlik: Kabul boyutu kişinin sahip olduğu özelliklerinden
hoşnut olma, onu, benliğinin bir parçası sayıp benimseme isteğini gösterir. Örneğin
kişi girişken ve nüktedanlık özelliklerinden çok hoşnut olduğu halde, çabuk
öfkelenmesinden ve sabırsızlığından hoşnut olmayabilir. Bu hoşnutsuzluğun
farkında olabildiği gibi olmayabilir de (Kuzgun, 2000).

2.1.1.2. Benlik Kavramı Sisteminin Boyutları
Burada sözü edilecek boyutlar, benlik kavramını oluşturan tek özelliklerin
ortak özelliklerini değil, bunların oluşturduğu sistemin özelliklerini açıklamaktadır
(Kuzgun, 2000).
Yapı: Bu boyut benlik kavramı sisteminin içsel olarak farklılaşma
derecesini, yani bazı özelliklerin benliği çok iyi tanımlayıcı özellikler olarak
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algılanışını ifade eder. Bir kişilik profilinde sivrilikler benlik kavramı sisteminin
yapılaştığmın

göstergesidir.

algılanmayışında
gelebilir.

Yapılanmamış

benlik

kavramı

özelliklerin

açıkça

(yapıyı oluşturan kavramların açıklıktan yoksun oluşundan) ileri

Birey

çeşitli

değerlendirememişse,
ölçeği doldururken

nitelikler

yönünden

kendini

açıkça

bir kişilik envanterine yanıt verirken ya da bir dereceleme
genellikle,

ortalara kendini gösteren

işaretlemeler

böylece profili yayvan olacağından yapısal bir özellik göstermeyecektir

yapacak,
(Kuzgun,

2000).
Kapsamc-Çck
düşünen

bir kimse,

değişik yaşantılar geçiren ve onlamı-anlamı
büyük

bir

olasılıkla

benliğinin

çok

farklı

üzerinde
yönlerini

algılayacak ve onları birbiri ile az-çok ilgili benlik kavramları halinde organize
edecek,

buna karşılık, yaşantıları

sınırlı

bir kimsenin kendine mal ettiği

nitelikler sayı ve ~ çeşit bakımından kısır bir yapı gösterecektir. Kapsam, zeka ve

~

uyum ile de ilgilidir. Ayrıca belli bir konuda karar verme durumunda olan bir
kimse karar konusu ile ilgili niteliklerini özenle gözden geçirme, o alanda kendini
daha sıklıkla gözleme ve benlik kavramının o boyutunu da sisteme katma gereğini
duyduğundan benlik kavramının kapsamını, bu olay sayesinde zenginleştirme
olanağını da bulmuş olabilir (Kuzgun, 2000).
Esneklik: Benlik kavramlarının esnekliği bireyin yeni verileri, yaşantı
ürünlerini, benlik kavramının yapısına katmada ki ve onu özürnlernedeki rahatlığı
olarak tanımlanabilir.

Esneklik,

yeni algıların

ışığında

benlik tasarımını

değiştirebilme kolaylığıdır. Bu esneklik gerçekliğin bir belirleyicisi olarak
görülebilir. Bu özellik kabul ve kararlılık boyutları ile ilişkilidir (Kuzgun, 2000).
Bağdaşım (ahenk): Benlik kavramı sisteminin bağdaşım ve iç tutarlılık
olarak adlandırılabilecek bir özelliğidir.

Bağdaşım,

uyum ile ilgili olup

çatışmanın olmayışını, kişiliğin bütünlüğünü gösterir. Bu da karar verme sürecinde
önemli rol oynayan bir etkendir. Örneğin bir kimse hem yüksek öğrenime ilgi
duyuyor buna önem veriyor, hem de bunun için gerekli yeteneklere sahip
bulunuyorsa, benlik kavramı sistemi bağdaşım halindedir dernektir (Kuzgun, 2000).
Kendine özgülük: Benlik kavramı sisteminin bu yönü kişinin kendini,
başkalarını gördüğünden farklı biçimde görüşünü ifade eder. Başka bir değişle, bu
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~

özellik kişinin kendini diğerlerinden farklı biçimde betimleyebildiğinin

ifadesidir

(Kuzgun, 2000).

Duygusal yatırım: Bu boyut benliğe yüklenen özelliklerin her birine
heyecansal

ya da . duygusal

yatırım miktarını,

özelliklerden

hangilerinin

çatışmalara rağmen savunulmakta, hangilerinin korunmaya çalışılmakta olduğunu
ifade eder (Kuzgun, 2000).

2.1.1.3. Super'in Benlik Kuramının Temel Varsayımları
Super, mesleki gelişim kuramı için önce 10 varsayımda bulunmuştur. Daha
sonra bunu 14 varsayıma çıkarmıştır. Super ve arkadaşlarının 14 varsayımı ise
şunlardır (Super, Savisak ve Super, 1996; Yeşilyaprak, 2011):
1. İnsanlar, yetenekleri.zilgileri, gereksinimleri, değerleri, özellikleri
ve benlik kavramları açısından farklıdırlar.
2. Bu özellikler, insanların kişilik özelliklerini oluşturur. Belirli
meslekleri icra edebilmeleri için ise bu özelliklere sahiptirler.
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 koşullarının etkisiyle değişebildiği için, benlik kavramları
da zamanla ve deneyimlerle değişebilir. Benlik kavramının
kararlılığı, sosyal öğrenmenin bir ürünü olarak, ergenliğin
sonundan yetişkinliğin sonuna kadar olan dönemde

giderek

artmaktadır. Ancak yine de bireylerin benlik kavramları zaman ve
deneyimlere bağlı olarak değişebilmektedir.
5. Bu değişim süreci, yaşam boyu devam eder ve bu süreç büyüme,
keşfetme, yerleşme, sürdürme ve çöküş olmak üzere beş yaşam
dönemini (maksi-döngü) kapsar. Bu dönemler birbirini izleyen bir
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sıra halindedirler.

Bu dönemler

gelişimsel

görevler

tarafmdan

nitelendirilen alt basamaklara ayrılırlar.
6. Mesleki

benlik kavramı

sosyo-ekonomik

örüntüsünün

doğası,

bireyin

ailesinin

düzeyi, zihinsel becerisi, eğitim becerileri, kişilik

özellikleri (gereksinim, değerler, ilgiler, benlik kavramı), mesleki
olgunluğu ve ortaya koyduğu 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 dönemleri ve. alt
basamaklarda bireyin mesleki gelişiminin derecesini gösterir.
Sosyal ve toplumsal bakış açısına göre mesleki olgunluk, işlevsel
olarak bireyin kronolojik yaşına dayanarak ondan beklenenlerle
bireyin karşılaştığı gelişim görevlerinin karşılaştırılması olarak
tanımlanabilir. Psikolojik bakış açısına göre, mesleki olgunluk
bireyin geçerli görevle hem bilişsel hem de duyuşsal olarak baş
etmesindeki

kaynakları

ile

ihtiyacı

olan

kaynakların

karşılaştırılması olarak tanımlanabilir.
9. Yaşam dönemlerindeki gelişmede bireye yardım ~rl.ilebilir. Bu
yardım bireye, kısmen yeteneklerinin, ilgilerinin ve baş etme
kaynaklarının olgunlaşmasına kısmen de benlik kavramının
gelişmesinde ve gerçekliğinin sınanmasında yardımdır.
1 O. Mesleki gelişim süreci, mesleki benlik kavramının gelişimi ve
gerçekleştirilmesi çabalarını içerir. Benlik kavramı, gözlem yapma
olanağının, çeşitli rolleri oynamanın ve bunun değerlendirilmesinin
bir ürünüdür ve bu birleşitirici ve uzlaştırıcı bir süreçtir.
1 1. Bireysel ve sosyal özelliklerle, benlik kavramı ve gerçeklik
arasındaki birleştirici ve uzlaştırıcı süreç, hayal döneminde bazı
rolleri sınama, danışma sürecinde kendini tanıma, akademik başarı
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düzeyini görme, yarı zamanlı işte ya da doğrudan iş deneyimiyle
gerçek etkinlikler sırasındaki rol oynamlar ve tüm etkinlikler
sırasında alınan geribildirimlerden oluşan bir öğrenmedir.
12. Mesleki

doyum

ve

buna

bağlı

yaşam

doyumu,

bireyin

yeteneklerinin, gereksinimlerinin, kişilik özelliklerinin ve benlik
kavramının uygun bir biçimde çıkış noktası olabilmesiyle ilişkilidir.
Doyum, bireyin büyüme ve keşfetme deneyimler sırasında,
kendisine uygun olduğunu düşündüğü rolleri iş ortamında belli bir
iş tipinde ve yaşamında gerçekleştirebilme oranına bağlıdır.
,.

13. Bireyin doyum derecesi, benlik kavramını gerçekleştirebilme
derecesiyle orantılıdır.
14. İş ve meslek, erkeklerin büyük çoğunluğu ve kadınların da pek

....

çoğu için kişiliğin organizasyonunu sağlar. Bazı insanlar için•.. iş ya
da meslek önemli bir odak noktası olmayabilmekte hatta bunları
göz ardı edebilmekte ve ev işleri, boş zaman aktiviteleri gibi
aktiviteler kişinin yaşamında merkezi bir rol oynayabilmektedir.
Super'in önermeleri arasındaki en temel varsayımı gelişimin bir süreç

olduğudur. Üç önerme, insanlar ve meslekler arasındaki farklılıkları vurgular.
İnsanlar, yetenekleri, ilgileri, kişilik özellikleri ve değerleri açısından 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 biçimlendiği belirtilir. Mesleki tercihlerdeki ve
yeterliliklerdeki değişim ve gelişimin, sosyal öğrenmenin bir sonucu olduğu; ayrıca,
iş ile etkileşim içinde olmanın ve yaşam boyunca kararlı davranışlar sergilemele
biçimlendiği vurgulanır. Meslek örüntüsünün çeşitli bireysel ve çevresel özellikler
tarafından belirlendiğini vurgulamaktadır. iki önerme, mesleki olgunluk kavramı ile
ilgilidir. Son üç önerme ise bireyin iş ve özel yaşamındaki ve hayatındaki
doyumunu içeren unsurları ele almaktadır (Swanson ve Fouad, 1999).
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Super'in kuramında, 14.temel varsayımda ifade edildiği gibi yaşam alanı ve
yaşam boyu kavramları üzerinde de durulmuştur. Bu kavramlara detaylı değinilecek
olunursa;
Yaşam alanı; yaşam biçimini, yaşam rollerini, yaşamda birey için dikkat
çeken rolleri, yaşam yapısını ve değerleri kapsamaktadır (Capuzzi ve Stauffer,
2006). Yaşam alanı genel olarak, bireyin yaşamının çeşitli dönemlerinde yerine
getirdiği rolleri de ifade eder. Bireyin yaşamında bu rollerin önemi yaşam boyunca
değişmektedir. Örneğin, kişi çalışan rolünde olmaktan memnun değil iken başka bir
rolde olmaktan çok memnun olabilir (Swanson ve Fouad, 1999). Super kronolojik
sırada gerçekleşen başlıca 9 rolden de söz etmektedir. Bunlar: Çocuk, öğrenci, işsiz,
vatandaş, çalışan, eş, ev kadını, ana-baba ve emeklidir. Super'e göre meslek, çeşitli
roller arasındaki etkileşimin kümeleşmesidir. Ona göre bu roller evde, toplumda,
okulda ve işyerinde ortaıa çıkar. Bazı roller tek bir yerde ortaya çıktığı gibi bazı
roller de farklı yerlerde ortaya çıkabilir (Herr ve Cramer, 1996, Akt: Oğuz, 2008).
Super bu rollerin birbirlerini etkilediğini de vurgulamaktadır (Swanson ve Fouad,
1999).
Yaşam süresi ise, gelişimsel görevlerden ve aşamalardan oluşan ve mesleki
gelişim basamakları olarak ifade edilmektedir (Swanson ve Fouad, 1999). Super,
maxicycle (büyük döngü) olarak da tanımlanan beş yaşam basamağından söz
etmektedir. Fakat bireyler bu yaşam basamaklarından aynı biçimde ya da aynı
yaşlarda i~erlt:meyebilirler. Basamaklar arasındaki her bir geçiş ise minicycle
(küçük döngü) olarak kavramsallaşmaktadır. Bireyler gelişim süreci içinde
geçtikleri mesleki gelişim basamaklarına yeniden de dönebilmektedirler. Her bir
basamakta ise karakteristik gelişimsel görevlerin olduğu da vurgulanmaktadır.
Bireylerin bu görevleri başarı ile gerçekleştirmeleri, onların yaşam rollerinde etkili
olmasında ve bir sonraki göreve de hazırlanmalarında onlara yardımcı olmaktadır
(Swanson ve Fouad, 1999). Super (1996)'e göre, bireylerin her bir basamaktaki
mesleki görevlerini başarı ile yerine getirmesi onların mesleki olgunluk düzeylerine
bağlıdır.
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2.1.1.4. Mesleki Gelişim Dönemleri

Super mesleki gelişimi bir meslekte karar kılıp o alanda iş bulma açısından
ileri götürerek, normal yaşamın sonuna kadar süren gelişim dönemlerine paralel
mesleki gelişim dönemlerine bölerek incelemiştir (Kuzgun, 2000). Bu dönemleri alt
basamaklara ayırarak, her bir basamaktaki gelişimsel görevleri tanımlamıştır. Bu
dönemler Super'in meslek sürecinde etkili olan yaşam basamakları ile ilgili
görüşünü de içermektedir. Bireyler dönemler içerisinde farklı basamaklarda ve
farklı yaşlarda çok çeşitli roller almaktadırlar (Duggan ve Jurgens, 2007).
Super'in Mesleki gelişim dönemleri şunlardır (Kuzgun,2000):
1.

Büyüme Dönemi (Doğumdan ondördüncü yaşa kadar): Bilincin

oluşmaya başladığı dördüncü yaştan başlayan ve genellikle çocukluk adını
verdiğimiz bu dönem fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişim dönemidir. Çocuk,
· yalnızca bedence değil aynı zamanda bilişsel kapasite, heyecansal denge, sosyal
beceriler ve uyum yönünden de gelişir. Okula başladığında çalışmayı öğrenir,
yeteneklerini

geliştirir, çok çeşitli kişilerle

etkileşimlerde

bulunur,

neler

yapabileceğiyle ilgili fikir geliştirir ve ne olmak istediğini düşünür. Mesleki
bakımdan çocuk bir çok meslekle ilgili kavramlar kazanır, ana-babasının ve diğer
yetişkinlerin _yapıp ettikleriyle ilgili fikir edinmektedir.
Çocuk, doğumdan itibaren çevre ile etkileşimde bulunarak kendisiyle ilgili
de kavramlar
geliştirir; benlik kavramı ile meslek kavramları arasında ilişki
-.,
kurmaya başlar, bazı meslekleri kadınlar, bazılarını erkekler için uygun görür.
Çocuğun,

mesleki

anlamda

kendisiyle

ilgili

değerlendirmeleri

olgunlaşmamış gereksinimlere dayanır. Sevgi gereksinimi, güçlü olma arzusu küçük
çocuğu babası ile özdeşime ve ona benzemeye yöneltir. Büyüdükçe ve diğer
yetişkinlerin işleriyle ilgili daha çok şey öğrendikçe özdeşimi yer değiştirir. Başka
kahramanlar bulan çocuk kendini değişik rollerde hayal eder, oyunlarında
yetişkinlerin iş etkinliklerini canlandırır. Çocukluk birinci derecede bir hayal
dönemidir.
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Büyüme dönemi şu alt basamaklardan oluşmaktadır:
Hayal basamağı (4-10 yaşlar): Bu aşamada çocuğun davranışlarında heves,
arzu ve anlık gereksinimlerin

etkisi yoğundur,

hayal kurma ve rol denemeleri

egemen etkinliklerdir.
İlgi basamağı

(11-12 yaşlar): Hoşlanma ve beğenmenin

etkinliklerin

ve

meslek emellerinin belirlenmesinde en önemli rolü olduğu basamaktır.
Yetenek basamağı (13-14 yaşlar): Yeteneklere büyük önem verilir. İşin
gerektirdiği nitelikler daha yoğun bir biçimde dikkate alınır.
2.

Araştırma Dönemi (14-24 yaş): Bu dönemim ilk basamağı

14-18

yaş arasını kapsar ve gelişimin ergenlik dönemine rastlar. Yeni yetmelik diğer
dönemlerde

olduğundan

daha yoğun bir araştırma ve inceleme dönemidir.

Bu

dönemde ergen kendisiyle ilgili daha da bilinçlenir ve kendini yetişkin rollerinde
daha da bilinçli olarak dener. Başlangıçta

bu deneme çok acemicedir.

Çünkü

'"
büyümekte olan çocuk henüz yetenek ve ilgilerini iyice bilmemektedir
ve hala
yetişkinlerin rolleri, işyerinde yapıp ettikleriyle ilgili yeterli bilgiye sahip değildir.
Ancak hangi etkinliklerin ilgisini çektiği ve bunlarda ne ölçüde başarılı olduğu
konusunda daha çok düşünmeye başlar, toplumun önem verdiği değerler konusunda
fikir edinir, zaman perspektifi gelişir. Bu dönemin başlangıcında bir iş bulma ya da
evlenme pek uzak bir gelecekte yapılacak işler olarak görülmeye başlar. Ergen ilgi,
yetenek, değer ve zaman algısının yeterli olmadığını anlar. İyi bir eğitim görme ya
da sermaye sahibi olabilme gibi olanakların da çok önemli olduğunu gittikçe,
artarak, fark eder.
Umu ile fırsatların, isteklerle olanakların daha bağdaşık olabileceği, ilgi
ve yeteneklere toplumca kabul edilen ve erişilebilir uygun çıkış olanakları veren
planlamalar yapmak bir beceri olarak gelişmeye başlar. Bunu Super "sentez süreci"
olarak adlandırmaktadır. Bu dönemde ergen meslek seçimi kararını verirken kişisel
ve sosyal yönlere ağırlık verir. Bununla birlikte verilen kararlar iğretidir. Eğer
olumsuz bir yaşantı olmazsa bu kararlara bağlanma artar.
Kısaca araştırma basamağı, ergenlerin, kendini tanıma, rol denemeleri,
meslek incelemeleri gibi faaliyetlerin sürdürüldüğü bir dönemdir. Bu dönemde ise
şu alt basamaklar bulunmaktadır;
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Deneme

basamağı

(14-18): İlgi,

fırsatların dikkate alındığı, iğreti seçimlerin

gereksinme,
yapıldığı,

yetenek,

fantezilerin

değer

ve

kurulduğu

,

tartışma ve yarım zamanlı iş yaşantılarının sınandığı, bu seçeneklerin geçerliliğinin
denendiği dönemdir.
Geçiş basamağı (19-21): Ergenlerin iş, çalışma dünyasına girdiği ve
gerçeği daha çok göz önüne aldıkları görülür. Onlar artık ben kavramını bir işte
uygulamaya koymaya başlamaktadırlar.
Sınama basamağı

(22-24): Bu gelişim basamağında

bulunan ergen

kendisine uygun bir çalışma alanı bulmuştur, başlangıç işne girer ve bu işi yaşamını
kazanma

yolu olarak sınamaya başlar. Bu basamakta

benlik kavramı

ile işin

gerektirdiği roller yani, mesleki benlik kavramı arasında bir uyum sağlanmaya
çalışılmaktadır.
3.

Yerleşme dönemi (25-44): Bu dönem uygun bir alanın ve o alanda
~

kararlı bir işin bulunması ile karakterize edilir. Dönemin başında yeni sınamalar ve
belki iş değiştirme görülebilir, fakat sınama-yanılma olmadan da yerleşme
gerçekleşebilir. Bu dönemin alt basamakları ise:
Sınama basamağı (25-30): Başlangıçta uygun görülen bir çalışma alanı
bireye doyum sağlamayabilir ve gerçek meslek yaşamı başlamadan birkaç iş
değiştirme görülebilir.
Sağlamlaştırma basamağı (31-44): Meslek örüntüsü berraklaştıkça,
çabaları onun yerini sağlamlaştırmaya, çalışma dünyasında güvenli bir ye,.

.pmaya

yöneltir. Birçok kişi için bu yıllar yaratıcı yıllardır.
4. Devam Ettirme Dönemi (Sürdürme Dönemi- 31-44 yaş): Bu
dönemde, birey iş dünyasında bir yer edindikten sonra kişi bütün çabalarını, onu
elde tutmaya ve geliştirmeye yöneltir. Bu dönemde meslek gelişiminde iniş,
çıkışlar, duraklamalar olabilir.
5.

Çöküntü Dönemi (65 ve sonrası): Bu dönemde fiziksel ve zihinsel

kapasitenin duraksaması demek olan yaşlılık yıllarına rastlamaktadır. Bu dönemde
insan beden gücünden çok geçmiş deneyimlerinden ve bilgisinden yararlanır ve
bunları kullanabileceği alanlara yöneltir. Bu dönemin alt basamakları ise;
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Yavaşlama

basamağı

(65-70 yaş): bu yıllarda kişinin iş temposu

yavaşlar. Görevler daha az güç isteyen başka alanlara kaydırılır, işin yapısı
değiştirilir ve azalan fiziksel kapasite ile yapılan iş arasında bir uyum sağlanmaya
çalışılır. Bu evrede bireyler iş değiştirip, yarı zamanlı işlere geçerek mesleki
yaşamını sürdürebilmektedirler.
Emeklilik basamağı (71 yaş ve sonrası): bu yıllarda meslekten ayrılma

ve ışı tümüyle bırakma gereği hissedilir. Bireyler arasında bu bakımdan da
farklılıklar vardır. Bazıları işi bırakmayı kolay ve hoş karşılayabildiği halde, bu
zorunluluk bazılarına çok ağır gelebilir.

2.1.1.5. Mesleki Gelişim Görevleri

· Havighurts (1953) genel gelişim ile ilgili olarak, gelişim görevlerini ilk
ortaya atan kişidir. Her gelişim döneminin toplumun bireyden beklediklerini temsil

...

eden bir takım gelişim görevleriyle nitelendirilebileceğini ifade etmiş ve belli bir
döneme özgü olan gelişim görevlerinin üstesinden gelebilmek için bir önceki
dönemde gelişim görevlerini başarıyla tamamlayabilmiş

olmanın

önemini

vurgulamaktadır (Super ve Bohn, 1970, Akt: Aydın, 2002). Ancak Havighurts'un
tanımlamasında mesleki gelişim görevlerine yeterince yer verilmemiştir. Super ve
Overstreet (1960) meslek örüntüsü araştırmasının sonuçiarına dayanarak, meslek
seçimine ilişkin gelişim görevlerini tanımlamışlardır. Mesleki gelişim görevleri ise,
yaşamın belli bir anında ortaya çıkan,

iş

etkinliklerine katılma ve buna

hazırlanmada bir sosyal grubun üyelerinin göstermesi beklenen, oldukça düzenli bir
dizi davranıştan çıkarılan görevler olarak tanımlanmaktadır (Kuzgun, 2000).

Super (1963) Meslek Örüntüsü Çalışması sonuçlarına dayanarak yaklaşık
14-35 yaşlar arasına denk gelen mesleki gelişim evrelerinin her biri için mesleki
gelişim görevleri belirlemiştir. Bunlar;
1. Bir mesleki tercihi billurlaştırma
2. Bir mesleki tercihi sınırlandırarak belirtme
3. Bir mesleki tercihi uygulamaya koyma

4. Bir meslekte yerleşme
S. Mesleki korunumu sağlamlaştırarak ilerleme
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1. Bir mesleki tercihi billurlaştırma: Bu gelişim görevi, tipik olarak 14-18
yaşlar arasında yerine getirilmesi gereken bir gelişim görevidir. Bu dönemde, çevre,
bireyden

kendine

uygun

çalışma

alanını,

düzey

ve

alanlar,

olarak

tanımlayabilmesini, fikirlerini biçimlendirmesini, beklemektedir. Bireyin kendisi ve
çevresiyle ilgili bilgisi deneme kabilinden bazı tercihler formüle etmesine olanak
verecektir. Ancak tercihler hala bulanıktır. Seçmeli dersler ya da ufak iş deneyimleri
bireyin, oldukça geniş bir meslek alanı için bazı eğilimlerini anlamasına olanak
sağlayabilir.

2. Bir meslek tercihi sınırlandırarak belirtme: Bu gelişim görevi 19-21 yaşlar
arasına yerine getirilmesi gereken bir mesleki gelişim görevdir. Bu dönemde,
bireyden, genel tercihlerini belli bir meslek adını telafuz ederek .ifade etmesi
beklenmektedir. Yani, bireyin belli bir meslek seçip ona bağlanması gerekir. Bu

...

dönem kişinin gördüğü eğitime göre değişir. Liseyi bitiren gençler kendilerine
uygun işi, üniversiteye devam edecek olanlar da branşlarını seçmekte ve
eğilimlerini sürdürmektedirler.

3. Bir mesleki tercihi uygulamaya koyma: Bu gelişim görevi 22-24 yaşları
arasında,

yanı

ergenliğin

sonu

ve

yetişkinliğin

başlangıç

dönemlerine

rastlamaktadır. Birey, genel eğitimden daha özgül eğitime, eğitimden çalışma
yaşamına

geçış . yapmaya

çalışırken,

geçtikçe

özgül

meslek

tercihini

gerçekleştirmesi, onu uygulamaya koyması beklenir. Tercihler genellikle sözel,
uygulama ya da yerine getirme ise davranışsaldır. Fiilen bir okula ya da bir işe
girme bu gelişim görevine örnek olabilir.

4.

Bir meslekte yerleşme: Bu dönem ergenliğin sonu ve yetişkinliğin ilk

yıllarını, 21-30 yaşlarında, sınama ve sağlamlaştırma alt basamakları ile ilgili
gelişim görevlerini kapsamaktadır. Bu dönemde bireyden bir meslekte karar kılması
beklenir. Bir miktar sınama, bir işten ötekine geçiş olabilir ama değiştirilen meslek
değil iş ya da pozisyon olmalıdır.
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5.

Meslekteki durumu sağlamlaştırma ve ilerleme: Bu gelişim görevi de

yerleşme döneminin ileri dönemine ilişkin bir görevdir. Artık kişinin mesleğinde
ilerlemeye ve daha üst pozisyonlara geçmeye çalışması beklenir.

2.1.2 Mesleki Olgunluk Kavramı
Bu bölümde Super ve Crites'in mesleki olgunluk kavramlarını nasıl ele
aldıkları açıklanmıştır.

2.1.2.1. Super'in Meslek Örüntüsü Çalışması
Mesleki olgunluk kavramına ilk olarak Cater (1940)'ın

ve Strong

(1943:1955)'un ergenler ve yetişkinlerin olgunluk düzeyleri ve ilgi örüntüleri
••.arasındaki ilişkileri araştırdıkları çalışmalarda karşılaşılmaktadır. Ancak, mesleki
olgunluk kavramının anlamı, mesleki gelişim kuramlarının ortaya konmaya
başlandığı 1950li yıllarda daha kapsamlı hale gelmiştir. Ginzberg, Ginsburg,
Axelard ve Herma (1951:60)'ya göre: "Bir ölçüde bir gencin meslek seçimiyle başa
çıkma biçimi onun genel olgunluğunun göstergesidir ve tersinden ele alındığında
olgunluğu ölçmede meslek seçimi problemini ele alış biçimine dikkat edilebilir"
(Akt: Sürücü,2005).
Daha sonra Super (1957:185-186) bu tanımı genişleterek mesleki olgunluğu
"bireyin araştırma evresinden çöküş evresine kadar mesleki gelişim doğıusunda
(sürecinde) ulaştığı yer" olarak tanımlamıştır. Super ve arkadaşları (1957:132)
mesleki olgunluğa ilişkin bu 'tanımlann açıklığa kavuşturulması gerektiğini
belirterek, bu tanımları tartışmışlardır: onlar Mesleki Olgunluk I (MO-I) ve Mesleki
Olgunluk II (MO-II)'nin farklılıklarını ortaya koymuşlardır. Onlar "MO-I"; "bireyin
yaşına göre olması beklenen yaşam evresine ilişkin gelişim görevlerince ortaya
konan (gelişim görevlerinin gösterdiği) hali hazırda (gerçekte) bulunduğu yaşam
evresi" olarak tanımlamışlardır. "MO-II"yi ise; "beklenen yaşam evresindeki
davranışın olgunluğu" olarak tanımlamışlardır. "Bu olgunluk aynı gelişim
görevleriyle uğraşan diğer bireylerin davranışıyla, bireyin şimdiki yaşam evresine
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ilişkin

mesleki

karşılaştırılmasıyla
MO-I

gelişim

görevleriyle

başa

çıkmada

gösterdiği

davranışın

ortaya konur" (Akt: Sürücü, 2005).

ve MO-II'nin

bu

tanımlamaları

çeşitli

başka

noktaları

koymaktadır. Birincisi; mesleki olgunluk, yaşamın farklı dönemlerinde

ortaya

kişilerden

beklenen mesleki davranış olarak tanımlandığı zaman farklılaşır. Bu durumda 1 O

yaşında mesleki olgunluğu gösteren bir davranış, 16, 25 ya da 35 yaşlarında
beklenen davranış olmayacaktır. İkincisi; her ne kadar MO II'nin tanımında meslek
gelişiminin kaba karakteristiklerinin yaşamdaki geniş kronolojik dönemlerin
evrensel tanımlayıcısı olduğu beklentisi varsa da, MO-II'nin tanımı, her bir bireyin
mesleki gelişim ile nasıl başa çıktığına işaret etmektedir. Başka bir ifadeyle MO-II,
"o, şimdi nerede ve mesleki gelişimin daha üst basamaklarına ilerleyebilmek için
· hangi bilgi, tutum ya da becerileri geliştirmeye gereksinim duyuyor?" sorusunu
sormaktadır. Üçüncüsü
ise; MO-I ve MO-II'nin tanımları, gelişim görevleri
~
kavramını, onların mesleki gelişimi ilerlettikleri anlam olarak ortaya koymaktadırlar
(Akt: Sürücü, 2005).
Mesleki olgunluk kavramı ile ilgili alanyazın incelendiği zaman birçok
kuramcı tarafından bu kavramın tanımlandığı görülmektedir. Bu tanımların bazıları
· ise şöyledir;
Super'e göre mesleki olgunluk, bireylerin yaşam aşamalarındaki mesleki
gelişimsel görevleri ile baş edebilmedeki hazır bulunuşluk düzeylerini ve bunları
gerçekleştirme düzeylerini göstermektedir (Nelson-Johns, 1995) ve Super (1996)
mesleki olgunluğun hem davranışsa! hem de bilişsel unusrları içerdiğini
vurgularnkatdır.
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 ettiğini belirtmektedir.
Savickas (1984) ise, mesleki olgunluğu bireylerin gelişimsel görevleriyle baş
etmede, yaşına uygun meslek kararını vermede ve sağlıklı bilgi sahibi olmada
bireyin hazır bulunuşluk düzeyi olarak tanımlamaktadır.
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Holland (1985), mesleki olgunluk ile psikolojik

olgunluk kavramını

eşit

saymakta ve her iki kavramın da bireyin kendisi ve çevresi ile ilgili bilgi ve
deneyime dayandığını ifade etmektedir (Akt: Pietrofesa ve Splete, 1975).
King (1989) ise mesleki olgunluğu bireyin bilgisine ve yaşına uygun mesleki
karar vermesindeki hazır bulunuşluk düzeyi olarak tanımlamaktadır.
Tüm

bu

tanımlara

başedebilmesinde,
meslek

kararı

hazırbulunuşluk

bakıldığı

zaman,

bireylerin

gelişimsel

görevle

içerisinde bulunduğu mesleki gelişim aşaması ve yaşına uygun

vermesinde,

kendisi

ve çevresiyle

ilgili

bilgi toplamasındaki

düzeyi; ayni zamanda kendisi ve mesleklerle ilgili sahip olduğu

bilgi düzeyi ve seçiminin gerçekci ve tutarlı olma düzeyine dikkat çekilmektedir.
Super

(1963)'e

birbirleriyle

ilişkili

göre,

mesleki

kavramlardır.

gelişim

Birey

evreleri

olgunlaştıkça

ve

me.sleki

onun mesleki

olgunluk
gelişim

sürecinde ilerlemesi gelişimsel mesleki •..yaşam evrelerinin birbiri ardına sıralanması
biçiminde ortaya çıkar. Ya da tam tersinden ifade edildiğinde, birey her bir mesleki
gelişim evresinden başarı ile geçtikçe mesleki olgunluğu da gelişir. Ancak bireyin
içinde bulunduğu mesleki gelişim evresinden diğerine başarı ile geçebilmesi
bakıma kendisinden
evresinde

beklenen

kendisinden

mesleki

beklenen

olgunluğa

mesleki

gelişim

ulaşabilmesi,

bir

her bir yaşam

görevlerini

üstlenmesi

ile

olanaklıdır (Akt: Sürücü, 2005).
Super ve arkadaşları (1957), meslek örüntüsü çalışmasından
verilere

dayanarak

yapmışlardır.

mesleki

olgunluğun

Bu çalışmada, araştırmaya

boyutlarını

belirledikleri

katılan dokuzuncu

elde ettikleri
bir araştırma

sınıf öğrencilerinin

onikinci sınıfa kadar izlenmesinden elde edilen verileri değerlendirilerek ilk ve orta
ergenlik dönemine ilişkin 5 mesleki olgunluk boyutu tanımlamışlardır. Bunlar;
1. Boyut: Meslek seçimine yönelme
2. Boyut: Tercih edilen meslekle ilgili bilgi toplama ve plan yapma
3. Boyut: Mesleki tercihlerin tutarlılığı
4. Boyut: Özelliklerin billurlaşması
5. Boyut: Meslek tercihlerinde akıcılık

1.

Meslek seçimine planlı yöneliş: Bu boyuttaki bireyler meslekleri

düşnmeye ve mesleklerle ilgili bilgi edinmeye başlamaktadırlar.

Bireylerin seçim
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yaparken birtakım etmenleri göz önüne almaları gerekmektedir. Bunlar; meslekle
ilgili istihdam alanları, meslek alarımın becerileri, aileden alınacak oları maddi
destek, askerlik zorunluluğu, işe başvurduğunda yaşamının bu durumdan nasıl
etkileneceği gibi konularda farkındalık kazanmaları gerekmektedir.
Super, 9.sınıf öğrencileri ile yürüttüğü araştırmasında, bazı öğrencilerin
mesleki seçimlerini belirleme ihtiyacında olmadığını ileri sürmüştür. Ancak Super,
ergenlerin genel olarak sahip olacakları iş yaşamıyla ilgili bazı düşüncelerinin
olması gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü, bu dönemde bireyler lise eğitimi için
kararIarını gerçekleştireceklerdir.
2.

Boyut: Tercih edilen meslekle ilgili bilgi toplama ve plan yapma:

Bu dönemde eğitsel ve mesleki plarılar ile ilgili karar verme durumunda oları
ergenler, seçmeyi düşündüğü alan ve iş ile ilgili çeşitli bilgilere ihtiyaç
duymaktadırlar. Ergenler, ne kadar çok bilgi toplarsa, bubilgiler onların meslek
seçimini olumlu yönde etkilemektedir. Tercih edilen meslekle ilgili ergenler,
mesleğin gerektirdiği nitelikler, görevler, çalışma koşulları ve olarıaklar gibi
bilgileri edinmeleri gerekmektedir.
3.

Boyut: Mesleki tercihlerin tutarlılığı: 9.sınıfa giden ergenlerin,

birden çok meslek tercihleri söz konusu ise bu meslekler arasında bir tutarlılığın
olması gerekmektedir. Ergenler, yetenek ve ilgilerini düşünmeyle birlikte
tercihlerine de odaklarımalan önemlidir. Tutarlılık kavramı ise, tek bir uğraşının,
tercih edilen tek bir mesleğin olması, iş alanı birbirıyle uyumlu birden fazla tercih
edilen meslek olması; benzer yetenek ve eğitim düzeyini gerektiren mesleklerin
seçilmesi ya da aynı alana- düzeye ait tercihlerin bulunması olarak ifade
edilmektedir. Super 9. sınıfa giden bir öğrenciden böyle bir tutarlılığı göstermesini
beklemenin çok erken olabildiğini fakat bir süre sonra daha yüksek bir tutarlılık
göstermesinin beklenilebiileceğini vurgulamaktadır.
4.

Boyut: Özelliklerin billurlaşması: Ergenler, bu boyutta kendisini

diğerlerinden ayırarı zeka, yetenek, ilgi, tutum ve değerler gibi psikolojik özellikleri
bakımından billurlaşmaya başlamaktadır. Aynı zamarıda ergenler, bağımsız meslek
davrarıışlannı sergilemeye başlamaktadırlar. Bireyin mesleki bağımsızlığının
ölçüleri ise; işin kaynağı, mesleğe sahip olma koşulları, mesleğin kapsamı, meslekte
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denetim, meslek düzeyi ya da görevlerin karmaşıklığı,
sayısıdır.

Super' e

göre

ergenler

bu

beş

alanın

deneyim, süre ve işlerin
hepsinde

bağımsızlık

sergilemelidirler.

5.

Boyut: Meslek tercihlerinde akıcılık: Bu boyut, diğer dört boyuttan

daha önemlidir. Ergenin, yapacağı tercih mantıklı değilse, diğer basamaklarda elde
edilen bilgilerin de işlevsel olmadığı düşünülmektedir. Bireyin tercihi ile
yetenekleri

ve

ölçülen

ilgileri

arasındaki

ilişki,

tercih

ettiği

mesleğin

sosyoekonomik düzeyi gibi çeşitli göstergeler incelenerek bireylerin mesleki
tercihleri arasındaki akıcılık derğerlendirilebilmektdir.
Super ve arkadaşlarının belirlediği bu boyutlar geçmişte olduğu gibi
günümüzde de ilk ve orta ergenlik dönemine ilişkin mesleki olgunluğun
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Bacanlı, 1995).
Mesleki gelişim araştırmaları, mesleki rehberlik amacıyla uygulanan test- ve
diğer psikolojik araçların kullanılmasından sağlanacak yararın, bireylerin mesleki
olgunluk düzeyine bağlı olduğunu göstermektedir. Super'a göre bunun aksi de söz
konusudur, mesleki rehberlik çerçevesinde uygulanan ve yorumlanan testlerde
kullanılan diğer psikolojik araçlar da bireyde bir gelişme sağlayarak onun mesleki
olgunluğunu artırabilir (Super,1973. Akt: Aydın,20Q2).
Super ve arkadaşaları (1970), 9.sınıf öğrenciler üzerinde yaptıkları
araştırmalar doğrultusunda, önemli sonuçlardan biri olarak "eğer öğrenci aynı
eğitim kurumunda eğiurnini sürdürecekse 9.sınıf bazı kararların alınmasını gerekli
kılan bir seçim noktasıdır" biçiminde ifade etmektedir (Akt: Aydın, 2002).
Görüldüğü gibi, lise çağı, özellikle billurlaşma dönemi, gelişim görevlerinin
yoğunluk kazandığı ve bireyin daha sonraki mesleki gelişimini de önemli oranda
etkileyebilecek nitelikte bir dönemdir. Bu nedenle ergenlerin billurlaşma dönemine
ilişkin birtakım tutum ve davranışları kazanmış olmaları gerekmektedir (Herr ve
Cramer, 1996).Bu tutum ve davranışlar ise:
1. Billurlaştırma gereğinin bilincinde olma,
2. Kaynakların kullanışı,
3. Göz önüne alınacak etmenlerin bilincinde olma,
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4. Hedefleri etkileyebilecek etmenlerin bilincinde olma,
5. İlgi ve değerlerin ayrışması,
6. Şimdiki zamanla gelecek ilişkisinden haberli olma,
7. Genel bir tercihin belirlenmesi,
8. Tercihin kararlılığı,
9. Tercih edilen meslekle ilgili bilgi edinme,
1 O. Tercih edilen meslek için hazırlık planı yapma,
11. Meslek tercihlerinin akıcılığı,
12. Belirleme.

2.1.2.2 Crites'in Mesleki Olgunluk Modeli

,_
Crites (1965), mesleki olgunluk kavramının, meslek seçiminden daha
kapsamlı bir kavram olduğunu ileri sürmüştür. Crites, Ginzberg'in meslek kararı
verme sürecindeki ego işlevleri üzerinde odaklanışını ve Super'in mesleki olgunluk
boyutlarını vurgulamasıyla birleştirmiş ve bir de yeteneğe ilişkin faktör analizi
çalışmalarından elde edilen bazı unsurları katmıştır. Bu doğrultuda meslek kararı
vermenin hem içeriğini hem de sürecini kapsayan bir mesleki olgunluk modeli ileri
sürmüştür. Şekil 1 'de görüldüğü gibi, meslek seçme süreci ve içeriği arasındaki
ayrımın

temel

ayrım olarak

görülmektedir.

İçerik ile

err.enin eğitimini

tamamladıktan sonra belirlediği bir mesleğe girmeyi hedef olarak belirlemesi olarak
tanımlamaktadır. Meslek seçimi süreci ise, bireyin hedef olarak niyetlendiği mesleği
belirlemeden önce yaşadığı kararlar dizisini belirtmektedir. Ayrıca bu süreç, seçim
sürecinde aracılık eden ve bu sürecin bir parçasını oluşturan bazı tutum ve
yeterlilikleri de kapsamaktadır. Tutumlar, meslek seçimi kararı veren ergenin
seçimlerinin ne kadar gerçekci olduğunu etkilemektedir. Bunlar, söz konusu süreç
içinde bireylerin ne denli ilgili ve bağımsız olduklarını, uzlaşmaya gidip
gitmediklerini, yönelimlerinin neler olduğunu ve bir meslek kararına ulaşmadaki
kararlılıklarını kapsamaktadır. Yeterlilikler ise, mesleki olgunlaşmaya bilgi,
kavrayış, ileri görüşlülük ve başaçıkma mekanizmaları sağlayan bilişsel ve zihinsel
değişkenlerdir. Bunlar da öz-değerlendirmelerin nasıl yapılabildiğini, mesleklere
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ilişkin uygun ve geçerli bilginin edinimini, hedef belirleme yeteneklerini, planlama
becerilerini ve sorun çözme yeterliliklerini

içermektedir. Tilin bu yeterlilikler

ve

tutumlar, meslek kararına varma sürecinin gelişmesinde etkili olan mekanizmalardır
(Akt.Evren, 1999).
Crites, mesleki olgunluk
kavramının,

kavramının,

meslek

seçimi ile birlikte mesleki

meslek seçimi ile birlikte karar vermeye karşı olan tutumları,

gereklerinin

kavranmasını,

planlama

etkinliklerini,

yeteneklerin

becerilerinin

gelişmesini de kapsadığını ileri süremktedir.

ve

Bu doğrultuda

iş

meslek
Crites

"Ergenlikte Mesleki Olgunluk Modeli"ni geliştirmiştir. Crites geliştirmiş olduğu bu
modelde, ergenlikte mesleki davranışların olgunlaştığı 6 grup faktörü belirlemiştir.
Bunlar: 1. Meslek seçiminde sabitlik, 2. Meslek seçimi içeriği, 3. Meslek seçiminde
gerçekçilik, 4. Meslek seçimi yeterlilikleri, 5. Meslek seçimi süreci ve 6. Meslek

seçimi tutumlarıdır. Crites, geliştirmiş olduğu modelde belirlediği mesleki gelişim
,ı..

sürecinin boyutlarına ilişkin 16 değişken belirlemiş ve bu modele dayanarak
ergenler için önce Mesleki Gelişim Envanteri'rıi geliştirmiştir. Mesleki Gelişim
Envanteri, birisi Tutum Ölçeği ve diğeri Yeterlilik Testi olmak üzere iki ana alt
ölçekten oluşmaktadır (Crites, 1965. Akt: Sürücü, 2005).
Çalışmalarında mesleki olgunluk düzeyinin ölçümüne ilişkin araştırmalara
oldukça fazla yer veren Crites, "geçekci mesleki kararlarda kritik olan tutum ve
yeterlilikler yönünden olgunluğu ölçemek için daha önce geliştirdiği Mesleki
Gelişim Envanteri üzerinde çalışarc'c" Mesleki Olgunluk Envanteri'ni (1973a),
geliştirmiştir. Bu çalışmalara ilişkin bulguları (1973b), el kitabında yayınlamıştır.
Çocukluğun son döneminden başlayıp geç ergenliğe kadar uzanan mesleki olgunluk
düzeyinin saptanmasında kullanılan bu envanter de Tutum Ölçeği ve Yeterlilik testi
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır (Akt: Sürücü, 2005).
Crites 1978 yılında, Mesleki Olgunluk Envanteri üzerinde tekrardan çalışarak
buna çok benzeyen Mesleki Olgunluk Envanteri'ni geliştirmiştir. Crites'in bu
envanterleri geliştirdikleri yıllarda ve daha sonra bir çok araştırmada mesleki
olgunluk düzeyini ölçmek amacıyla kullanılmıştır (Evren, 1999).
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Meslek Gelişimi Derecesi

Genel Etken

Meslek
Grup

Seçiminde

Etkenleri

Fl

Meslek

Meslek
Seçimi İçeriği --

Sabitlik

Değişkenler

Zaman

Meslek

Gerçe~çilik

İlgiler

I

Yetenekler

Şekil 1:

Kişilik

Meslek

Seçimi Süreci --

Seçimi

Yeterlilikleri

Tutumları

I

İlgilenme! Yönelim

Mesleki Planlama

Toplumsal

Bilgi

Sınıf

Düzey

Meslek

Seçimi ---

Seçiminde

Öz

Amaç

Sorun

değerlendirme

Seçim

Çözme

Kavrama Bağımsızlık Uzlaşm

Ergenlikte Bir Meslek Olgunluğu Modeli (Kaynak: Crites, 1978; Akt.

Evren, 1999).
1986 yılında Wallbrown, Silling ve Crites, Crites'in Mesleki Olgunluk
Modeli'nin ve Mesleki Olgunluk Envanteri'nin yapısal geçerliliğini inceleyen
'""

~

araştırma yapmışlardır. Araştırmada 6-11. sınıflarında okuyan 1567 öğrenci denek
olarak alınmıştır. Bu öğrencilerden 686'sı erkek, 881'i kızdır. Öğrencilere Mesleki
Olgunluk Envanteri Form B-1 uygulanmıştır. Öğrencilerden 262'si altıncı sınıf,
244'ü yedinci sınıf, 220'si sekizinci sınıf, 325'i dokuzuncu sınıf, 282'si onuncu
sınıf, 234'ü ise onbirinci sınıftır. Bu çalışmada Mesleki Olgunluk Envanteri'rıin alt
ölçekleri olan tutm ve yeterlilik için gerekli standardizasyon gerçekleştirilmiştir.
Ulusal düzeyde bir örneklem üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmadan elde edilen
bulgular yalnızca Crites'in modelinin çok boyutluluğunu değil, bu ölçeğin yapısal
geçerliliğini de kanıtlamıştır.
Levinson, Ohler, Caswell ve Kiewra'nın (1998) "Mesleki Olgunluğun
Değerlendirilmesinde Altı Yaklaşım" adlı makalelerinde, mesleki olgunluğun yapısı
ve faktörlerin yapısı tartışılmaktadır. Buna bağlı olarak altı yaklaşım birlikte
sunulmaktadır. Mesleki olgunluğun, bireyin mesleki kararları ve mesleki
seçimlerindeki tutarlılığa ve gerçekliğe bağlı olduğunu ifade etmişlerdir. Aynı
zamanda gerçekçi mesleki seçimler bilgi ve aklını kullanma becerisine bağlıdır.
Super, mesleki olgunluğun 5 boyuttan meydana geldiğini söylemektedir. Bunlar,
gerçekci planlamalar yapma, kararlılık, gerekli bilginin toplanması, tam olarak
istekli olma ve gerçeği düzenlemedir. Bu araştırmada değerlendirilen 6 ölçek
şunlardır: Mesleki Olgunluk Ölçeği, Mesleki Gelişim Envanteri, Yetişkin Mesleki
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İlgi Envanteri,

Mesleki

Karar Vermenin

Değerlendirilmesi,

Mesleki

İnançlar

envanteri ve Mesleki Karar Ölçeğidir (Akt: Evren, 1999).
Tablo 1: Mesleki Olgunluk Ölçümleri: Tanımlayıcı Bilgi
Uygulama
Zamanı

Elle
Puanlama

Makine
ile
Puanlama

Beş
dereceli

13-30 dk

Evet

Evet

6.sınıf

Doğru
Yanlış

10-30 dk

Hayır

Evet

8. sınıf
yetişkin

8.sınıf

Beş
dereceli

30 dk

Evet

Evet

Lise ve
Kolej
Ögr.

Kullanışlı
değil

Dört
dereceli

10-15 dk

Evet

Hayır

Adı

Basımevi

Yaş/Sınıf
Sının

Yorum
Seviyesi

Yetişkin Mesleki
ilgi Envanteri

Counsulting
Psychologist
Press

Yetişkin
(18/ daha
büyük)

8. sınıf

Mesleki Karar
Vermenin
Değerlendirilmesi

Western
Psychological
Services

Lise ve
Kolej
Öğr.

Mesleki İnançlar
Envanteri

Counsulting
Psychologist
Press

Mesleki Karar
Ölçeği

Psychological
Assessment
•.. Resources

Maddeler

,ı..

Mesleki Gelişim
Envanteri

Counsulting
Psychologist
Press

8-12.
sınıf ve
üstü

8.sınıf

Çoktan
Seçmeli

25 dk

Hayır

Evet

Mesleki
Olgunluk
Envanteri

Critws/Career
Counsultants

6-12.
sınıf ve
üstü

6. sınıf

Doğru
yanlış ve
çoktan
seçmeli

2 saat 30
dk

Evet

Evet

Revizyondan
Geçirilen Mesleki
Olgunluk
Envanteri

Careerware

6-12.
sınıf ve
üstü

5-6. sınıf

Katılma/

belirtilmedi

Evet

Evet

katılmama

Bir envanter seçileceği zaman psikometrik alan, maliyet, yönetim, zaman,
yorumlama düzeyi ve puanlama ölçütleri dikkate alınmalıdır. Ayrıca kimin mesleki
planlamaya gereksinimi olduğu ve ne tip tavsiyelere yardım edileceği aracın
seçiminde göz önünde tutulmalıdır. Buna ek olarak danışan ve ana-baba, öğretmen
vb. bireylerin mesleki tercihlere ilişkin sahip oldukları bilgiler ve gereksinimleriyle
ilgili gerçeklik becerisine ilişkin bilgiye ne derece sahip oldukları görüşülmelidir
(Evren, 1999).
Mesleki olgunluk kavramı ile ilgili gelişmeler incelendikten sonra, mesleki
rehberlik çerçevesinde yöneltmenin nasıl kavramlaştırıldığına değinmek de yararlı
olabilir. Super (1957) yöneltmeyi mesleki rehberliğin yöntemlerinden biri olarak
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nitelemekte ve yöneltmeye temel olması gereken şu ilkeleri önermektedir (Akt;
Aydın, 2002).
1.

,
Yöneltme erken başlamalıdır. Yöneltme, okul öncesinden başlayarak

ilköğrenimde

çeşitli rol denemelerine ve

özdeşirnler kurabilmeye

sağlayacak, iş kavramı ile işe değin tutumları

olanak

geliştirecek bir biçimde

yürütülmelidir. Yöneltme 8. ve 9. sınıflarda, daha planlı bir biçimde meslekleri ve
öğrencilerin kendi özelliklerini tanımalarına yönelik bir yoğunluk kazanmaya
başlar.
2.
Yöneltme,

Yöneltme
bir

yaşamın

araştırma

ileri

dönemi

dönemlerine
olarak

kadar

sürdürülmelidir.

nitelendirilebilecek

ergenlikle

sınırlandırılmamalı, daha sonraki "mesleğe yerleşme" ve "mesleği koruma"
dönemlerinde de sürdürülmeli, hatta emeklilik için de hazırlık nitelikleri taşımalıdır.
3.

Yöneltme demokrasiyi gerçekleştirmeye hizmet edecek nitelikte

olmalıdır. Mevcut toplumsal tabakalaşmayı koruyucu nitelikte bir yöneltme
programı demokratik olmayacaktır. Araştırmalara, özellikle Terman'ın bulgularına
göre, üst sosyo-ekonomik tabakalrdaki ana-babaların çoçukları zeka ölçümleri
yönünden üstündürler ama alt tabakalrdaki nüfusun sayıca fazlalığı bu kesimdeki
üstün yetenek yoğunluğunu artırmaktadır. Bu nedenle Super, kendi sosyo-ekonomik
kesimleri içinde ana-babaların meslekelerine doğru yönelme eğilimi gösteren
öğrencilere meslekler ve iş dünyasına daha geniş bir bakış açısı kazandırmaya
yöneltme programlarını · eleştirmektedir. Demeokratik bir toplumu oluşturmada
temel bir kurum olan okul, öğrencilerin toplumda yeteneklerine ve ilgilerine en
uygun biçimde görev almaya yönelmelerini sağlamalıdır.
4.

Yöneltme anlamlı olmalıdır. Yöneltme programı çerçevesinde

verilen bilgiler, okullrada şu görüşe dayandırılabilmektedir. Öğrenciler mesleklerle
ilgili bilgileri alıralar, zihinlerine yerleştirirler ve gerektiğinde kullanırlar. Oysa
gerçek öğrenme bireyin duyduğu bir gereksinime yanıt niteliğindedir ve
öğrenilenlerin kalıcılığı bu gereksinimlerin giderilmesine ilişkindir. Öyleyse
yöneltme

çerçevesinde

verilen

bilgiler,

onlar

açısından

gereksinimlerini

karşılayacak ve yaşamlarıyla ilişkili, yani anlamlı olmalıdır. Bir başka değişle
öğrenciler bu bilgileri özümleyebilmelidirler.
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Gelişimsel

rehberlik

anlayışı

çerçevesinde

bireyin mesleki gelişimini değerlendirmede
yöneltmenin

okul psikolojik

kullandığı

danışmanları

boyutları dikkate alarak,

bu çerçeve içerisinde izlenmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Özellikle

lise 9. sınıf, bireyin kendisini tanıması, sınaması ve daha gerçekçi bir karar vermesi
açısından

yapılacak

olan rehberlik

yardımı

bireyin

yöneleceği

alanı seçmesi

açısından önemlidir. Çünkü bireyler lisede okuyacağı alanı seçerek ayni zamanda
gireceği üniveriste programını ve böylece mesleğini de belirleyecektir.
lise 9. sınıfta öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin

Bu nedenle

geliştirilmesi,

öğrenim

sürecindeki eğitimsel ve mesleki kararları vermeye de katkı sağlamaktadır.

2.2. Karar Vermeye İlişkin Kuramsal Çerceve
Bu bölümde

karar verme

kavramı,

karar verme

süreci,

karar

verme

,,_

stratejileri ve karar kuramlarından söz edilmiştir.

2. 2. 1. Karar Verme Kavramı ve Karar Verme Süreci
Karar verme konusunda çalışmış olan araştıımacılar, karar verme sorunu ile
ilgilenerek karar vermeyi farklı biçimlerde tanımlamışlardır. Kuzgun (2000)'a göre
karar veıme bir gereksinimi gidereceği düşünülen bir nesneye götürecek birden
fazla yol olduğu zaman, ya da bir gereksinimi gidermek için uygun bir hedef olup
olmadığı kesin değil iken yaşanan sıkıntıyı giderici bir yöneliş

olarak

tanımlamaktadır. Caroll (1980)'a göre, karar verme, bireyin karar veril.nesi gereken
bir durumla karşılaşması ve bu durum karşısında ne zaman ve nasıl karar vereceğini
belirlediği bir etkinliktir. Birey, bu süreçte kendine uygun bir yaklaşımda bulunarak
durumu değerlendiımekte ve seçeneklerden birine yönelmektedir. Haris (1998),
karar vermeyi seçenekler üzerindeki belirsizliği ve şüpheyi yeterli derecede
azaltarak aralarında en uygunu seçmeyi içeren bir dizi işlem olarak tanımlamış ve
karar vermede seçeneklerle ilgili bilgi toplamanın önemini vurgulamıştır. Janis ve
Mann (1977) ise, karar vermeyi, bireyin karşılaştığı çatışma ve stresi azaltmak için
yaptığı eylem olarak tanımlarken; çeşitli araştırmacılar ise en yalın biçimiyle karar
vermeyi, olması muhtemel olasılıklardan birini seçme olarak tanımlamaktadır
(Nelson, 1984; Miller ve Byrnes, 2001; Scott, 2003; Zunker, 1998).
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Karar verme, uygun bir yaşam tarzında amaçları ve gereksinimleri yerine
getirmedeki istek olarak da tanımlanmaktadır. Karar verme, zaman içerisinde oluşan
bir dizi kararı kapsamaktadır. Bireyler gereksinimlerini karşılamak ya da benlik
kavramlarını gerçekleştirmek için de seçimler yapıp, karar vermektedirler
(Pietrofesa ve Splete, 1975). Bazı tanımlarda ise, karar verme bir süreç olarak da
değerlendirilmektedir. Klaczynski, Byrnes ve Jacobs (2001) ise, karar vermeyi,
kişinin içinde bulunduğu durumu ile, hedeflediği durum, arasındaki çelişkiyi fark
etmesi ile başlayan bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bu süreçte birey çelişkinin
azaltılması için seçenekleri tanımlama, değerlendirme, seçme, hareket planı
belirleme, gerekli hareketleri uygulama, hareketin sonuçlarını değerlendirme,
hareketin etkililiği ile ilgili olarak bilgiyi işleme ve geribildirirnleri depolama gibi
işlemler gerçekleştirmektedir. Ancak Kuzgun (2005), karar verme davranışının
ortaya çıkabilmesinde bulunması gereken birtakım koşulların olması gerektiğini
~

~

belirtmektedir. Bunlar;
1.

Karar verme durumunu ortaya çıkaran bir seçme sorunun olması ve bu

sorunun birey tarafından hissedilmesi,
2.

Güçlüğü giderecek birden fazla seçeneğin olması,

3.

Bireyin seçeneklerden birine yönelme özgürlüğünün olmasıdır.
Mann, Harrnoni ve Power (1989), karar verme davranışının çok karmaşık bir

süreç

olması yanında, karar vermeyi _ birçok

değişkenin

de etkilediğini

belirtilmektedir. Bunlar; ararştırma ve işleme (mevcut olan bilgilerin ayrıntılarını
belirleme), hüküm verme (bilgi kaynağının güvenirliğini değerlendirme), öğrenme
(kesin kararların bağlayıcı olduğunun ve kolya kolay kırılamayacağının farkına
varma) ve bellek (benzer karar verme problemlerinin nasıl üstesinden gelineceğiyle
ilgili bilgiyi hatırlama).
Karar verme sürecini etkileyen etmenlerle ilgili alanyazın incelendiği zaman,
bireylerin karar verme sürecini, bireyin algılaması, algılamadaki farklılıkları,
duyguları, iradesi, güdüsü, sezgisi, içtepisi, önyargıları, bağımlılığı, sosyal faktörler,
aile, akran baskısı gibi değişkenlerin etkilediğini, ortaya koymaktadır (Payne,
Bettman ve Johson, 1993; Sinangil, 1993; Byrnes, 1998; Özcan, 1999; Klaczynski,
Byrnes ve Jacobs, 2001).
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Bireyler yaşamları boyunca birçok karar verme durumu ile karşı karşıya
kalmaktadırlar. Ancak, bu kararl~ırın birey için anlamı, önemi ve kararın verildiği
zaman göre farklılık göstermektedir. Meslek kararı da birey için yaşamında verdiği
en önemli kararlardan biridir. Kuzgun (2003)'a göre karar verme süreci, bir akıl
yürütme sürecidir. Karar verme süreci sırasında seçeneklerin bireyin isteklerini ve
bireyin

seçeneklerin

gerekliliklerini

karşılayabilme

derecesi.

bakımından

değerlendirilmesi işlemidir. Bireyin kendine uygun bir biçimde bu değerlendirmeyi
yapabilmesi,

kendisini

ayrıntılı

bir biçimde

tanımasıyla

bağlantılıdır.

Birey

seçeneklerle ilgili ne kadar ayrıntılı ve doğru bir bilgiye sahip olursa elde edeceği
· sonuç hakkında da o derece açık bir fikre sahip olabilir.
Karar

verme

sürecının

aşamalarını

Kuzgun

(2003)

şu

biçimde

açıklamaktadır:

.

.

1. Problemin hissedilmesi

2. Problemin tanımlanması
3. Seçeneklerin oluşturulması
4. Seçeneklerle ilgili bilgi toplanması
5. Toplanan bilgilerin,
değerlendirilmesi

istekleri

karşılama

olasılığı

açısından

6. Uygun seçeneğin belirlenmesi
7. Planın uygulanmaya konması
8. Sonucun değerlendirilmesi
Zeleney (1982), karar verme süreci üzerinde durarak, araştırmaların bu
konuda yoğunlaşması gerektiğini vurgulamaktadır. Araştırmacıya göre, karar verme
süreci üç evreden oluşmaktadır. Bunlar; Karar öncesi dönem, karar dönemi ve karar
sonrası dönem. Karar öncesi dönemde birey, ilk olarak bir çatışma durumunun
varlığı ile karşı karşıya gelmektedir. Çatışmanın kendisinde oluşturduğu gerginliği
yaşayan birey ideal olduğunu düşündüğü seçenekler aramaya başlamaktadır. Bu
süreçte karar verici, tüm seçenekleri ve her bir seçeneğin ortaya çıkaracağını
düşündüğü sonuçları ayrıntılı olarak değerlendirir. Bu süreç, bilgi toplama ve
değerlendirme sürecidir. Birey, elde ettiği bilgileri değerlendirir ve bir sıraya koyar.
Karar döneminde ise; karar verici, karar durumuna uyum sağladıktan sonra elinde
bulunan tüm seçenekleri ideal olanla karşılaştırır ve elemeye başlar. Birey, ideale en
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yakın olduğunu düşündüğü seçeneğe yönelir ve karar verici olarak uygulamaya
koyacağı kararı belirler. Karar sonrası dönemde ise karar verici, verdiği kararın
uygulanması sonucunda ortaya çıkan durumun bir değerlendirmesini yapar.
Karar verme süreci birbiriyle ilişkili halkalar olarak da ele alınmış ve bu
süreç ile ilgili evreler açıklanmıştır (Camey ve Wells, 1995). Bu evreler;
1.

Farkında olma evresi: Artan rahatsızlık duygusu ile birlikte değişikliklerle

karar vermeye hazır olma durumudur. Bu his, iç ya da dış baskıların her ikisine de
neden olabilir.
2.

Kendini değerlendirme

evresi: Kariyerle

ilişkili kararlar vermede

dikkat

edilmesi gereken, bireyin kendisini tanımanın önemli bir kriter olmasıdır. Bu kriter,
yetenek, ilgi, değerler, beceriler ve istekleri içermektedir.
3.

Araştırma evresi: farkında olarak karar verme süreci, mutlaka doğru, geniş

ve konuyla ilişkili bilgileri gerektirmektedir. Bu bilgiler, çalışma yaşamına yönelik
bilgi ve önceden söz konusu olan kendini anlamayı amaçlayan bilgilerin her ikisi ile
de ilişkilidir.
4.

Bütünleştirme:

özellikler

arasında

karşılanacağı

Seçeneklerlerle
uygunluğun

uzlaşmanın

ilgili kriterler

değerlendirilmesi

sağlanmasıdır.

ve bireyin

ile gereksinim

Bu aşamada ne istenildiği

sahip

olduğu

ve arzuların
ile ne elde

edileceği arasında bazı kıyaslamalar yapılması gerekmektedir.
5.

Sorumluluk

evresi:

Birçok

konuda

karar

verme

ve harekete

geçme

gereksinimi vardır. Ancak sorumluluk alma zamanı geldiğinde bilinçli bir seçim
için yeterli bilgi gerekmektedir.
6.

Uygulama evresi: Bir plana dayanmaksızın sorumluluk alma ve karar verme

başarıya götürmemektedir.

Plan, karar verme noktasında, ne, niçin, ne zaman ve

nasıl sorularının cevaplanmasını içermektedir. İyi bir planlama, uygulama sırasında
karşılaşılabilecek

süprizleri ve zorlukları en aza indirmeli ve güven vermelidir.

Ancak, planlama yapılırken bütün olasılıkların eksiksiz olarak hesaba katılması da
kolay değildir.
7.

Yeniden

değerlendirme

evresi:

Kararları

yeniden

değerlendirmek

ve

düzeltmeler yapmak çin kişiye izin verilirse istenilen sonuçlara ulaşmak daha da
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kolaylaşmaktadır. Bu durum, verilen kararların kötü olduğu anlamına gelmez, ancak
verilen kararla ilgili daha fazlasını

öğrenmek

ya da durumun

farklı kararlar

gerektirmesi gibi olası durumlarda uyum göstermesi için gereklidir.
Alanyazında,

karar veıme sürecinin aşamalarıyla

ilgili farklı açıklamalar

yapılsa da, karar verme sürecinde birtakım basamaklardan

geçilerek ilerlediğini,

birey bu basamakları kullandığı zaman etkili karar verebildiğini ifade etmektedirler.
Bu basamaklar;
1. Amacın belirlenmesi,
2. Seçeneklerin oluşturulması,
3. Seçeneklerle ilgili bilgi toplama,
4. Seçeneklerin avantajları ve dezavantajlının belirlenmesi,
5. Planlama, gözden geçiıme ve uygulamalardır

(Baron ve Brown, 1991;

Baron, 1994; Byrnes, 1998; Elias ve Weissberg, 2000; Furby ve Beyth
Marom, 1992; Halpern- Felsher ve Cauffman, 2001; Hastie ve Dawes,
2001; Janis ve Mann, 1977).
Karar verme

durumunda

olan bir kişinin

karar

verme

basamaklarını

uygulaması önemlidir. Betz ve Hackett (1981 )'in araştımaları sonucunda, bireylerin
amaç belirleme, mesleklerle

ilgili bilgi toplama, problem çözme, gerçekci plan

yapma ve mesleki özellikleri doğru olarak değerlendirme
tamamladıklarında,
bulgulamışlardır.
getiımemeleri

meslek',

kararı

verme

gibi görevleri başarıyla

yetkinliklerinin

yükseldiğini

Ancak bireylerden beklenen mesleki gelişim görevlerini
onların

doğru ve mantıklı

karar vermelerini

yerine

zorlaştırmakta

ve

kararsızlık yaşamalarına da neden olmaktadır. Gati (1986), mesleki kararsızlığın,
mesleki karar verme sürecinde bireyin kendi değerleri ve seçenekleriyle ilgili bilgi
yetersizliğinden, gerekli bilgileri edinme konusunda zaman ve para yetersizliğinden,
bilgiyi işleme ve depolamadaki
bilgileri elde edememesinden

sınırlılıklardan

ve mesleki alanlarla ilgili gerekli

kaynaklandığını

belirtmektedir.

Böyle bir durumda

bireyler sağlıklı olmayan bir karar verme sürecinden geçerek kendilerine
olmayan

bir

mesleğe

yönelebilirler.

Bu

nedenle

ergenlerin

sağlıklı

uygun
karar
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verebilmeleri için karar veıme süreci, basamaklarıyla

ilgili bilgi sahibi olması ve

uygulaması oldukca önemlidir.

2.2.2. Karar Verme Stratejileri
Bireylerin karar verme sorununa yaklaşımları ve karar verirken izledikleri
yöntemler birden çok olabilmektedir. Karar verme durumunda olan bireylerin
soruna yaklaşımları, benimsenen belli bir karar biçimine göre yaptıkları işlemler,
izledikleri yollar karar stratejisi olarak ifade edilmektedir. Karar biçimi, stratejiden
daha kapsamlı bir kavramdır. Belli bir biçimi benimseyenlerin kullandıkları
stratejiler de farklı olabilmektedir (Kuzgun, 2008).
Karar verme stili, alanyazında mesleki davranışı ve mesleki gelişimi
açıklamak için bilişsel yapının sergilenişi olarak tanımlanmaktadır (Mau, 2000).
Genel olarak, alanyazın incelendiğinde karar verme stili, bireyin mesleki karar
verme görevini algılayışı, karar verme durumundaki hareketi, eylemleri, tepkileri ve
yaklaşım yolu olarak tanımlanmaktadır (Arroba, 1977; Haren, 1979).
Jaspen (1974), karar sürecinin bireyin bir seçeneği elde etmek için bilgi
toplama yollarında ona rehberlik eden stratejileri kullanmasının onun kararını
etkilediğini ifade etmektedir. Bu stratejileri kullanmasının onun kararını etkilediğini
ve bireyin karar verme biçiminde farklılık göstereceğini ifade etmektedir (Akt:
Philips ve ark., 1984). Bireyler karar verirken bireysel amaçlarının yanı sıra duruma
göre farklı stratejiler kullanmaktadırlar (Friedman ve Mann, 1993; Leaper.. t998;
Mincemoyer ve Perkins, 2003; Sauermann, 2005; Scott ve Bruce, 1995; Thunholm,
2003).
Osipow ve Reed (1985), karar stratejilerini karar ve kararsızlık olmak üzere
iki boyutta ele alırken; Johnson (1978), spontan karşıtı sistematik ve içsel karşıtı
dışsal olmak üzere karar stratejilerini iki boyutta ele almıştır. Bunlar;
1. Spontan/sistematik: spontan davrananlar o anki verilere dayanarak
seçenekleri değerlendirmekte ve çabucak sonuca gitmektedirler. Sistemetik karar
verenler ise dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde karar verilecek konuda veri topladıktan
sonra sonuca varmaktadırlar.
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2. İçsel/dışsal:

İçsel

güçlerine

dayananlar

durumu

inceleyip

karar

verirken, dışsal olanlar başkalarına danışarak çözüm bulmaktadırlar.
Dinklage (1967)'e göre, bireyler karar verirken 8 farklı karar verme stilinden
birini kullanmaktadırlar. Bunlar;
1. İçtepisel davrananlar: Karşılarına çıkan ilk seçeneğe yönelirler. Kararları
anidir ve sadece isteklerine ve duygularına önem verirler.
2. Kaderci davrananlar: Sorunun çözümünü ya da, kararı çevresel olaylara
ya da kadere bağlarlar.
3. Boyun eğenler: Bir başkasının planına ya da önerisine boyun eğerler.
4. Erteleyenler: Sorunun üzerinde düşünmeyi ve eyleme geçmeyi ertelerler.
5. Plan yapanlar:

Hedefe

götürecek

seçenekleri

sistemli

bir biçimde

incelerler ve istekleri ile olanaklar arasında denge sağlayacak en uygun seçeneği
bulmaya çalışırlar.
6. Sezgisel davrananlar: Karar verme sorununa mistik, bilinçdışı güdülere
ağırlık veren bir yaklaşımdadırlar. Bir kararı nasıl verdiklerinin farkında değillerdir
ama kararın doğru olduğundan emindirler.
7. Donup kalanlar:
yaklaşma

gücünü

erteleyemez.

Karar veıme

kendilerinde

Bilgi toplamaktan,

sorumluluğunu

bulamazlar.

Karar

hissederler

planı

seçenekleri düşünmekten

yapamaz

ama

ona

ve kararı

kaçınırlar ancak karar

vermeleri gerektiğinin de farkındadırlar.
Harren (1979), mesleki karar vermeyi kolaylaştırmak

amacıyla yapmış

olduğu deneysel araştırma sonucunda, bireylerin mantıklı, sezgisel ve bağımlı karar
verme olmak üzere üç tür karar verme stilini ortaya koymuştur.
1. Mantıklı
perspektifinde

karar

verme:

Mantıklı

karar

stili,

sistemli tahmini ve mantıksal müzakereyi kapsamaktadır.

verme stilinde olan bireyler, karar vermenin sorumluluğunu
Bilgi toplama

verme

ve bu bilgileri

değerlendirmede

dikkatli

zaman
Bu karar

kabul etmektedirler.
ve nesnel

bir tutum

içindedirler.
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1. s~:z.c~}'2>el katat verme·. Seı.ıisel katar verme stilinde, bireyler duygusal

etmenleri düşünen, çoğunlukla ani hareket eden bir ~utum içerisindedirler. Karar
vermenin sorumluluğunu, bu yolla karar verenler de kabul etmektedirler fakat
içinde bulundukları andaki duygulara ve duygusal farkındalığa güvenirler.
3. Bağımlı karar verme: bağımlı karar verme stilini kullanan bireyler
pasif ve başkalarının etkisi altındadırlar. Başkalarının isteklerine önem vererek,
onların gösterdiği yönde hareket etmektedirler (Phillips ve ark., 1984).
Scherba, bireylerin karar verirken kullandıkları karar verme stillerini
belirlemek amacıyla "Karar Verme Anketi" geliştirmiştir. Bu anket sonuçlarına
göre Krumboltz, Kinner, Rude, Scherba ve Hamel (1986), beş karar verme stilini
belirlemişlerdir. Bunlar;
1. Mantıklı stil: Karar vermede sistematik ve mantıksal yaklaşımları
kullanarak karar verenler.

~

2. Bağımlı stil: Karar vermede başkalarının tavsiyelerine göre hareket
edenler.
3. Sezgisel stil: Belirli olmayan bir baskının ya da iyi duyguların hoşa
giden bir sonuca yol açacağını düşünerek karar verenler.
4. İçtepisel stil: Spontan ve konu üzerinde düşünmeden, hesap yapmadan
karar verenler.
5. Kaderci stil: Kararlarında şansın ve kaderin daha çok rol oynadına ve
kendi kişisel kontrollerinin çok az olduğuna inanan kişilerdir.
Karar verme stilleri genel olarak incelendiği zaman, olumlu ve olumsuz
olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Karar verme durumunda, karar verme
basamakları uygulanarak karar verildiğinde olumlu karar verme, karar verme
basamaklarından biri atlanıldığında, yeterli zaman ayrılmadığında ya da başka birine
sorumluluk aktarıldığında ise olumsuz karar verme stili kullanılmaktadır. Bireyler
içinde bulundukları duruma göre, bu stillerden birine başvurabilmektedir. Byrnes
(2005), olumlu karar verme stiline sahip bireylerin özelliklerini de şu şekilde
belirtmektedir:
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1. Eylemin çeşitli yönlerinin olası sonuçlarını göz önüne alır ve tarn bilgiye
sahiptir.
2. Fiziksel sağlık, duygusal sağlık ve maddi gelire sahiptir.
3. Belirsizliği azaltmak, iyi tercihleri keşfetmek ve seçenekleri değerlendirme
gücüne sahiptir.
4. Karar verme durumlarında bilgilerini ve değerlerini harekete geçirir ve
uygular.
Türkiye'de ise karar verme stratejilerini belirlemeye yönelik ilk çalışma
Kuzgun (1992) tarafından yapılmıştır.

Kuzgun (2005) her bireyin çeşitli karar

durumlarında farklı tepkiler gösterebileceğini belirtmiş ve karar verme stratejilerini
4 alt boyutta toplamıştır.

...

1.

İçtepisel: İsteklerini ön plana alan ve hoşuna giden seçeneğe hemen

...

yönelerek karar verenler.
2.

Mantıklı: Seçenekleri dikkatlice inceleyip, her bir seçeneğin olumlu

ve olumsuz yönlerini değerlendirerek karar verenler.
3.

Bağımlı:

Başkalarının

doğıuyu

bileceğine

inanarak,

başkalarının

önerilerine önem verenler.
4.

Kararsızlık: Verdiği kararı hemen değiştirmeye

kalkışan ve hiçbir

karardan hoşnut olmayanlar.
Bu araştırmada da Kuzgun tarafından geliştirilen Karar Verme Stratejileri
ölçeği kullanılmıştır. Bireylerin karar verirken benimsedikleri karar verme biçiminin
bilinmesi onlara götürülecek hizmetlerin planlanması açısından önemlidir. Öncelikle,
bireylerin sahip olduğu, benimsediği karar biçimlerinin belirlenmesi ve rehberlik ve
psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri çerçevesinde öğrencilere etkili karar
verme yöntemlerinin kazandırılması gerekmektedir (Kuzgun, 2005).

'+~
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Karar vermeyle ilgili günümüzde yirmiden fazla kuram bulunmaktadır.
Geliştirilen tüm kariyer karar verme modelleri Bell ve diğerleri (1988) tarafından
öne sürülen kuralcı, betimsel ve ön tanılayıcı modellere dayanarak geliştirilmiştir.
Ancak, Gati ve Tal, (2008) kuralcı modelin meslek kararını vermek için uygulama
güçlüklerinin olduğunu, betimsel modelin ise eksikliklerinden dolayı bu modellerin
kariyer psikolojik danışmanlığı ve rehberliği alanında benimsenmediğini ileri
sürmüşlerdir. Üçüncü tür karar verme modeli olan ve son zamanlarda ortaya çıkan
ön tanılayıcı (prescriptive) karar verme modelinin, diğer karar verme modellerinin
zayıflıkları ve eksik yönlerinin çoğunu gidermiş ve en aza indirmiştir (Gati ve Tal,
2008). Bu nedenle, ön tanılayıcı karar verme modelinin bireyi daha iyi kararlara
yönlendirmekte ve meslek danışmanlığı hizmetleri için de daha etkili ve yararlı bir
model olduğu ileri sürülmektedir (Gati ve Tal, 2008).
,,..

,,..

Özellikle, öntanılayıcı karar modelleri en iyi kararı verebilmeyi içeren bir
takım basamakları önererek, en iyi kararın nasıl verildiğine odaklanmaktadır (Pitz
ve Harren, 1980). Araştırma dönemindeki bireyler, kendini tanıma, meslekleri
inceleme gibi faaliyetleri sürdürürler. Böylece bu dönemin billurlaşma alt
basamağında olan bireyler, ne istediklerini belirginleştirmeleri gerekmektedir
(Yeşilyaprak, 2011). Bu dönemde olan bireyler, meslek seçimi kararlarını verirken,
kişisel ve sosyal yönlere ağırlık verirler. Bununla birlikte verilen kararlar iğretidir.
Eğer olumsuz bir yaşantı olmazsa ~

kararlara bağlanma artar (Kuzgun, 2000). Bu

dönemdeki bireylere karar verme basamakları ile ilgili bilgilerin kazandırılması
önemlidir. Bu nedenle bu araştırmada, ön tanıyalyıcı karar modellerinden Gellatt'ın
karar modeli, Janis ve Mann'in karar verme modeli, ardışık eleme modeli ve Gati ve
Asher'in

öne elemeli- deıin araştırmalı- seçim modelleri ele alınmış ve

açıklanmıştır.
2.2.3.1.

Gelatt'ın Karar Modeli

Gelatt (1962), karar vermeyi birbirini takip eden ardışık bir süreç olarak
tanımlamaktadır. Bireyin bir amaç ya da hedef belirledikten sonra ve karar verme
gereksinimini fark ettiğinde başladığını ifade etmektedir. Bu sürecin ilk basamağında
"yordayıcı sistem" bulunmaktadır. Bu sistem, muhtemel seçim alanlarını, bu seçim
50

alanlarının

muhtemel

sonuçlarını

ve sonuçların

meydana

gelme

olasılıklarını

kapsamaktadır. Seçimlerin muhtemel sonuçları ve onlarm meydana gelme olasılıkları
için gerekli olan, her bir seçeneğe uygun konuyla ilgili bilgi sahibi olunmaktadır.
Sürecin

ikinci

basamağı

"değer

sistemi"dir.

Değer

sistemi,

bireylerin

kendi

değerlerini dikkate alarak, elde edilecek olası sonuçların istenirliğinin belirlenmesini,
kısaca sonuçlardan arzu edilir olanları içermektedir. Karar verme sürecindeki son
aşama ise "ölçüt" aşamasıdır. Bu aşama, bireyin karan değerlendirmesi, seçenekleri
elemesi ve karara ulaşmasıdır.
Gelatt (1962), bir karar verme durumu ile karşı karşıya kalan bireyin ilk
olarak yordama ve değer sistemlerine ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. Bir birey, ne
kadar

doğru

ve ayrıntılı

bilgiye

sahip

olursa,

farklı

eylemleri

uygulamaya

koyduğunda, alacağı riskle ilgili o derece açık bir fikre sahip olur. Hiçbir kararda
riskten kurtulmaya olanak olmadığı gibi, gerek de yoktur. Önemli olan ,kişinin

...

alacağı riski bilmesidir.
Seçeneklerin, birey açısından istenirlik derecesi kararın yönünü önemli
derecede belirlemektedir. Gelatt'a (1962), göre bir seçeneğin kişi tarafından istenirlik
derecesinin tercihte önemli rolü olduğunu ve bir şeyi yapmak için hissedilen
gereksinimin şiddeti beklentilerin bir işlevidir. Bireyler geleceğe ilişkin sonuçlarla,
bunlara bağladıkları değerler oranında ilgilenmektedirler.

2.2.3.2. Janis ve Mann'in Karar Verme Modeli
Janis ve Mann (1977), sistematik yaklaşımlara temel oluşturmak amacıyla,
çatışma kuramını geliştiımişlerdir ve bir bireyin kendisi için kişisel önem arz eden
bir karar verme durumunda kaldığında iç çatışma yaşamaya başladığını ifade
etmektedirler. Çatışma kuramında, 5 tip karar verme stilini ve bu stillerin stresle olan
ilişkilerini açıklamaktadır. Her bir karar verme stili, zaman baskısı ve ikilemlere
çözüm bulmada iyimserlik ve kötümserlik koşullarıyla belirlenmiş ve belli bir
psikolojik baskı düzeyi ile iç içe geçmiş durumdadır. Bu karar verme stilleri:
Çatışmasız bağlılık, çatışmasız değişim, savunucu kaçınma, aşırı uyarılmışlık ve
ihtiyatlı-seçiciliktir.
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1. Çatışmasız bağlılık; mevcut durumda bir tehdit olmadığı algılanıyorsa verilen
karara bağlı kalınır. Bu durumda birey stres yaşamayabilir

ya da stres az

düzeyde ortaya çıkabilir.
2. Çatışmasız değişim; mevcut durumda değişmemede risk varsa ama değişimde
risk yoksa karar veren birey değişmede risk görmez ve tüm seçenekleri
dikkate almadan en önemli ya da en çok tavsiye edilen karan seçer. Bu
durumda da birey stres yaşamayabilir ya da stres az düzeyde ortaya çıkabilir.
3. Savunucu kaçınma; mevcut durumda değişme ve değişmemede riskler çok
yüksekse, birey kaytararak, sorumluluğu başkasına atarak ya da olma olasılığı
en az olan .kötü seçeneği desteklemek için akıl yürütmeler oluşturarak

uyuşmazlıktan kaçar. Bu durumda birey yüksek stres yaşamakta ve aynı
zamanda, zaman
zorundadır.
.
. baskısı altında karar vermek
'
4. Aşırı uyarılmışlık; mevcut durumda birey bir çözüm bulma konusunda
iyimser ise, ama dikkatli bir inceleme için zarnanının yetersiz olduğunu
düşünüyorsa, en az kötü olduğunu düşündüğü bir seçeneğe tutunabilir. Birey,
ikilemden çıkmak için çılgınca yol arar. Zaman baskısına bağlı olarak, karar
veren birey çabuk rahatlamayı sağlayacak gibi görünen ani çözüm önerileri
üzerinde düşüncesizce değerlendirmeler yapar. Seçimin bütürı sonuçlarının
etkileri, duygusal heyecan, önseçirn ve sınırlı dikkat nedeniyle gözden
kaçırılır. Büyük bir duygusal gerilim yaşanır. Bu durumda da birey yüksek
stres yaşamakta ve aynı zamanda, zaman baskısı altında karar vermek
zorundadır.
5. İhtiyatlı-seçiciliktir; mevcut durumda bireyin çözüm bulma konusunda
iyimser olduğunda son · kararını vermeden önce dikkatli bir biçimde
seçenekleri gözden geçirebilmek ve sonucu değerlendirebilmek için yeterince
zamanının olduğuna inandığında kendisi için uygun olanı seçmeye
yönelmesidir. Karar veren birey, dikkatlice ilgili bilgileri araştırı, tarafsız
tavırla bilgileri özümser ve karar vermeden önce seçenekleri dikkatlice
değerlendirir.
Çatışmanın ortaya çıkmasının nedeni, bireyin kendisiyle ilgili bir karar süreciyle
karşı karşıya kaldığında söz konusu durumu eş zamanlı olarak hem kabul etme hem
de reddetme eğilimi bulunmasıdır (Janiss ve Mann, 1977). Bu çelişkili güçlerin
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sonucu belirsizlik

duygusu, eyleme geçmeye tereddüt

etme ve hatta duygusal

endişedir. Çatışma kuramında psikolojik stres; tehdit edici, endişe veren çevresel
olayların ya da uyarıcıların neden olduğu hoş olmayan duygusal durumları ifade eden
genel bir terim anlamında kullanılır.

Stresli bir olay, aslında çevrede yaşanan

herhangi bir değişimdir. Genellikle bu değişiklik, son derece olumsuz duygulara
(kaygı, suçluluk duygusu ya da utanç gibi) neden olur ve bireyin bilgiyi işlemesini
olumsuz etkiler. Psikolojik stres karar verme sürecinin tüm aşamalarında

orta

düzeyde ise, birey kendisi için en doğru kararı alır (Çoklakkadıoğlu, 2010).
Janis ve Mann (1977)'in, tanımlamış oldukları karar verme yeteneği modelinde,
kusursuz· bilgiyi araştırmak için bazı ölçütler ileri sürmüşlerdir. Bu yazarlar dikkatli
ve özenli karar vericiyi, çok sayıdaki çeşitli seçenekleri inceleyen, seçenekleri nesnel
olarak araştırabilen ve her seçeneğe değer veren, hepsinin istendik ve istenmedik
yönlerini görebilen yeni bilgiyi düzenli olarak araştıran, bilgi hoşuna gitmese bile o
~

~

bilgiyi kullanan ve kararı uygulamaya koymak için plan yapan kişi olarak
tanımlanmakta, dikkatsiz karar vermeyi ise karar verme yetersizliği olarak
değerlendirmektedirler. Birey karar verirken stres ve çatışma yaşar. Dolayısıyla,
karar verme durumunda davranışını etkileyen en önemli etmen, bireyin yaşadığı
çatışma ve stresi azaltma ve yok etmesiyle ilgili davranışlarıdır.
Janis ve Mann (1977), dört temel varsayımda stres ve çatışına arasındaki ilişkiyi
açıklamaktadırlar. Bunlar;
1. Kararsal bir çatışmayla ortaya çıkan stres oranı, bireyin hedefleri,

bu

hedeflere ilişkin gereksinimler ve kararın sonucu olarak kati
gereksinimlerin giderilmesi beklentisidir. Bu beklenti büyüdükçe stres
de artmaktadır.
2. Tehlikeler ve/veya fırsatlar karar sürecini başlatmaktadır. Kararsal
stres, tehlike ve fırsatlar ortaya çıktığında karar verecek olan bireyin o
anki eylemler dizisiyle alakalı olma derecesine bağlıdır.
3. Sorun için tüm uygulanabilir seçenekler ve tehlikeler ciddi birer risk
olarak algılandığında, istenilen seçeneğin bulunabilmesi umudu ortadan
kalkar ve koruyucu kaçınma ortaya çıkar. Koruyucu kaçınma,
başkalarına bağlı ve verilere gösterilen özel dikkatle ortaya çıkan
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seçeneklerden kaynaklanan kazançların abartılması ya da kayıpların
önemsenmemesiyle biçimlenmektedir.
4. Kararsal çatışma makul seviyede strese neden olduğunda, mantıklı bir
seçenek

bulabilme

tanımlamak

umudu

varken

ya da değerlendirmek

elde

edilebilir

bir

seçeneği

için dikkatli

bir çaba ortaya

Karar verme süreci, karar verecek olan bireyin karşılaştığı

bazı tehlikelerle

konmaktadır.

başlar, böylece birey içinde bulunduğu durum için kendini bir şey yapmaya zorunlu
hisseder ki bu durum bireyin hedeflerine ulaşması için bir fırsat olarak algılanır.
Fakat bireyin özsaygı düzeyi karar verme durumunda hangi tarzı kullanacağının en
önemli belirleyicisidir. Bu nedenle Janis ve Mann, karar vermede özsaygısı yüksek
bireylerin karar verme sorunuyla karşılaştıklarında

ihtiyatlı-seçicilik

stilinde- karat

verici olacaklarını belirtmektedir. Karar vermede özsaygısı düşük olan bireylerin

...

ise savunucu kaçınma, aşın uyarılmış karar verici olacaklarını

...

belirtmektedir.

Kısaca, Janis ve Mann (1977), karar verme yeteneğini tanımlayan modelleri karar
verme sürecinde kaygı ve stres düzeyini kontrol edemeyen bireylerin kararlarıyla
ilgili çatışmalar

yaşayacaklarını

etkileyebileceğini

vurgulamaktadır.

ve çatışmaların

bireyin kararının

sonuçlarını

Bunun yanında bireyin sahip olduğu özsaygı

düzeyi de karar verme yeteneğini ve karar verme tarzını da etkilemektedir.

2.2.3.3 Ardışık Eleme Modeli
Gati (1986),

orjinali . Tversky

(1972) tarafından

geliştirilen

kriter-eleme

modelini meslek kararı verme sürecinde kullanılmak üzere yeniden yapılandırmıştır.
Yeniden yapılandırmış olduğu bu modele ardışık eleme modeli ismini vermiştir.
Gati ( 1986), bireylerin bir karar verirken çelişki yaşadıklarını ve bu çelişkiyi
artıran birtakım etmenlerin olduğunu belirtmektedir. Bu çelişkileri; karar verilmesini
belirleyen zamanın yaklaşması, engelleyici çevresel etmenlerin olması, başka bir
alanda çalışma olasılıklarının yüksek olması, algılanan meslek fırsatlarının sayıca
fazla olması, seçeneklerle ilgili doğru bilgi edinme konusunda yüksek talep olması,
kabul edilir tercihlerle ilgili özellikler, bireyin seçeneklerin özelliklerini gerçekci bir
biçimde

değerlendirememesi

ve karar

vermenin

ertelenmemesi

için

yapılan
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toplumsal baskılar olarak tanımlamaktadır. Bireyler bu çelişkileri ortadan kaldırmak
için farklı yöntemler

kullanabilmektedir.

Bazı bireyler

meslek planı yapmaya

yönelirken, bazı bireyler de çelişkiyi ortadan kaldırmak için kararı erteleme davranışı
ya da kısa süreli bir meslek tercihi yapma davranışı gösterebilmektedirler.
Mesleki karar verme davranışını açıklamak için, beklenen fayda ve ardışık
eleme yaklaşımı olmak üzere iki temel yaklaşım geliştirilmiştir. Bunlardan beklenen
fayda kuramında, birey karar verme davranışını yerine getirirken, olası meslek
tercihlerinin kendisine sağlayacağı kazançları değerlendirmekte

ve aralarında en

kazançlı olduğuna inandığı mesleği seçmektedir. Ardışık eleme kuramında ise, her
mesleki seçenek kendisine ait bir özellik kümesi taşımaktadır. Birey karar verme
durumunda, bütün seçeneklerin özelliklerini ayrıntılı bir biçimde değerlendirmekte
ve bu değerlendirmenin

sonuçlan

doğrultusunda

bir eleme yapmaktadır. · Birkaç

seçenek kalıncaya kadar birey eleme işlemine devam eder ve en son kalan seçenek

...

doğrultusunda karar verir (Gati, 1986).
Ardışık eleme modeli, bireylerin mesleki karar vermelerine yardımcı olmak
amacıyla, karar ve bilgi işleme kuramlarına dayanan, uygulamalı bir yaklaşım olarak
Gati ve Fassa (1995) tarafından yeniden yapılandırılmıştır . Bu modelde bireylerin
karar verirken seçeneklerini tanımlayan çeşitli kriterlerin olduğunu ve her bir kriter
değerlendirilerek seçeneklerinin sırayla elenmesi söz konusudur. Bireyler en önemli
kriterden en az önemli olan kritere doğnı bir sıralama ve eleme yapmaktadır.
Ardışık eleme modelinde birbirine bağlı 9 basamak bulunmaktadır (Gati ve
Fassa, 1995). Bunlar;
1.

Karar problemini 'tanımlama ve yapılandırma: Birinci aşamada var

olan seçenekler arasında seçilecek olanlar ile kararın amacı belirlenmektedir.
Örneğin, bir meslek ya da anabilim dalı seçmek.
2.

İlişkili kriterleri belirleme: Birinci aşamada belirlenen kararın amacına

göre ilişkili olabilecek bilgi ve araç gereç belirlemeyi içermektedir. Bu aşamada
amaca ulaşmak için gerekli olan kriterlerin tespit edilmesi gerekmektedir. Örneğin,
meslek seçimi için gerekli olan yetenek, ilgi, değerler, zaman vb. özelliklerin
belirlenmesi.

55

3.

İlişkili kriterleri önemine göre sıralama: Bireyin mesleki amacına

ulaşması için önemli gördüğü özellikleri ele alarak, önemli olan kriterleri önem

sırasına koymasıdır.
4.

En üst düzeyde kabul edilebilir seviyeyi belirleme: Birey belirlediği

kriterler içerisinden en çok istenen ve kabul edilenleri belirleyip, daha sonra
ulaşılabilir olan kriterleri de değerlendirir.
5.

Tercihlerle uyumsuz olan meslekleri eleme: Birey karar durumu ile

ilgili kriterleri bir bir ele almaktadır. İlk önce onun için en önemli olan kriterden
başlayarak, sırasıyla tüm kriterler değerlendirilir. Birey için maksimum düzeyde
kabul edilebilir olarak tanımlanamayan kriterler elenir. Bu eleme sürecine geriye
kalan seçeneklerin üstesinden gelinebilecek uygun bir sayıya inene kadar, devam
edilir.

.

6.

Yeniden inceleme ve tercihlerde değişikliğe hazır olma: Birey bir

önceki basamakta oluşturmuş olduğu seçenekler kümesinden sonra, var olan
seçeneklerini kaçırma

ihtimalini

azaltmak için önceki

aşamaları

yeniden

incelemektedir. Yeniden inceleyerek belirli kriterleri neden elediğini, değiştirmek
isteyip istemediği ve önceki yaşantılarından emin olup olmadığı test edilir.
7.

Ek bilgi toplama: Bu basamakta birey seçmiş olduğu seçeneklere

ulaşabilmesi için daha fazla ve eksiksiz bilgi toplamaktadır.
2.

İstenirlik sırasına göre seçenekleri sıralama: Birey sürecin sonuna

doğru ilk, ikinci ve son olarak hangi seçeneği uygulayacağına karar vermelidir. Bu
kararı verebilmesi için de bireyin, her kriterin algılanan avantaj ve dezavantajlarına
göre odaklanmayı başarabilmesi gerektirmektedir.
9.

En çok tercih edilen seçeneği uygulamaya koymak için adım

belirleme: En son aşamada birey seçimini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan
planlama çalışmalarına odaklanmakta ve bireyin en çok istediği seçeneği fark
etmesini artırıcı çalışmaları içermektdir.
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2.2.3.4 Gati ve Asher'ın (2001a) Ön Elemeli- Derin Araştırmalı(ÖDS) Modeli (Prescreen-InDeepth

Exploration-Choices

Seçim

Model)

Gati ve Asher (2001), ardışık eleme modelini temel alarak, bireylerin kariyer
kararı için sistemetik bir çerçevede ele alarak ön elemeli kariyer karar verme
modelini geliştirmiştir. Bu modeli, kariyer kararlarının karmaşıklığını göz önüne
alarak, karar verme sürecini kolaylaştırmak ve kariyer karar verme sürecinin
sonuçlarının kalitesini artırmak amacıyla geliştirmiştir. Bu model ön eleme, derin
araştırma ve seçim yapma adımlarını içeren üç aşamadan oluşmaktadır.
I. Ön-Eleme Aşaması: Bu aşamada birey seçmek olasılığı en fazla olan
meslekleri içeren tercih listesinden, ileride seçilme olasılığı en fazla olanları
belirleyerek daha az sayıda meslek tercih listesi oluşturmaktadır. Bu aşamada, birey
ilk olarak kendisi için bir meslek seçiminde önemli gördüğü kriterleri, yetenekleri,

.

.

ilgilerini ve fiziksel sınırlılıklarını dikkate alarak belirler. Bu kriterleri belirlemek en
önemli noktadır çünkü birey bu kriterlere göre olası mesleki seçeneklerini

eleyecektir. Birey önce seçmiş olduğu kriterleri en önemliden en az önemli olana
göre sıralar ve kriterleri gerekli olarak kendi özelliklerine ve tercihlerine göre
derecelendirir. Bu derecelendiıme işleminden sonra birey en önemli kriterden
başlayarak, her bir kriteri inceler. Bu incelemede birey alacağı kariyer seçeneklerini
ve bu seçenekleri tanımlayan kriterleri arasında ardışık eleme yöntemini kullanır.
Böylece birey kendi özellikleri ile olası kariyer seçeneklerinin özelliklerini
karşılaştırır. Bu karşılaştırma ile kendi tercihleri ve kriterleri ile uygun olmayan
seçeneklerini elemeye çalışır. Eleme işlemine en önemli ölçütlerden başlayarak
sonuçta bir sonraki aşamada daha ayrıntılı olarak inceleyebileceği 7-8 olası seçenek
kalana kadar devam eder.
II. Derin Araştırma Evresi: Birey bir önceki aşama sonucunda elde ettiği
olası seçenekleri derinlemesine inceleyerek bunlar arasında kendine en uygun
olanları belirler. Bu aşama, seçilme olasılığı yüksek olan kariyer seçeneklerin aynı
zamanda

bireyin

sahip

olduğu

özelliklerine uygunluğunun

araştırılmasını

amaçlamaktadır.
Bu aşamada birey önce kendine en uygun, seçilme olasılığı yüksek kariyer
seçeneklerle ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi toplar ve ayni zamanda kendi
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özelliklerine ilişkin derinlemesine bilgi toplayarak; kariyer seçeneklerinin özellikleri
ile kendi özelliklerinin karşılaştırıp uyumlu olmayan kariyer seçeneklerini elemeye
çalışır. Bu aşamanın sonucunda birey, hem kariyerlerle hem de kendi özelliklerine
ilişkin topladığı bilgileri de potansiyel kariyer seçenekler

listesini 2-4 mesleğe

indirmeyi amaçlar.

III. Seçim Aşaması: Bu aşamada, birey derinlemesine araştırma sonucunda
elde ettiği kariyerleri

birbirleri

ile ikili biçimde karşılaştırarak,

tercihlerini

ve

özelliklerini göz önüne alıp, kariyerleri avantaj, dezavantaj ve gerçekleştirebilme
olasılığını

da değerlendirerek

kendine en uygun kariyer seçeneğini

belirlemeye

çalışır.

2.3 İlgili Araştırmalar
Bu çalışmada ilgili araştırmalar

iki başlık altında ele alınmıştır.

başlıkta mesleki olgunlukla ilgili Türkiye'de

Birinci

ve yurtdışında yapılan araştırmalar,

ikinci başlıkta ise karar verme becerileri ile ilgili Türkiye ve yurtdışında yapılan
deneysel araştırmalara yer verilmiştir.

2.3.1. Mesleki Olgunlukla İlgili Türkiye'de Yapılan Araştırmalar
Lise öğrencilerinin,

mesleki

olgunluk

düzeylerini

yükseltme

amaçlı

ilk

deneysel çalışma Bacanlı (1995) tarafından yapılmıştır. Mesleki olgunluk düzeyi
düşük olan öğrenciler deney ve kontrol gnıplarına tesadüfi olarak yerleşitirilmiş ve
deney grubuna Super ve Overstreet
Tercihini

Billurlaştırma

kariyer

(1960) tarafından

gelişim görevine

belirlenen

Bir Mesleki

ilişkin davranışları

mesleki karar verme grup rehberliği etkinliği uygulanmıştır.

geliştirici

Bu programda

bir

meslek tercihini billurlaştırma gereğinin farkında olma, meslek seçiminde göz önüne
alınacak faktörlerin

farkında olma, meslek seçiminde

hedefleri

etkileyebilecek

olasılıkların farkında olma, meslek seçiminde şimdi ve gelecek ilişkisinin farkında
olma, tercih edilen meslekle ilgili bilgi edinme, ilgi ve değerleri farklılaştırma ve
meslek seçiminde kaynakları kullanma gibi amaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir.
Sekiz haftalık uygulama sonunda deney grubunda yer alan öğrencilerin programın
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amacına

be\ir\enen
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grubundaki öğrencilerin puan ortalamalarından yüksek olduğu görğlmüştür. Daha
sonra yine Bacanlı (2005) tarafından yapılan izleme araştırması ile elde edilen
kazanımların kaybolmadığı ortaya konmuştur.
Usluer (1996,2011) yüksek· lisarıs çalışması için geliştirmiş olduğu
programda, grup yaşantısının lise öğrencilerinin mesleki olgunluğu geliştirmede
etkisini araştırmıştır. Meslek İnceleme Grup Yaşantısı Programında mesleklerle ilgili
bilgi edinmek, seçeceği mesleği ya da meslekleri daha yakından tanımak isteyen
öğrencilere meslekleri nasıl inceleyeceklerinin adım adım anlatılması amaçlanmıştır.
Veri toplama aracı olarak Mesleki Olgunluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadarı elde
edilen sonuca göre, Meslek İnceleme Grup Yaşantısı Programının öğrencilerin
mesleki olgunluk düzeylerini artırmada etkili olduğu bulunmuştur.
Evren (1999, 2005) ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk
ve mesleki benlik algısı düzeylerini geliştirmek amacıyla mesleki grup rehberliği
programı geliştirmiştir. Haftada 1 saat, 1 O hafta boyunca uygulanarı grup rehberliği
programın katılan ve katılmayan öğrencilerin mesleki olgunluk, mesleki benlik
algıları ve mesleki benlik algıları doğrultusunda meslek tercihi yapmaları arasında
fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre programın uygulandığı
deney grubundaki öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin kontrol grubuna göre
daha yüksek olduğu ve deney grubundaki öğrencilerin mesleki benlik algıları
. .loğrultusunda ilgi ve yeteneklerine ilişkin meslek tercihleri arasında tuterlıiık oranı
daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Albayrak ve Çiftçi-Türkmen (2006), lise öğrencilerinin mesleki olgunluk
düzeylerinde olumlu yönde bir değişiklik yaratılması amacıyla meselek grup
rehberliği programı geliştirilmiştir. Grup rehberliği programı 8 hafta boyunca 41
gönüllü öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada Mesleki Olgunluk Ölçeği öntest ve
sontest olarak uygulanmıştır ancak istatistiksel olarak bir farklılık görülmemiştir.
Araştırma niteliksel açıdan incelendiğiı:ıde, grup çalışmasına katılan öğrencilerin
mesleki olgunluk açısından olumlu yönde farklılıklar gösterdiği görülmüştür.
İşgör ve Sezer (2008), lise öğrencilerine mesleki olgunluk kazandırma amaçlı
sınıf-içi rehberlik etkinlik programı geliştirmişlerdir. Program 8 hafta boyunca
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uygulanmıştır.

Program içeriğinde;

alan ve meslek seçme~in insan hayatındaki

önemi, bireyin kendisini tanımaya yönelik yetenek ve ilgilerinin değerlendirilmesi,
Akademik Benilk Kavramı
tanıma,

alanlara

Ölçeği'rıin

göre . meslekleri

uygulanması,

okuldaki alan ve bölümleri

tanımaya yönelik

etkinliklere

yer verilmiştir.

Program ön-test, son-test medelli kontrol gruplu deneysel bir çalışma olarak lise 9 ve
liselO. sınıf öğrencilere uygulanmış ve veri toplama aracı olarak Mesleki Olgunluk
Ölçeği kullanılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin mesleki olgunluk

puanlarının deney öncesinden sonrasına deney grubu lehine anlamlı bir farklılık
gösterdiği bulgulanmıştır.
Karataş ve Yavuzer (2009), ortaöğretime devam eden öğrencilerin, mesleki
olgunluk puanlarını artırmaya yönelik yaratıcı drama yöntemini kullanılarak yapılan
mesleki rehberlik programının etkililiğini ortaya koymayı amaçlayan ön test- son

...

test- izleme ve deney kontrol gruplu Split pilot modeline dayalı deneysel bir çalışına

...

yapmışlardır. Veriler deney grubunda 12, kontrol grubunda 12 toplam 24 öğrenciden
alınmıştır. Araştırmada Kuzgun ve Bacanlı (2005), tarafından geliştirilen Mesleki
Olgunluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen program yaratıcı
drama yönteminin kullanıldığı 8 oturumluk, her biri 90 dakika olan bir mesleki grup
rehberliği

programıdır.

değerlendirme

Yaratıcı

aşamalarından

drama

süreci

oluşacak

hazırlık-ısınnrna,

şekilde

uygulanmıştır.

canlandırma,
Her

oturumda

doğaçlamalar, rol oyunları, dans/hareket etkinlikleri, pandomim, grup paylaşımı ve

.

grup . tartışmalarına yer verilmiştir. Araştırmada- elde edilen bulgular, deney grubunun
çalışma sonrasında mesleki olgunluk puanlarının

kontrol grubuna göre önemli

düzeyde arttığını ve bu durumun 8 hafta sonra yapılan izleme ölçümünde de devam
ettiğini göstermiştir.
Türkiye'de yapılan araştırmalar incelendiği zaman, mesleki olgunluk kavramı
haricinde olan, ancak yine de öğrencilerin kendilerini tanıma vb. mesleki rehberlik
konularıyla ilgili diğer deneysel araştırmaların
konularda

Türkiye'de

Araştırmanın

ilk deneysel arştırma Ülkü (1976) tarafından yapılmıştır.

amacı lise 9. sınıflarda

uygulanan

açısından etkinliğini ortaya koymaktadır.
sosyo-ekonomik
üzerinde

düzey bölgelerinden

yapılmıştır.

da yapıldığı tesbit edilmiştir. Bu

Bu

grup rehberliğinin

Araştırma, Ankara'nın

yöneltme

alt, orta ve üst

seçilen üç lisenin birinci sınıf öğrencileri

öğrencilerden,

iki

deney

ve

üç

kontrol

grubu
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oluşturulmuştur.
kendini

Deney gnıbubdaki öğrencilere, onların grup saatlerinde, bireyin

tanımasına

ve karar verme yöntemlerini

öğrenmesine

yardım

etmeyi

amaçlayan, uygulanan çeşitli yetenek ve ilgi envanterleri sonuçlarıyla ilgili bilgi
veren

ve güdümsüz

bir yaklaşımla

sürdürülen

bir gnıp

rehberliği

programı

uygulanmıştır. Grup rehberliği uygulamaları sonucunda, 1. öğrencilerin Fen alanında
başarılı olabilmek için ilgi kadar yeteneklerini de dikkate alınması gerektiği yolunda
içgörü

geliştirmelerine

yardımcı

olmuştur.2.

Gnıp

rehberliği

sonunda,

deney

grubunda Fen koluna girmek isteyenlerin sayısında ilgilerle tutarlı olarak azalma,
Edebiyat koluna girme isteğinde ise bir artma görülmüştür. Ancak bu alanlara ilişkin
başarı

beklentileri

ile yetenekler

arasında

bir ilişki bulunamamıştır.

rehberliği sırasında deney grubunun testlere karşı yönlendirilmeleri
yetenekleri

ve testlerinden

beklentileri

arasındaki

3. Grup

onların ölçülen

ilişkiyi araştırmıştır. 4. Grup

rehberliğinden beklentileri arasındaki ilişkiyi artırmıştır. Grup rehberliğine katılan
öğrencilerde Fen.•. kolunu tercih ile şekil kavrama testi arasında daha fazla bir
tutarlılık belirlenmiştir. 5. Grup rehberliğine katılan öğrencilerin Fen ve Edebiyat
kolu tercihleri ile bu kollardaki başarı beklentileri ve bu kollara ilişkin yılsonu başarı
ortalamaları ilişkili bulunmuştur. Ancak, grup rehberliği öğrencilerin ölçülen ilgileri
ile ileride seçmeyi düşündükleri meslekler arasında bir ilişki sağlamada etkili
olmamıştır.
Kuzgun'un (1982) yapmış olduğu deneysel çalışmada, mesleki rehberlik
uygulamasının.': lise öğrencilerinin yetenek, .ilgi ve meslek değerlerine uygun
meslekleri tanımalarına ve mesleki gelişimlerine etkisini incelemiştir. Üç ay süren
mesleki rehberlik uygulamaları sonucunda, mesleki rehberlik hizmetlerinin
öğrencilerin yetenek ve ilgilerine uygun meslekleri tanımalarına olumlu yönde etkisi
olduğu tespit edilmiştir.
Güney'in (1982), yüksek lisns çalışması için geliştirmiş olduğu grup
rehberliği programında lise 3. sınıf öğrencilerin kendilerine ilişkin bilgileri,
meslekleri ve gerektirdiği değerleri kavramaları sağlanarak, meslek tercihleri ile
tutarlı ve tutarsızlıkları değerlendirebilmelerine ve daha objektif eğitsel-mesleki
planlar yapabilmelerine yardımcı olmayı amaçlamıştır. Öğrencilerin, meslek
alanlarına atfettiği değerler ile meslek tercihleri arasındaki uyumluluk etkisini
incelemiştir. Uygulanan grup rehberliği programı sonucunda mesleklere bağlı
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değerler ile meslek tercihleri arasndaki tutarlılıkta etkili olduğu, ancak mesleki

\I

I

ı
!

tercihlerde etliki olmadığı bulunmuştur.
Öncü (1991) lise I ve lise II sınıf öğrencilere grupla mesleki rehberlik
etkinliği uygulamıştır. 2 deney ve 2 kontrol grubundan oluşan uygulama sonucunda
bireylerin ilgi ve yeteneklerine uygun meslekleri seçmede anlamlı düzeyde
değişiklikler olduğu bulunmuştur.
Uskaner (1999) mesleki grup rehberliğinin lise birinci sınıf öğrencilerinin
mesleki olgunluk düzeyleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Geliştirmiş olduğu
programı haftada 1 saat olmak üzere 6 hafta boyunca deney grubundaki öğrencilere
uygulaşmıştır. Araştırma sonuçlarına göre mesleki olgunluk düzeyini artırma amaçlı
uygulanan grup rehberliği programının, öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini
artırmada etkili olduğu-bulunmuştur.
Öksüz (2001) geliştirmiş olduğu grup rehberliği programını lise 9.sınıf
öğrencilere uygulamıştır. Bu program ile lise 9.sınıf öğrencilerin ilgi, yetenek ve
meslek alanlarını ve bu meslek alanlarındaki derslerin gerektirdiği yetenek ve ilgileri
tanımanın, uygun meslek alanı seçmelerine etkisi olup olmadığını araştırmıştır. 11
oturum olmak üzere uygulanan grup rehberliği programı sonucunda deney grubu
öğrencilerinin öntest ve sontest puanları arasında bir artışın olduğu bulunmuştur.
Aydın (2002, 2007,2009) doktora çalışması olarak, grup rehberliğinin, lise
1 .sınıf öğrencilerinin alan tercihlerinde gerçekçi davranmalarını>etkisini incelemiştir.
Program öğrencilerin birbirleriyle duygu, düşünce ve davranışlarına ilişkin
paylaşımlarda bulunarak onlardan geri bildirim alarak ve onlara geri bildirim vererek
kendilerini tanıma ve böylece kendilerine uygun alan tercihi yapma davranışlarına
ilişkin farkındalık kazanmalarını, farklı açılardan kendilerini değerlendirmelerini ve
kendilerinin farkına varmalarını, böylece gerçekci alan tercihi yapma becerisi
kazanmalarını sağlayacak biçiminde yapılandırılmışdır. 12 hafta boyunca uygulanan
grup rehberliği programı sonucunda deney grubundaki öğrencilerin deney sonrası
algılanan yetenek ve ilgi puanlarının ölçüt olarak alınan gözlenen yetenek ve ilgi
puanlarına yaklaştığı, ancak kontrol grubundaki öğrencilerin puanlarının değişmediği
bulunmuştur. Bu bulgular grup rehberliği rogramının öğrencilerin gerçekci alan
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I

tercihi yapmalarında kendi yeteneklerini daha gerçekci algılamalarına

yol açtığını

ortaya koymaktadır.
Bektaş ve Demir (2004), sekiz oturumdan oluşan mesleki grup rehberliği
programı geliştirmişlerdir. Bu program çerçevesinde üniversite öğrencilerinin

önce

kendisini tanımasına yönelik yetenekler, ilgiler, beceriler, değerler gereksinimler ve
güdü üzerinde
rehberliği

durulmuş,

uygulamaları

daha sonra da mesleki

sonucunda,

bilgiler

Uzer (1987) tarafından

incelenmiştir.
geliştirilen

Grup

Mesleki

Olgunluk Ölçeğinin beş alt boyutundan biri olan kendini tanıma testi, öntest ve
sontest

olarak kullanılmıştır.

Çalışma

sonucunda

öğrencilerin

kendini

tanıma

açısından olumlu yönde farklılıklar gösterdikleri görülmüştür.
Doğan ve Kuzgun (2008), bilgi verici danışmanlık programının lise son sınıf
öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavına ve üniversite eğtimine ilişkin yanlış inanç
düzeylerine etkisini incelemişlerdir.

1 O hafta boyunca lişe son sınıf öğrencilerine

bilgilendirme, beceri kazandırma, öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara ortak çözüm
arayışını destekleyen, danışmanlık ilke ve tekniklerine uygun akılcı duygusal eğitime
dayalı program uygulanmıştır. Veriler araştırmacılar tarafında geliştirilen "Üniversite
Sınavına ve Eğitimine Yönelik Yanlış İnaç Ölçeği" ile elde edimiştir. Araştırmda
uygulanan programın lise son sınıf öğrencilerinin

üniversiteye

giriş sınavına ve

üniversite eğitimine yönelik yanlış inanç düzeylerini anlamlı olarak azaltmada etkili
olduğu bulunmuştur.

2.3.2. Mesleki Olgunlukla İlgili Yurtdışında Yapılan Araştırmalar
Brusoski, Golin, Gallagher ve Moore (1993), yüksekokul öğrencileriyle
yaptıkları araştırmada üç haftalık meslek danışmanlığı programı uygulanmıştır.
Meslek program uygulamasında mesleki olgunluk, mesleki kararsızlık ve Rotter
denetim odağı ölçekleri öntest ve sontest sınama aracı olarak kullanılmıştır. Deneysel
çalışma sonucunda' öğrencilerin mesleki kararsızlıklarında bir azalma görülürken,
mesleki

olgunluk

ve

kontrol

odağı

puanlarında

anlamlı

bir

farklılık

bulgulaıiamamıştır.
Hodkinson ve Sparkes (1993), "Gençlerin meslek seçimi ve mesleki
· rehberlik" konulu araştırmalarında meslek rehberliği eylem planı kullanarak orjinal
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dikkate alınması gereken faktörler incelenmiştir. Meslekli rehberlik çalışmasına
katılan öğrencilerin meslek seçimi yaparken kendilerini daha iyi tanımalarından
dolayı kendi özelliklerine uygun meslekleri tercih ettikleri sonucu bulgulanmıştır.
Makro ve Savickas (1998), lise 1 O.sınıf ve üniversite birinci sınıf öğrencilere
uygulamak amacıyla zaman temelli bir mesleki rehberlik müdahale programı
geliştirmişlerdir. Program üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm geleceğe
oryantasyon ve iyimserlik geliştirmeye yöneliktir. İkinci bölüm gelecekler ilgili
amaçlar belirlemesi, geleceği gerçekci algılaması ve plan yapmaya yönelik olumlu
tutumlar geliştirmeye yöneleliktir. Üçüncü bölüm olan bütünleşme de ise gelecekte
elde etmek istedikleri için şimdi yapması gerekenler üzerinde durulur. Program beş
oturum olmak üzere 30 lise öğrencisine ve 25 üniversite öğrencisine uygulanmıştır.
Grup üyelerine öntest-sontest olarak boylamsal kişisel yönelim skalası, amaçların
~

~

başanlabilirliği
uygulanmıştır.

ölçeği,

mesleki

olgunluk envanteri ve mesleki

plan ölçeği

Araştırma sonuçlarına göre deney grubundaki bireylerin daha

gerçekci amaçlar ve planlar yaptığını ve mesleki olgunlaşmanın daha yüksek olduğu
bulunmuştur.
Rysiew, Shore ve Leeb (1999), çoklu potansiyele sahip üstün yetenekli
ergenlere kendilerini tanımaya yönelik grup etkileşimi uygulanmıştır. Uygulama
sonucuna göre çoklu potansiyele

sahip üstün yetenekli ergenlerin ilgilerini ve

olaı.. ~,:.larını daha iyi tanıyarak, kendilerine ait daha fazla bilgi sahibi olarak.. bir .
meslek seçmek için sadece yetenekli olmanın yeterli olmadığını, ilgilerin, değerlerin
ve sahip oldukları diğer olanakların da meslek için yeterli olmasının gerekli olduğu
sonucuna varılmıştır. Yapılan araştırmaya göre bireylerin kendilerini tanımaya
yönelik yapılan yardımın onların daha doğru meslek kararı vermesine katkı
sağlamaktadır.
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2.3.3. Karar Verme Becerileri İle İlgili Tiirkiye' de Yapılan Araştırmalar

Ersever (1996), karar verme becerileri kazandırma ve etkileşim gruplarının
üniversite öğrencilerinin mantıklı karar verme becerilerini geliştirmede etkili olup
olmadığını inceleyen grup etkileşiminin etkisini incelemiştir. Araştırmacı beceri
kazandırma grubuna karar verme davranışının temel belirleyicileri ile içsel ya da
mantıklı karar verme veya kararsız olma gibi karar stillerini ve bunları
benimseyenlerin kişilik özellikleri hakkında bilgi vermiş, mantıklı karar verme
alıştırmalan yaptırarak, yaşantılarını paylaşacakları bir etkileşim ortamı sağlamıştır.
Etkileşim grubunda ise üyeleri sadece sosyal ortamlarda nasıl karar verdikleri, bu
kararların sonucunda neler yaşadıklarını tartışmışlardır. Araştırma sonucunda her iki
uygulamanın da öğrencilerin içtepisel karar verme eğilimlerinde azalma, mantıklı
karar verme eğiliminde artma sağlandığı bulunmuştur. Bu bulgular her- iki
programında bireylerin mantıklı karar verme becerisini kazanmada etkili olduğunu
,,..

göstermiştir. Etkileşim grubu yaşantısına ve karar verme becerileri kazandırma
programına katılan öğrencilerin, içtepisel karar verme davranışlarında bir azalmaya
ve mantıklı karar verme davranışlarında bir artışa neden olmuştur. Araştırma
bulguları, üniveriste birinci sınıf öğrencilerinin, Karar Stratejileri Ölçeği, içtepisel
. karar verme ve mantıklı karar verme alt ölçeklerinde, etkileşim grubu yaşantısından
ve Karar Becerileri Kazandırma Programından eşit derecede yararlandıklarını ortaya
koymaktadır.
Çivitci (2005), tarafından yapılan araştırmada akılcı duyusal eğitim
programının ilköğretim öğrencilerinin mantıkdışı inanç, sürekli kaygı ve mantıklı
karar verme düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada deney, plasebo ve
kontrol gruplarında yer alan 17'şer öğrenci olmak üzere 51 yedinci sınıf öğrencileri
üzerinde yapılmıştır. Çivitçi tarafından geliştirilen Ergenler için Mantıkdışı İnançlar
Ölçeği, sürekli kaygı düzeyleri için Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kaygı
Envanteri'nin Sürekli Kaygı alt ölçeği ve Kuzgun tarafından geliştirile Karar
Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda akılcı duyusal programının,
öğrencilerin mantıkdışı inanç düzeylerini azaltmada etkili olduğu, bu etkinin 3 aylık
izleme dönemi sonunda da devam ettiği, ancak öğrencileri sürekli kaygı düzeylerini
azaltmada ve mantıklı karar düzeylerini artırmada etkili olmadığı bulgulanmıştır.
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Şeyhun (2000), yüksek lisan çalışması kapsamında karar verme becerileri
eğitim programının ilköğretim son sınıf öğrencilerinin karar verme becerisine etkisini
araştırmıştır.

Araştırma

kapsamında

Karar

Stratejileri

Ölçeği

öğrencilere

uygulanmıştır. Öğrencilerin ölçekten aldıkları puanlara göre 40 kişilik deney ve 40
kişilik

kontrol

grubu

oluşturulmuştur.

kazandırma programı uygulanmıştır.
Staratej isi Ölçeği, içtepisel

Deney

grubuna

karar -verme becerisi

Araştırma sonucunda deney grubunun Karar

karar verme alt ölçeğinden

elde ettikleri son test

puanlarının ortalaması, öntest ouanlarının ortalamasından düşük bulunmuştur. buna
karşın kontrol grubundaki

deneklerin, içtepisel karar verme alt ölçeğinden elde

ettikleri öntest ve sontest puanlarının ortalamaları
Mantıklı

birbirine yakın bulunmuştur.

karar verme alt ölçeğinden elde edilen puanlar karşılaştırıldığında

ise,

deney grubunun sontest puanlarının öntest puanlarına göre arttığı, kontrol grubunun .
öntest ve sontest puanlarının ortalamalarının ise birbirine yakın olduğu görülmüştür.
Bu bulgular sonucunda, deney grubuna uygülanan karar veıme becerisi kazandırma
programı, öğrencilerin mantıklı karar verme becerilerini artırmıştır. Yapılan üç aylık
izleme çalışması sonrasında da programa katılan öğrencilerin sontestten aldıkları
puanların ortalamasında nalamlı bir farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır.
Alanyazın incelendiği zaman, bireylerin mesleki karar verme konusu ile ilgili
farklı konularda deneysel çalışmaların olduğu görülmektedir.
Bilgin (1995), grup rehberliği ve grupla psikolojik danışma yardımının lise
öğrencilerinin

mesleki karar verirken bağımsız davranabilmeleri

üzerine etkisini

ortaya koymak amacıyla grup rehberliği programı geliştirmiştir. Program meslek
kararını

veremeyen,

uygulanmıştır.

ailelere

Araştırma

gereğinden

fazla bağımlı

olan lise öğrencilerine

üç grup halinde yürütülmüştür.

Birinci grup, grupla

psikolojik danışma yardımı, ikinci grup, grup rehberliği yardımı almış, üçüncü grup
ise kontrol grubudur. Araştırma sonuçlarına göre, grupla psikolojik danışma ve grup
rehberliği uygulanan deney gruplarının son test puan ortalamalarının,
ortalamalarından

anlamlı

düzeyde,

yüksek

olduğun

grubunda ise, böyle bir fark elde edilememiştir.
deney grubunun son __test puan ortalamalarının

tespit

öntest puan

edilmiştir.

Grup rehberliğinin

Kontrol

uygulandığı

Grupla psikolojik danışma yapılan

deney grubunun son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
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Bulgular her iki yöntemin de öğrencilerin mesleki kararlarında

etkili olduğunu

göstermiştir.
Bal (1998), ergenlik döneminde mesleki karar verme olgunluğunu incelemek
ve mesleki karar verme eğitim programının etkisini araştırmak amacıyla hem tarama
hem de deneysel bir model kullanmıştır. Deneysel modelde iki deney ve iki kontrol
grubu ile uygulama yapılmıştır. Araştırma sonuçlarında lise öğrencilerinin mesleki
olgunluk düzeyleri ile benlik kavramları, aile ortamının psiko-sosyal algılanışı ve
akademik başarı arasında ilişki olduğu bulunmuştur.

Lise öğrencilerinin

mesleki

olgunluk düzeyinin eğitim düzeyine, ana-baba eğitim düzeyine, cinsiyete ve okul
türüne

göre farklılık

gösterdiği

ortaya çıkmıştır.

programı, lise ikinci sınıf öğrencilerinin

Mesleki

karar verme eğitim

mesleki olgunluk düzeyini yükseltmede

· etkili olduğu bulunmuştur.
Çakır (2003), "Bir mesleki grup rehberliği programının,_lise öğrencilerinin
mesleki

kararsızlık

düzeylerine

etkisi"

konulu

araştırması

kapsamında

lise

öğrencilerinin kararsızlık düzeylerini tespit etmek amacıyla Mesleki Karar Envanteri
geliştirmiştir. Araştırma, deney ve kontrol gruplu öntest ve sontest modeline dayalı
deneysel

bir çalışmadır.

Araştırmada

geliştirilen

mesleki

rehberlik

etkinlikleri

uygulamasını Bacanlı (1996) tarafından geliştirilen "Bir kariyer karar verme grup
rehberliği

programı

(2004)geliştirilmiş
aşamalarından

ve uygulama
oldukları

yararlanarak

rehberliği programının

klavuzu"undan

"Bilişsel

Bilgi

oluşturulmuştur.

uygulandığı,

ve

Sampson

Yaklaşımı"

Araştırma

ve

diğerleri

problem

çözme

sonuçlarına . göre,

grup

deney grubundaki lise 9 .sınıf öğrencilerinin

mesleki kararsızlık düzeylerinin kontrol grubundaki öğrencilerden anlamı düzeyde
düşük olduğu bulunmuştur.
Bozgeyikli (2005), doktora çalışması amacıyla, meslek kararı verme grup
rehberliği

8.smıf öğrencilerinin

meslek kararı vermede

kendilerini yetkin görme düzeylerine etkisini araştmnıştır.

7 hafta süreli iki oturum

olmak

programının

üzere

ilköğretim

uygulanan

grup

rehberliği

programında

araştırmacı

tarafından

geliştirilen, Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeği (MKVÖ) kullanılmıştır. Bireysel
ve mesleki özellikleri doğru olarak değerlendirme,
gerçekçi

plan yapma

amaçlarına

yönelik

mesleki bilgi toplamada

düzenlenen

programda,

ve

ilk olarak
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öğrencilerin gerçekci öz kavramı geliştirmelerine yardımcı olmaya, mesleklere ilgili
bilgilerin nerelerden ve kimlerden toplanabileceği
kaynaklara

ile ilgili bilgiler verilerek, bu

birebir erişmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.

Araştırmadan

elde edilen

sonuçlara göre, mesleki grup rehberliği programının ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin
meslek kararı vermede kendilerini yetkin görme düzeylerini artırmada etkili olduğu
bulunmuştur.
Doğan (2005), "Bilgi verici danışmanlık programının ünviersiteye giriş sınavı
ve üniversite
çalışmasında

eğitimine

ilişkin yanlış inançlara

etkisi"

başlıklı

yüksek

lisans

kontrol gmplu öntest ve sontest deneysel bir araştırma yapmıştır.

Araştırmacı meslek seçimi sırasında bocalama, hedefleri çok yüksek ya da çok düşük
olarak belirleme gibi meslek seçiminde işlevsel olmayan davranışların temelinde
yanlış bilgi ve inançların bulunduğuna ilişkin yanlış inançları ölçen bir ölçek ve .
yanlış inaçları azaltan dokuz otummluk bir eğitim programı geliştirmiştir. Araştırma
~

~

sonuçlarına göre, uygulanan programın yanlış inançlarda azalma sağladığını ve
bireylerin saha sağlıklı meslek kararı verdiklerini bulgulamıştır.
Kırdök (2006), lise 9.sınıf öğrencilerin mesleki kararsızlık düzeylerini
azaltmak amacıyla, bilgiyi işleme kuramı temelli mesleki grup rehberliği programı
geliştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda bir alan seçmenin gereğini ve alan seçimiyle
ilgili gerekli bilgileri bilme, kendini tanımanın önemi ve yönleri bilme, meslekleri
bilmenin önemi ve gereken özellikleri bilme, mesleki karar verme ve problem çözme
sürecinin aşamalarını bilme, meslekikarar vermede yürütme sürecini ve özelliklerini
bilme hedef davranışlar belirlenmiştir. Programın sınanması için yapılan çalışmada
kontrol gruplu öntest ve sontest model kullanılmıştır. Araştırmada Çakır (2003)
tarafından geliştirilen Mesleki Karar Envanteri uygulanmıştır. Uygulama sonucunda
deney grubu öntest-sontest puanlarının ortalamaları arasındaki anlamlı farkın
uygulanan mesleki gmp rehberliğinden kaynaklandığı bulunmuştur.
Bozgeyikli ve Doğan (2008), bilgisayar destekli mesleki karar verme grup
rehberliği programının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin, meslek kararı vermede
kendilerini yetkin görme düzeylerine etkisini incelemiştir. Deney ve kontrol gruplu
öntest ve sontest modeline dayalı deneysel bir çalışma yapmışlardır. Deney
grubundaki öğrencilerle 5 hafta boyunca, haftada iki oturum olmak üzere toplam 1 1
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oturum mesleki karar verme grup rehberliği
öğrencilere grup rehberliği uygulanırken,

uygulanmıştır.

Deney grubundaki

kontrol grubundaki öğrencilere

okulun

genel rehberlik planından seçilmiş konular üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Deneysel
işlem sonrasında deney ve kontrol gruplarının Meslek Kararı Verme Yetkinlik
Ölçeği'nden öntest ve sontest puanlan arasındaki farkın anlamlılığını ortya koymak
için ilişkisiz gruplar için t testi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre deney ve
kontrol gruplarının uygulanan ölçeğin her üç boyutu iççin öntest ve sontest puan
ortalamaları
denenen

arasında

bilgisayar

anlamlı

farklılık

bulunmuştur.

Bu bulgular,

destekli mesleki karar verme grup rehberliği

araştırmada
programının

ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin meslek karan vermede kendilerini yetkin göreme
düzeylerini artırmada etkili olduğunu göstermektedir.
Çolakkadıoğlu

(201 O), çatışma kuramına

dayalı olarak geliştirilen

karar

verme beceri eğitimi grup uygulamalarının ergenlerin karar verme stillerine etkisini
,ı..

incelemiştir.

Araştırma deney ve kontrol gruplu deneysel desen modelindedir.

Araştırmada

deney

grubuna

Çatışma

Kuramı

temel

alınarak

oluşturulan

on

oturumluk psiko-eğitim temelli bir grup uygulaması yapılmıştır. Deney grubuna
uygulanan karar verme beceri eğitimi grup uygulamalan

ergenlerin karar verme

beceri eğitimi grup uygulamaları ergenlerin karar verme deneyimi yaşamasına, karar
vermenin ilkeleri hakkında tutarlı bir bilgi bütünlüğü kazanmasına, yanlış kararların
nedenlerini anlamalarına ve daha iyi, daha emin kararlar vermelerine, kararlarını
daha iti 1:1asıl kontrol edeceklerine
yardımcı

olmak amacıyla,

temelinde geliştirilmiştir.

ve alternatiflerini

çatışma kuramına

Araştırmadan

nasıl genişleteceklerine

dayalı olarak psko-eğitim

grubu

elde edilen sonuçlara göre, karar verme

beceri eğitimi uygulamalarının karar vermede öz-saygı düzeylerini ve olumlu başa
çıkma stilini kullanımını arttırdığı, olumsuz başa çıkma stillerini kullanımını
azalttığı ve bu etkinin uzun süreli olduğu görülmüştür.

ise

Ancak kız ve erkek

öğrencilerin kazanımlarında farklılığa neden olmadığı belirlenmiştir.
Doğan (2010), kariyer karar verme grup rehberliği programının kariyer karar
verme 9. sınıf öğrencilerinin
incelemiştir.
deneysel

kariyer karar verme güçlük düzeylerine

etkisini

Araştırmada plasebo kontrol gruplu öntest, sontest ve izleme testli

desen

kullanılmıştır.

Araştırmada

öğrencilerin

kariyer

karar

verme

güçlüklerini belirlemek için Gati ve Saka (2001) tarafından geliştirilen ve Bacanlı
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(2008) taafından Türk ergenlere uyarlanan Kariyer Karar Venne Güçlükleri Ölçeği
(KKVGÖ) kullanılmıştır.
uygulamasına

Araştırma sonuçlarına göre, kariyer karar verme grup

katılan deney grubundaki öğrencilerin toplam kariyer karar verme

güçlük düzeyelerinde,
kaynaklanankariyer
genel kararsızlıktan,

hazırlık

eksikliği, bilgi eksikliği

ve tutarsız

bilgilerden

karar verme güzçlük düzeylerinde, motivasyon eksikliğinden,
işlevsel olmayan inançlardan,

kariyer karar verme süreci,

meslekler, benlik, bilgi elde etme yolları hakkında bilgi eksikliklerinden,

güvenilir

olmayan bilgilerden, iç çatışmalar ve dış çatışmalardan kaynaklanan kariyer karar
verme güçlük düzeyleri ve hazırlık eksikliği, bilgi eksikliği ve tutarsız bilgi kariyer
karar verme güçlük düzeylerinde azalma olduğu bulunmuştur. Bu azalma 11 hafta
sonra yapılan izleme testi sonucunda da kendini korumuştur.
Kırdök (2010), doktora çalışması amacıyla geliştirilen bilgiyi işleme kuramı
temelli mesleki grup rehberliği programının

lise 9. sınıf öğrencilerinin

...

mesleki

olgunluk, mesleki kararsızlık ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarına
etkisini incelemiştir.

Araştırmada

uygulama modeli kullanılmıştır.
akılcı olmayan

inançlarını

öntest- sontest deney ve kontrol gruplu bir

Araştırmada öğrencilerin meslek seçimine ilişkin

ölçmek amacıyla

Mesleki

Seçimine

İlişkin

Akılcı

Olmayan İnançlar Ölçeği (Erdem, 2006), mesleki karar düzeylerini ölçmek amacıyla
Mesleki Karar Envanteri (Çakır, 2003) ve mesleki olgunluk düzeylerini ölçmek
amacıyla da Mesleki Olgunluk Envanteri (Kuzgun ve Bacanlı, 2005) kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, araştırmada sınanan bilişsel bilgiyi işleme dayalı mesleki karar
verme programının genel akademik lise 9. sınıf öğrencilerinin
düzeylerini

yükseltmede,

mesleki

kararsızlık

ve akılcı

mesleki olgunluk

olmayan

düşünceleri

azaltmada etkili olduğu bulunmuştur.
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2.3.4.

Karar

Verme

Becerileri

İle

İlgili

Yurtdışında

Yapılan

Araştırmalar

Rubinton (1980), meslek kararı verme ve karar stillerini incelediği deneysel
araştırmasında 120 üniversite öğrencisi ile çalışmıştır. Karar verme stilinin mesleki
seçim olgunluğuna katkı sağladığı, mantıklı olanların mesntıklı müdahalede en
yüksek sonucu sezgisellerin de sezgisel müdahalede en yüksek sonucu elde ettikleri
görülmüştür.
Mitchell ve Krurnboltz (1987), bireylerin yapıcı bir meslek kararı verebilmesi
için işlevsel olmayan düşüncelerin deüiştirilmesi gerektiği görüşünden yola çıkarak
meslek kararsızlığı içinde olan bireylerin kararsızlıklarını azaltmak için 5 haftalık
program geliştirmişlerdir. Bu program bireylerin kararını vermede bilişsel olarak
yeniden yapılandırılması· temeline dayanmaktadır. Bilişsel yeniden yapılandırma
•.. programı, bireylerin meslek kararı vermede yaşadıkları kaygının düşürülmesinde ve
araştırma davranış becerisi kazanımlarında uygulanan diğer yöntemlerden daha etkili
bulunmuştur. bu programa katılan bireylerin, vermiş oldukları kararlardan daha çok
tatmin olduklarını, öğrendikleri becerileri daha çok kullandıklarını ve meslek kararı
vermede daha yararlı bulduklarını belirtmişlerdir.
Savickas (1990), lise öğrencilerinin meslek kararsızlığı ve meslek kararı
verme güçlükleri ile başa çıkmalarını amaçlayan bir meslek kararı verme kursu
programı hazırlamıştır. Bu meslek kararı verme kursuna katılan öğrencilerin meslek
karan

verme ile ilgili pianlı tutum ve davranışlarının arttığı ve meslek

kararsızlıklarının ve meslek karar verme güçlüklerinin azaldığı bulunmuştur.
Mau ve Jespen (1992), ardışık eleme ve beklenen fayda modellerinin
üniversite öğrencilerinin mantıklı karar verme, kaygı ve mesleki kararsızlık
düzeylerine etkisini karşılaştırdıkları araştırmalarında bir grup öğrenciye ardışık
eleme modelinin basamakları, bir diğer gruba ise beklenen fayda modelinin
basamakları öğretilmiştir. Araştırma bulguları, öğretilen her iki modelin de
deneklerin mantıklı karar verme bilgi ve becerilerini geliştirdiğini göstermiştir.
Ancak ardışık eleme modelinin uygulandığı gruptaki öğrencilerin beklenen fayda
modelinin uygulandığı gruptakilere göre kaygı ve kararsızlık düzeylerinin daha çok
düştüğü ve daha kesin meslek kararı verdiklerini bulunmuştur.
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Beach (1993), meslek karan verme hazırlık aşamasında bulunan üniversite
öğrencilerine, karar verme basamaklarını

öğretmeyi amaçlayan meslek rehberliği

programı uygularunıştır. Bu uygulamanın öğrencilerin hazırlık aşamasındaki meslek
seçeneklerinin sayısını azaltmada etkili olduğu bulunmuştur.
Kraus ve Hughey (1999), lise öğrencilerinin mesleki karar verme özyetkinlik
beklentilerinin yükseltmeyi amaçlayan 8 haftalık meslek karaır verme grup rehberliği
sonucunda, deney grubundaki öğrencilerin meslek kararı verme özyetkinliklerinin
yükseldiğini ve meslek kararsızlıklarının

ise düştüğünü bulmuşlardır. Bu iki grup

arasında ölçlen değişkenler arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur.
Roaten (2004), lise öğrencilerinin meslek gelişimi ve mesleki karar verme
beceri düzeylerini geliştirmeyi amaçlamışlardır. Araştırmada Gati ve Asher'in (2001)
3 evreli meselki karar verme modelinin öne eleme evresine bilgi işleme modeline ve
Holland'ın tipolojisine dayalı eklektik bir mesleki karar verme müdahale programı
geliştirmiştir. Uygulanan program sonucunda deney grubundaki öğrencilerin mesleki
karar verme süreci hakkındaki

bilgilerinin mesleki karar verme becerilerine

ve

mesleki gelişim düzeylerinin yükseldiği bulunmuştur.
Germeijs ve Verschueren

(2006), lise öğrencilerinin

kariyer karar verme

sürecini tanımlamak için geliştirdikleri kariyer karar verme modeli ile bireylerin
kariyer kararını nasıl verdiklerini ve kariyer karar verme sürecindeki gelişmeleri
belirtmeyi amaçlamışlardır. Lise öğrencileri için sekiz tane karar görevi belirleyerek
bunları

ölçen

bir

kariyer

karar

verme

görevleri

ölçeğini

gelişnrmişlerdir.

Araştırmacılar test ettikleri modele dayanarak lise öğrencilerinin meslek seçimlerinin
birbirlerini

takip

eden

evrelerden

oluştuğunu

bulgulamışlardır.

Öğrencilerin

kendilerinden beklenilen görevlerden özellikle kariyerleri, kendilerini ve çevredeki
kariyer olanaklarını

araştırma davranışlarının

her evrede farklılıklar gösterdiğini

bulmuşlardır. Bu bulgular sonucunda araştırmacılar kariyer karar verme sürecinin ilk
evresinde

olan ergenlerin

kendilerini

ve kariyer

alternatifleri

hakkında

bilgi

toplamalarını, mesleki karar verme sürecinin son evresinde ise elde etmiş oldukları
bilgileri

ayrıntılı

gerçekleşmesi

bir

şekilde

durumunda,

araştırmalarını

ergenlerin

önermektedir.

ileride yapacakları

meslek

Bu

önerilerin

seçimlerinden

memnun olacaklarını belirtmişlerdir.
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Osborn ve Reardon (2006), ilköğretim öğrencileri üzerinde

yaptığı

araştırmada Bilişsel Bilgi Süreci Yaklaşımına dayalı geliştirmiş oldukları mesleki
eğitim programının öğrencilerin mesleki araştırma davranışlarına ve meslek kararı
vermelerinde etkili olduğunu bulmuşlardır.
Reese ve Miller (2006), bilişsel bilgi işleme modeline dayanarak
geliştirdikleri kariyer gelişim kursunun kariyer

kararlarını vermemiş üniversite

öğrencilerinin kariyer karar verme güçlüklerine ve kariyer

karar

verme

özyetekinliklerine etkisini incelemiştir. Bu programa katılan öğrencilerin kariyer
karar verme güçlükleri toplam puanlarında azalma olduğu görülmüştür. Bu
öğrencilerin kariyer karar verme özyetkinliği toplam puanlarında, meslekler
hakkında bilgi toplama, hedef belirleme ve kariyer planı yapma puanlarında
yükselme olmuştur.
Skorikov (2007), ergenleri •. .meslek seçimine hazırlayan

ve meslek

gelişimlerini artıran· etkinliklerin ergenlerin meslek seçeneklerinin geeektirdiği
görevleri yerine getirebilmelerinde, meslek seçeneklerini daraltmalarında, meslek
gelişimi hedeflerine ve uzun dönemli meslek gelişimi planları yapmalarında olumlu
etkileri

olduğunu

bulmuşlardır.

Araştırma

sonuçlarında

ergenlerin

benlik

kavramlarını geliştirmeyi ve araştırma davranışını kazandırmayı amaçlayan yardım
hizmetlerinin yararlı olacağı belirtilmektedir.
Türkiye'de ve yurtdışında yapılan araştırmalar incelendiğinde, farklı kuramlar
temel alınarak birçok program geliştirilmiştir. Araştırma sonuçları bu programların
bireylerin kendilerini tanımalarına, mesleki olgunluklarının artmasına ve karar verme
becerilerinin olumlu yönde gelişmesine katkı sağladığını ortaya koymaktadır. Ancak
yapılan araştırmalar incelendiği zaman lise öğrencilerinin hem mesleki olgunluk
düzeylerini artırma hem de karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik, iki konu
birlikte ele alınarak geliştirilen herhangi bir mesleki rehberlik programaına
rastlanmamıştır. Ayni zamanda KKTC'de lise öğrencilerinin mesleki seçimlerine
yönelik herhangi bir deneysel çalışma yapılmamıştır.
Bu çalışmada da lise öğrencilerinin Super'in benlik kuramına dayalı olarak
geliştirilen mesleki olgunluk düzeylerini artırma ve karar verme becerilerini
geliştirme grup rehberliği uygulamaları programının ergenlerin hem psikolojik
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danışma ve rehberlik alanındaki gereksinimleri karşılayarak, hem de onların
seçenekler arasında kendine uygun olanları değerlendirerek doğru yönelebilmeleri ve
etkili karar verebilmelerine önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

•...
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BÖLÜM III
YÖNTEM

Bu bölümde, araştırmanın modeli, uygulama süreci, araştırma grupları, veri
toplama araçları, verilerin puanlanması ve analizi ile uygulanan grup rehberliği
programının (EK-1) genel nitelikleri yer almaktadır.
3.1 Araştırma Modeli

Bu

çalışma,

grup rehberliği

uygulamalarının

ortaöğretim

9.

Sınıf

öğrencilerini, mesleki olgunluk düzeyleri ve karar verme stratejileri üzerindeki
etkilerini saptamayı amaçlayan deneysel bir araştırmadır. Araştırmanın bağımsız
değişkeni grup rehberliği programının uygulanmasıdır. Araştırmanın bağımlı
değişkeni ise ergenlerin mesleki olgunluk düzeyleri ve karar verme durumunda
başvurdukları karar verme stratejileridir.
~

~

Araştırma "öntest-sontest kontrol gruplu gerçek deneysel model'; (Karasar,
2004) kullanılmıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu modelin gösterimi Tablo 2'de
gösterilmektedir.
Tablo 2: Araştırmada Kul/am/an Öntest- Soııtest Koııtrol Gruplu Deneysel Model

Gl

R

Öl.1

G2

R

Ö2.1

X

Öl.2 t

Öl.3

Ö2.2

G1: Deney grubu
G2: Kontrol grubu
R: Deneklerin seçkisiz (random) yolla seçimi
Ö 1.1: Deney grubunun ön ölçümü
Ö 2.1: Kontrol grubunun ön ölçümü
X: Mesleki olgunluk ve karar verme becerisine yönelik grup rehberliği
Ö 1.2: Deney grubunun son ölçümü
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Ö.2.2: Kontrol grubunun son ölçümü
t: 1 aylık ara
Öl.3: Deney grubu kalıcılık testi

3.2 Çalışma Grubu
Araştırma, KKTC Lefkoşa İlçesi, yakın Doğu Koleji 2010-2011 öğretim
yılında öğrenimlerine devam eden dokuzuncu sınıf, toplam 44 (22 deney ve 22
kontrol grubu) öğrenci ile, yapılmıştır. Deney grubunda, 12 kız, 1 O erkek olmak
üzere toplam 22 katılımcı yer alırken. Kontrol grubunda ise, 12 kız, 1 O erkek olmak
üzere toplam 22 katılımcı yer almaktadır. Deney ve kontrol grubunu oluşturan
katılımcıların yaş ortalaması ise 15 'dir.
3.2.1. Katılımcılar.ın Seçimi ve Grupların Oluşturulması
Araştırmacı,

araştırmaya

katılacak

yapmak için öncelikle Yakın Doğu Kolej

öğrencileri

belirlemek

ve uygulama

(YDK) idaresinden izin almıştır (Ek-2).

Bir araştırmanın deneysel olmasının koşullarından biri, deneklere deneysel işlem
koşullarına yansız atanmış olmalarıdır (Hovardaoğlu, 2000). Bu nedenle uygulama
grupları

oluşturulmadan

önce, dokuzuncu

sınıfta okuyan

tüm öğrencilere,

bir

araştırma yapılacağı, bu araştırma gereği belli bir grup öğrenci ile çalışılacağı, bu
öğrencilerin seçilmesinde ölçekten alınacak fark puanlarının dikkate alınacağı ve bu
nedenle

ölçeğe

cevap

veren

tüm

dokuzuncu

sınıf

öğrencilerin

araştırmaya

alınmayacağı söylenmiştir.
Öğrencilerin

ölçeklere

içten

yanıt

vermelerini

sağlamak

amacıyla

araştırmayla ilgili açıklamalar araştırmacı ve okul psikolojik danışmanı tarafından
birlikte

yapılmıştır.

Öğrencilerin

ölçekleri

doldurması

sırasında

yönergeleri

okumaları yeterli görülmemiş, araştırmacı her öğrenci ile birebir ilgilenmiştir.
Araştırmanın, deney ve kontrol gruplarını oluşturmak için adı geçen okuldaki
tüm dokuzuncu sınıflarına, toplam 167 öğrenciye veri toplama araçları öntest olarak
uygulanmıştır. Bu uygulamaya ilişkin, ölçekten alınan puanların, aritmetik ortalaması

(X= 141.80) ve standart sapması (S= 16.10) alınarak hesaplanmıştır. Daha sonra
aritmetik ortalamanın yarım standart sapma aşağısındaki ve üstündeki öğrenciler
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belirleruniştir. Aritmetik ortalamadan yanın standart sapma aşağıda (n = 59) ve
yarım standart sapma yukarıda olan (n=52) deneğin ortalama ve standart sapmaları
hesaplanmıştır. Daha sonra, bu iki grubun aritmetik ortalamaları arasında anlamlı bir
farkın olup olmadığı (t) testi ile test edilmiştir. İstatistiksel analiz sonucunda, bu iki
grubun anlamlı düzeyde (

İ(sd=t09)

= 19.927; p< 0.001) birbirinden farklı olduğu

sonucuna varılmıştır. Aritmetik ortalamadan yarım standart sapma aşağıda ve
yukarıda kalan grupların ortalamaları arasında farklara uygulanan (t) testi analizi
sonuçları Tablo 3'de verilmiştir.

Tablo 3: Deney ve Kontrol Grubunu Oluşturan Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Ölçeği Öntest
Puanlarına GöreAritmetik Ortalama, Standart Sapma vet Değerleri

Gruplar

N

X

Üst

52

160.50

8.98 ~

Alt

59

125.83

9.29

Ss

t

sd

p

19.927

109

.000

Araştırmanın deney ve kontrol gruplannı, ölçekten aldıkları toplam puanları
aritmetik

ortalamadan (X=141.80)

öğrencilerden

seçkisiz

örnekleme

yarım

standart

yöntemiyle

sapma

aşağıda

oluşturulmuştur.

kalan

Aritmetik

ortalamadan yarım standart sapına aşağıda kalan 59 öğrencinin isim listesi
oluşturulmuştur. Her bir öğrenciye bir numara verilmiş, numaralar tekrar torbaya
- atılmak üzere torbadan çekilmiştir. Böylece deney ve kontrol grubu olmak üzere iki
isim listesi belirlenmiştir. Grupların isim listesi oluşturulurken cinsiyetlere göre de
kendi içlerinde gruplandırılmışlardır. Daha sonra, deney grubu öğrencileri ile
görüşülmüş, grup sürecine katılma konusunda herhangi bir engellerinin olup
olmadığı ve gönüllü olup olmadıkları sorulmuştur. Kontrol grubu öğrencileri ile üç
kez toplanılmış ve bu grupta yer alan öğrenciler ile okul yaşamları ve serbest
zamanlarını nasıl değerlendirmekte olduklarıyla ilgili görüşmeler yapılmıştır.
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3.2.2 Deney ve Kontrol Gruplarında Yer Alan Öğrencilerin

Cinsiyetlerine

Göre

Dağılımı
Deney ve kontrol

gruplarında

yer alan öğrencilerin

cinsiyetlerine

göre

dağılımı Tablo 4'de verilmiştir.
Tablo 4: Deııey ve Kontrol Gruplarında Yer Alan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

CİNSİYET

GRUPLAR

DENEY GRUBU

KONTROL GRUBU

TOPLAM

KIZ

ERKEK

N

12

10

22

%

54.5

45.5

100

N

12

10

22

%

54.5

45.5

100

...
TOPLAM

N

24

20

44

%

54.5

45.5

100

Tablo 4'de görüldüğü gibi, deney ve kontrol gruplarının %54.5'ini kız, %
45.5'ini erkek öğrenciler oluşturmaktadır.

3.3 Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada, öğrencilerin mesleki oıgunluk düzeylerini ölçmek amacıyla
Kuzgun ve Bacanlı (2005) tarafından geliştirilen "Mesleki Olgunluk Ölçeği" (Ek-3)
ve öğrencilerin sahip oldukları karar verme stratejilerinin belirlenmesi amacıyla da
Kuzgun (2005) tarafından geliştirilen "Karar Verme Stratejileri Ölçeği" (Ek-4)
uygulanmıştır. Ölçeklerle ilgili bilgiler sırasıyla aşağıda verilecektir.
3.3.1 Mesleki Olgunluk Ölçeği
Araştırmada,

lise

dokuzuncu sınıf

öğrencilerinin mesleki

olgunluk

düzeylerinin belirlenmesi yani öğrencilerden beklenen mesleki gelişim görevlerini ne
derece yerine getirdiklerini ortaya koymak amacıyla Kuzgun ve Bacanlı (2005)
tarafından geliştirilen Mesleki Olgunluk Ölçeği kullanılmıştır.
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Mesleki

Olgunluk Ölçeğinde,

öğrencilerin

mesleki

gelişim görevlerine

yönelik

mesleki tutum ve davranışlarıyla ilgili maddeler geliştirilerek oluşturulmuştur. Beşli
likert tipi derecelendirme ölçeği olarak geliştirilen ölçekte, 40 madde bulunmaktadır.
Bu maddeler cevap anahtarında A "bana hiç uygun değil" (1), B "bana pek uygun
değil" (2), C "bana biraz uygun" (3), D "bana uygun" (4) ve .E "bana çok uygun"
(5)olarak yer almakta ve her ifadeye ilişkin seçeneklerden biri işaretlenmekte
puanlanmaktadır.

ve

Ölçekteki maddelerden 19'u olumlu ve 21 'i olumsuz ifadelerden

oluşmaktadır. Olumsuz ifadelerin puanlaması ters yönden hesaplanmaktadır. Mesleki
Olgunluk Ölçeğinden, bir öğrencinin, alacağı en düşük puan 40 en yüksek puan ise
200'dür. Ölçekten elde edilen puanlar arttıkça, bireylerin mesleki olgunluk düzeyi
yükselmekte,

puanlar düştükçe, bireylerin mesleki olgunluk düzeyi düşmektedir.

Ölçekte 143 puandan aşağı alan öğrenciler mesleki olgunluk düzeyine ulaşamamış
yani mesleki olgunluk düzeylerinin düşük olduğunu, 143 ile 155 puan arası alan
öğrencilerin 'mesleki olgunluk düzeyinin geliştirilmesine
puandan

yukarı

alanların

ise mesleki

olgunluk

gerek olduğunu ve 155

düzeyine

ulaşmış

olduğunu

gösterin ektedir.

Mesleki Olgunluk Ölçeğinin Geçerlilik Çalışmaları
Mesleki Olgunluk Ölçeğ'rıin, geçerliliğini belirlemek için Mesleki Olgunluk
Ölçeğin'den alınan puanların zekanın bir göstergesi olan akademik yetenekle ilişkisi,
yaşla ilişkisi ve sosyal beğenirlik ile ilişkisi araştırılmıştır

(Kuzgun ve Bacanlı,

2005).
Yapılan

araştırmalardan

elde

edilen

sonuçlara

dayanılarak

MOÖ'nün

geçerliliğini belirlemek için, öğrencilerin MOÖ puanları ile zekanın bir göstergesi
olan

akademik

yetenekleri

arasındaki

ilişki

iki yöntemle

araştırılmıştır.

(1)

Ülkemizde, genellikle akademik yeteneği yüksek olan öğrencilerin lisede matematik
alanını, daha düşük olanların ise edebiyat alanını tercih ettikleri görüşü yaygındır. Bu
görüşlere dayanılarak akademik yetenek düzeyi yüksek ve düşük olarak bilinen
öğrencilerin MOÖ'nden aldıkları puanların karşılaştırılmasının

mesleki olgunluk ile

akademik yetenek arasındaki ilişkiye ışık tutacağı beklenmiştir. Bu beklenti ile lise 3.
sınıf matematik

ve edebiyat

alanındaki

öğrencilerin

MOÖ puan

ortalamaları
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karşılaştırılmış ve ölçekten alınan puanlara t testi uygulanmıştır. t testi sonuçlarına
göre anlamlı fark bulunmuştur (t=2,93, p<.01). Yeteneği yüksek kabul edilen
matematik alanındaki lise 3. sınıf öğrencilerin MOÖ puan ortalmaları

edebiyat

alanındaki öğrencilerin oıtalamalarından daha yüksek olduğu görülmüştür. (2)
Akademik yeteneğin bir diğer göstergesi de öğrencilerin ÖSS' den aldıkları
puanlardır. Bu görüşten yola çıkarak lise 3. sınıf öğrencilerinin MOÖ'den ve
ÖSS' den aldıkları puanlar arasındaki ilişkinin mesleki olgunluk ile akademik yetenek
arasındaki ilişkiye bakılmış ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.39, p<.01). Bu
· sonuç öğrencilerin Mesleki Olgunluk Ölçeği'nden alınan puanların akademik
yetenekle ilişkili olduğunu göstermektedir.
Mesleki Olgunluk Envanteri'nden alınan puanların yaşla ilişkisi de iki ayrı
çalışmada incelenmiştir. (1) Mesleki olgunluk, mesleki gelişim görevlerinin yerine .
getirilmesiyle ilişkili olduğundan öğrencilerin yaşları yükseldikçe daha üst gelişim

...

basamaklarına gireceklerinden mesleki gelişim görevlerini de daha etkin bir biçimde
yerine getirebileceklerdir. Dolayısıyla, öğrencilerin yaşları yükseldikçe mesleki
olgunluk düzeylerinin de artması beklenir. Bu beklentiyle farklı sınıflarda (9 ve 11.
sınıf) öğrencilere uygulama yapılmıştır. Sonuçlara t testi uygulanmış ancak t=l.33
değeri anlamlı bulunamamıştır. Bu uygulama ders geçme ve kredi modeli
uygulamasının olduğu döneme rastlamaktadır. Bu dönemde lise 1 ve lise 3
· öğrencileri gelecekte meslek alanını belirleme gibi seçme ve karar verme düzeylerini,
önemli ölçüde etkilemiş olmasına bağlanabilir. (2) Yaşın mesleki olgunlukla
ilişkisini ölçmek için farklı dönemlerde bulunan 8. sınıf öğrencileri ile 9. sınır
öğrencileri Mesleki Olgunluk Ölçeği uygulanmış ve alınan puanlar t test uygulanarak
.
(t=3.63, p<.01) anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, mesleki
.olgunluğun yaşla bir başka deyişle, yaşantıyla ilişkili olduğunu göstermektedir.
Mesleki Olgunluk

Ölçeği'nin

sosyal beğenirlik faktöründen etkilenip

etkilenmediğini ortaya çıkarmak için lise 3. sınıf 50 öğrenciye MOÖ ve Sosyal
Beğenirlik Ölçeği uygulanmıştır. Bu öğrencilerin MOÖ puanları ile SBÖ puanları
arasındaki ilişki katsayısı r=.O 1

bulunmuştur. Bu

değer anlamlı

düzeye

ulaşamamıştır. Bu sonuç, MOÖ'nün maddelerinin sosyal beğenirlik faktöründen
etkilenmediğini göstermektedir. Mesleki Olgunluk Envanteri'nin geçerliliğine ilişkin
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olarak yapılan bu çalışmalar ölçeğin geçerliliğinin

kanıtı olarak kabul edilmiştir

(Kuzgun ve Bacanlı, 2005).

Mesleki Olgunluk Ölçeğinin Güvenirlik Çalışması
Mesleki
yöntemleriyle
MOÖ'den

Olgunluk

Ölçeğinin

araştırılmıştır.

lise 3. sınıftaki

güvenirliliği

MOÖ'nin

iç

iç tutarlılık

tutarlık

düzeyini

ve

kararlılık

belirlemek

100 öğrencinin aldığı puanlar üzerinden

için

hesaplanan

Cronbach alfa içtutarlılık katsayısı .89 bulunmuştur. Mesleki Olgunluk Ölçeğ'nin,
kararlı bir ölçme aracı olup olmadığını "testin tekrarı" yöntemi ile belirlenmiştir.
Bursın için, ölçeğin deneme uygulamasının yapıldığı 50 öğrenciye, beş hafta sonra
· ölçek

tekrar

uygulanmıştır.

İki uygulamadan

elde edilen

puanlar

korelasyon katsayısı r=.82 bulunmuştur. elde edilen bu korelasyon
MOÖ'nün

ölçmek

istediği

değişkeni

ölçmede+ oldukça

arasındaki
katsayısı da

kararlı

olduğunu

göstermektedir.
MOÖ'nün güvenirliğini yansıtan bu iç tutarlılık ve kararlılık katsayılarının bir
takım bilişsel ve duyuşsal özellikleri (mesleki tutum ve davranışları) ölçmeye çalışan
bir araç için yeterli olduğu söylenebilmektedir (Kuzgun ve Bacanlı, 2005).

3.3.2 Karar Startejileri Ölçeği
Araştırmada öğrencilerin karar verme biçimlerinin belirlenmesi için Kuzgun
tarafından

geliştirilen

Karar

Stratejileri

Ölçeği

(KSÖ)

kullanılmıştır.

Karar

Stratejileri Ölçeğinde, ölçülecek karar verme tipleri belirlenirken şu boyutlar esas
alınmıştır:

Seçenekleri incelerken sistematik ve ayrıntılı inceleme yapma ya da

birdenbire

karar verme,

karar verirken

kendi

isteklerine

ya da başkalarının

önerilerine öncelik verme, bir karar verdikten sonra değiştirmeme

ya da sık sık

değiştirme (Kuzgun ve Bacanlı, 2005). Bu ölçekle ölçülen karar stratejileri şunlardır:
1. İçtepisel davranma: seçenekler üzerinde· yeterince düşünmeden, içten geldiği gibi
davranma. 2. Mantıklı-Sistematik
bilgi toplama, her seçeneğin

davranma: mantıklı karar verme; seçeneklerle ilgili
avantaj ve dezavantajlarını

tarama,

3.Bağımlılık:
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başkalarına sorarak karar verme, 4. Kararsız davranma: verdiği kararları sık sık
değiştirmek.
Karar Startejileri Ölçeğinin faktör analizi çalışmaları sonucunda, içtepisel,
mantıklı, bağımsız karar verme ve kararsızlık olmak üzere dört faktör belirlenmiştir.
Ölçek, likert tipinde hazırlanan

40 maddeden oluşmakta ve ölçeğin alt ölçeklerinde

1 O'ar madde bulunmaktadır. Ölçeği yanıtlayanlardan, her maddeyi okuyup, kendisi
için hiç o durumu yaşamıyorsa A (Hiçbir zaman), bazen yaşıyorsa B (Ara sıra),
genelde yaşıyorsa C (Sıklıkla), hemen hemen her zaman yaşıyorsa D (Her zaman)
seçeneğini işaretlemesi istenmektedir.
arasında

yapılmaktadır.

Sadece

Cevapların puanlanması bu sıra ile 1 ile 4

10, 19, 22, 25, 30 ve 31. maddeler

tersten

puanlanmaktadır. Böylelikle, yanıtlayan kişinin her alt ölçekten alabileceği en düşük
puan 10 ve en yüksek puan 40'tır. Kişinin alt ölçeklerden aldığı puanın artması o alt
ölçeğe ilişkin karar verme stilini benimsediğine işaret etmektedir (Kuzgun, 2005).
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Karar Startejileri Ölçeğinin Geçerlilik Çalışması

Karar Startejileri Ölçeği'nin geçerliliğini sınamak için araç, karar stratejileri
bakımından aralarında fark olduğu öngörülen gruplara uygulanmış ve bu ölçeğin
gruplar arasındaki ayırt ediciliğine bakılmıştır. Ölçeğin geçerliliğini sınamak için 574
lise öğrencisine uygulanıp faktör analizi yapılmış ve dört alt ölçeğe ulaşılmıştır.
Ölçeğin ayırt ediciliğini sınamak için ise öğrenciler üzerinde cinsiyetler arasındaki
farka ve sık sık karar' verme durumuyla karşılaşan
tiyatrocu yetişkinlere uygulanarak

doktor, hukukçu, subay ve

ölçekten alınan p~anlar karşılaştırılmıştır.

Buna

göre ölçeğin bu grupları beklenen yönde ayırt ettiği görülmüştür (Kuzgun ve Bacanlı,
2005).

Karar Startejileri Ölçeği Güvenirlik Çalışması
Karar Stratejileri Ölçeği, bir grup lise öğrencisine iki kez uygulanarak, aracın
"test-tekrar test" güvenirliğine bakılmıştır. Bu incelemeye göre, ölçeğin "test-tekrar
test''

yöntemiyle belirlenen korelasyon katsayıları; içtepisel karar verme alt ölçeği

için .81, mantıklı karar verme alt ölçeği için .80, bağımsız karar verme alt ölçeği için
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.52 ve kararsızlık alt ölçeği için .86 olarak belirlenmiştir. Testin Cronbach's

alpha

formülü ile hesaplanan içtutarlılık değerleri ise; içtepisel karar verme alt ölçeği
,

için.74, mantıklı karar verme alt ölçeği için .72, bağımsız karar verme alt ölçeği için
.55 ve kararsızlık alt ölçeği için .70 olarak .hesaplanmıştır (Kuzgun ve Bacanlı,
2005). KSÖ'nin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları sonucunda ölçeğin, PDR alanında
kullanılabilecek niteliklere sahip olduğu görülmektedir.

3.4 Verilerin Toplanması

Araştırmanın yapılabilmesi için gıup çalışmalarının yürütüleceği Yakın Doğu
Koleji müdürleriyle ve okul psikolojik danışmanıyla görüşülmüş ve gerekli resmi
izinler alınmıştır. Araştırmacı tarafından tüm dokuzuncu sınıf öğrencilerine, ölçekler,
öntest olarak uygulanmış ve öntest değerlendirmeleri sonucunda deney ve kontrol
grupları oluşturulmuştur.

•..

Deney grubuna katılacak olan öğrencilerle, ön görüşme yapılmıştır. Ön
görüşmede uygulanacak grup rehberliği uygulama programı, süreç,

gıup

rehberliğinin yapılacağı yer (grup danışmanlığı odası) ve saatleriyle ilgili
konuşulmuştur. Ayrıca adaylara okul idaresi tarafından da onaylanan Veli İzin
Formu (Ek- 5) verilmiştir.
Araştırmanın, sontestleri ise deney grubuna uygulanan deneysel uygulama
programının bitiminden sonraki haftada toplanmıştır. Sontestin sen oturumda
uygulanmamasının nedeni öğrencilerin son oturumun duygusal ortamından
etkilenerek ölçekleri yanlı cevaplayabilme ihtimalini göz önüne almaktan
kaynaklanmaktadır.
Araştırmanın deneysel

uygulama programının

etkisiyle

elde

edilen

kazanımların kalıcılığını test etmek üzere sontest ölçümlerinin uygulanmasından bir
ay sonra izleme ölçümleri yapılmıştır.
Ayrıca, son oturumda araştırmacı tarafından geliştirilen "Grup sürecinin
değerlendirilmesi foımu" kullanılmıştır. Özellikle, öğrencilerden grup sürecini
değerlendirmeyle ilgili bilgi elde edilmiştir.
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3.5 Verilerin Analizi

Deney ve kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin, mesleki olgunluk puanlan
ve karar vereme stratejileri ölçeği puanları, araştırmanın denencelerini test edecek
biçimde işleme konulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 17 kullanılmış ve
p=0.05 anlamlılık düzeyi benimsenmiş, anlamlı bulunanlar ise tabloda p<.05 olarak
gösterilmiştir.
Araştırmada ilk olarak öğrencilerin mesleki olgunluk ve karar starejileri
ölçeklerinden aldıkları puanlara ait öntest, sontest ve izleme. testelerine ait betimsel
analizlerden aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır.
Araştırmadaki denenceleri yanıtlamak için öncelikle deney ve kontrol
grubundaki öğrenci dağılımının normal olup olmadığı test edilmiştir. Grup
büyüklüğünün 50'den küçük olması durumunda Shaprio-Wilks, büyük olması
durumunda ise Kolmogorov-Smirnov (K•..S) testi, puanların normalliğe uygunluğunu
incelenmede kullanılan testlerdir (Büyüköztürk, 2005). Bu araştırmada ise hem
deney hem de kontrol grubu 22 kişi olduğundan, mesleki olgunluk ve karar verme
stratejileri ölçekleri öntest puanlarının normal dağılıma uygunluğu Shaprio-Wilks
testi ile analiz edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin mesleki
olgunluk düzeyi öntest puan ortalamaları normal dağılımdan sapma göstermiş, karar
verme stratejileri alt boyutlarındaki öntest puanları ise normal dağılıma uygun bir
dağılım göstermiştir. Bu durumda, mesleki olgunluk düzeyini belirlemede deney ve
kontrol grubu öntest ve sontest analizleri Için Mann Whitney U testi; deney grubu
öntest, sontest ve izleme testi puanlarının karşılaştırılması ve kontrol grubunun
öntest-sontest puanlarının karşı!aştırılması }Çın tekrarlı ölçümlerde ANOVA
kullanılmıştır.
Karar verme stratejileri ile ilgili denencelerin sınanmasında deney ve kontrol
grubunun içtepisel, bağımlı, kararsız ve mantıklı alt boyutlarında öntest puanlarının
analizinde bağımsız gruplar için t-testi; deney grubunun öntest, sontest ve izleme
testi puanlarının karşılaştırılmasında tekrarlı ölçümler için ANOVA, deney ve
kontrol grubunun sontest puanlarının karşılaştırılmasında ise bağımsız t testi
kullanılmıştır. Son olarak mantıklı karar verme alt boyutu ile mesleki olgunluk
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düzeyi arasındaki ilişkiyi (hem öntest hem de sontest için) belirlemek

ıçın ıse

Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı kullanılmıştır.

3.6 Super'in Benlik Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Mesleki Olgunluk
Düzeyini Artırma ve Karar Verme Becerilerini Geliştirme Grup Rehberliği
Uygulama Programının Genel Kapsamı ve Özellikleri
Araştırmada, araştırmacı tarafından, mesleki olgunluk düzeyleri düşük olan
öğrencilerin

mesleki olgunluk

düzeylerini

artırma ve karar verme becerilerini

geliştirmek amacıyla mesleki grup rehberliği uygulama programı

geliştirilmiştir.

Grup rehberliği uygulama programı sağlıklı meslek seçimi yapmada etkili olacak
farkındalığı

artırma, kendini ve çevreyi tanıma, etkili karar verme becerilerini

kazandırmaya

yönelik

olarak

yapılandırılmış

niteliğindedir.

Bu nedenle programın

grupla

uygulanan

bilgilendirmeye

bir

ve +etkileşime

program
dayalı bir

program olduğu söylenilebilir.
Grup rehberliği uygulama

programı,

lise dokuzuncu

sınıf öğrencilerinin

mesleki gelişim görevlerine uygun, mesleki tutum ve davranışlar

kazanması

ve

mesleki karar vermede kararsızlık ve sıkıntı yaşayan öğrencilerin mesleki karar
verme becerilerini kazanmalarını
öğrencilerin

yetenek,

sağlayacak biçimde yapılandırılmıştır.

ilgi, değer ve kişilik

özellikleri

bakımından

Özellikle
kendilerini

tanımaya, meslekleri tanıma, mesleklerle ilgili neler bilinmesi gerektiği ve nerelerden
bilgi alınacagına yönelik bilgiler verilmiş ve etkinlikler yapılmıştır. Bunun yanında
öğrencilerin kendileri ile ilgili farkındalıklannın,

bilgilerinin

artırılmasına yardımcı

olunurken, karar verme becerilerini -geliştirecek konularda; karar vermenin ilkeleri,
karar verme basamak.lan, aşamaları, karar vermeyi etkileyen etmenler, karar vermede
seçenekleri oluşturma ve daraltma gibi etkinlikler bir rehberlik uygulama programı
olarak yapılandırılmış ve uygulanmıştır.
Grup uygulamaları, üyelerin birbirleriyle duygu, düşünce ve davranışlarına
ilişkin paylaşımlarda bulunarak, karşılıklı geribildirim alıp vererek, kendilerini farklı
açılardan değerlendirmelerini

ve böylece farkındalıklarının

artmasıyla kendilerine

uygun meslek kararı vermelerini sağlayacak biçimde yapılandırılmıştır. Bu amaçlara
uygun grup rehberliği uygulama programının içeriği hazırlanmıştır. Programın etkili
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bir biçimde uygulanması sonucunda, mesleki olgunluk düzeyi düşük olan ve mesleki
karar vermede sıkıntı yaşayan lise dokuzuncu sınıf öğrencilerinin

bu konularda

yeterliliğe ulaşmaları amaçlanmıştır.
Bütün bu amaçlar doğrultusunda,

program haftada 90 dk. olmak üzere 7

oturum olarak düzenlenmiş ve araştırmacı tarafında yürütülmüştür. Programın genel
amaçlarına ulaşabilmesi

için grup liderinin bazı rolleri ve sorumlulukları

yerine

getirmesi gerekmiştir. Bu nedenle, grup lideri, belirlenen amaçlara uygun bir grup
ortamı oluşturma, tüm grup üyelerinin gruba etkin olarak katılımlarını sağlayarak
duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını
tanıyarak

mesleki olgunluklarını

sağlamak, tüm grup üyelerinin kendilerini

ve karar verme becerilerini

geliştirme

fırsatı

bulmalarına yardımcı olma gibi rolleri üstlenmiştir.

3.6.1 Super'in Benlik Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Mesleki
Olgunluk Düzeyini Artırma ve Karar Verme Becerilerini Geliştirme Grup
Rehberliği Programının Uygulanmasında Kullanılan Beceri ve Teknikler
1. Grup Tartışması: Grup tartışması, temelde bir öğrenme tekniği olarak
öğrencilerin bir konuya bilgi ve yargı güçleriyle bilişsel bir düzeyde olduğu kadar
ilgi, değer ve inançlarıyla duyuşsal bir düzeyde de katılımlarını

içeren grup içi

etkileşimidir. Grup tartışmalarında öğrenciler görüş, duyuş, tutum ve yargılarını ifade
edebilme olanağı bulabilirler. Her öğrenci, kendisininkinden

farklı görüş, duyuş ve

inanışlarla karşılaştıkça kendini özeleştiriye tabi tutabilir. Boylece öğrencilere yalnız
dinleme değil, kendilerini anlatma ve tepkilerini

açığa vurma olanağı verilerek

geçerli, anlamlı ve işe yarar bilgi kazanmaları sağlanmaya çalışılmaktadır (Kuzgun
2005, Bacanlı, 2005).

2. Bilgi Verme: Grup rehberliği programın uygulanması sürecinde meslek
seçimini etkileyen kişisel, sosyal ve psikolojik faktörler, mesleklerin incelenmesi
gereken özellikleri,

karar verme becerileri

ile ilgili bilinmesi

gerekenler

grup

tartışması yanında öğrencilere gerekli bilgiler verilmektedir.

3. Ev Ödevi Verme: Öğrencileri araştırmaya yöneltmek ve güdülemek
amacıyla, bir sonraki oturuma hazırlıklı olarak gelmeleri ve oturum sürecinde zaman
kazanmak amacıyla bazı oturumların sonunda öğrencilere ev ödevi verilmektedir.
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4. Özetleme: Öğrencilerin oturum sonlarında ya da bir konudan başka

konuya geçildiğinde şimdi ve burada nelerin ortaya çıktığından ve nelerin öğrenilip
yaşandığından söz edilerek bahsedilip konunun toparlanıp, özetlenınesidir (Voltan
Acar, 2003). Uygulanan grup rehberliği programı sürecinde her oturumun sonunda
ve başında, gerekli olan yerlerde ise konuşulanlar hem öğrenciler hem de araştırmacı
tarafından özetlenmiştir.
5. Yansıtma: Öğrencilere, anlattıklarının gerisinde bulunan ve tam olarak
açıklıkla ortaya konulmamış duygu ve düşünceleri fark edip, bunları o kişiye iletmek
olarak tanımlanabilir. Ayrıca, öğrencilerin anlattıklarının anlaşıp anlaşılmadığını
kontrol etmek amacıyla da yansıtma tekniği kullanılabilir. Duygu ve içerik
yansıtması olarak iki türü vardır (Voltan-Acar, 2003). Uygulama sürecinde de her
oturumda öğrencilerin yaşadıklarını açıklığa

kavuşturmak, anlaşıldığını kontrol

etmek amacıyla araştırmacı tarafından kullanılmıştır.
....

6. Soru Sorma: Uygulama sürecinde öğrencilere belli konularda bilgi
verilirken, grup tartışmaları sırasında anlaşılmayan bir durum olduğunda öğrenciler
ve araştırmacı ilgili grup üyelerine sorular yönelebilmişlerdir.
7. Yüzleştirme: Öğrencilerin sözle anlatımlarıyla, istek beklenti ve
davranışları arasındaki tutarsızlıkları ve çelişkileri yeri ve zamanı geldiğinde ortaya
koyma olarak tanımlanabilir (Voltan-Acar, 2003). Uygulama sürecinde de
öğrencilerin istekleri ile seçmeyi planladıkları mesleğin özellikleri arasında, karar
vermeleri

ve davranışları .arasındaki tutarsızlıklar görüldüğünde, bu çelişki

öğrencilere ifade edilmiştir.
8. Destekleme: Grup üyeleri, bir üyenin attığı olumlu bir adımdan dolayı
kendisini onaylayıp cesaret verebilirler. Meslek seçimiyle ilgili kararsızlıkların
sadece kendisine özgü olmadığını, diğer grup üyelerinin de buna benzer güçlükler
yaşayabildiklerini anlatabilirler ve kendi çözüm yollarını, örnekler vererek engellerle
nasıl başedebildiklerini anlatarak birbirlerine model olabilirler. Böylece kişide umut
uyanabilir ve cesareti artırılabilir (Kuzgun, 2005).
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3.6.2 Super'in Benlik Kuramına

Dayalı

Olarak Geliştirilen

Olgunluk Düzeyini Artırma ve Karar Verme Becerilerini

Mesleki

Geliştirme

Grup

Rehberliği Programının Öğeleri

I. Oturum: Grubu oluşturma ve meslek seçme konusunda bilgilenme, bilinçlenme
1. Grup üyeleri ile tanışma
2. Uygulanacak olan mesleki grup rehberliği programının amacı ve içeriğiyle
ilgili bilgi sahibi olma.
3. Grup kurallarının belirlenmesi.
4. Grup kontratının imzalanması.
5. Grup

üyelerinin

amaçlarının

ve

grup

sürecinden

beklentilerinin

netleştirilmesi.
6. Grup üyelerinin birbirlerini isimleriyle tanımalarına yardımcı olmak.
7. Grup üyelerinin meslek seçimiyle ilgili temel kavramları öğrenmeleri.
8. Grup üyelerinin meslek seçımı ile mesleğin

insan yaşamındaki

önemini

arasındaki ilişkiyi görebilme.

II Oturum: Kendi bireysel özellikleri (yetenek, ilgi ve değerler) ile ilgili bilgi
edinme ve kendi özelliklerini fark edebilme
1. Grup üyelerinin yetenek, ilgi ve değerler kavramlarıyla

ilgili bilgi sahibi

olma.
2. Grup üyelerinin ifade ettikleri yetenek, ilgi ve değeler ile envanter sonucunda
elde edilen ölçülen ilgiler arasında ilişki kurması.
3. Grup üyelerinin sahip oldukları yetenek, ilgi ve değerlerine uygun olan
mesleklerle ilgili bilgi sahibi olma.
v

4. Grup üyelerinin

duygu

ve düşüncelerini

paylaşabilecekleri

bir

ortam

sağlamak.
5. Grup üyelerinin, sahip oldukları kapasitelerinin farkına vararak kapasitelerini
daha iyi kullanmalarına yardımcı olmak.
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6. Grup üyelerinin, kendileri ile uyum içinde olmalarını, duygu, düşünce ve
inançlarını doğru ve içtenlikle ifade etmelerine yardımcı olmak.
7. Grup oturumu sonunda, grup üyelerinin kendi özellikleriyle ilgili öznel
değerlendirme yapabilmeleri.
III Oturum: Meslek seçiminde göz önünde bulundurulması gereken etmenlerin ve
meslek seçerken, mesleğin bilinmesi gereken özellikleriyle ilgili bilgi edinme
1. Meslek seçiminde önemli rol oynayan kişisel özelliklerle (yetenek, ilgi ve
değerler) ilgili bilgi sahibi olma.
2. Meslek seçimini etkileyen etmenlerle ilgili bilgi sahibi olma
3. Meslek seçerken mesleğin bilinmesi gereken yönleriyle ilgili bilgi sahibi
olma

...

4. Kişisel özelliklerine uygun mesleklerle ilgili bilgi sahibi olma.
5. Seçmeyi düşündüğü mesleklere ulaşabilmek için sahip olunması gereken
yetenek, ilgi ve değerlere ne derece sahip olduklarıyla ilgili bilgi sahibi olma.
IV Oturum: Amaç belirlemenin insan yaşamındaki önemini ve meslek şeçimi
üzerindeki etkisini kazanabilme ve kendi özelliklerine uygun mesleki amaç
belirleyebilme
1. Grup üyelerinin amaç belirleme konusunda bilgi sahibi olması.
2. Grup üyelerinin amaç belirlemede dikk u edilmesi gereken ölçütlerle ilgili
bilgi kazanması.
3. Grup üyelerinin amaç belirlemenin insan yaşamındaki önemini anlayıp
benimsemesi.
4. Grup üyelerinin amaç belirlemenin meslek seçimindeki önemini kazanması.
5. Grup üyelerinin kendi özelliklerine uygun mesleki amaç belirlemesi ve bunu
grup sürecinde paylaşması.

V Oturum: Karar verme becerisi konusunda bilinçlenme
1. Grup üyelerinin karar vermenin basamaklarının neler olduğuna ilişkin bilgi
sahibi olmaları.
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2. Grup üyelerinin karar verme davranışının belirleyicileri ve temel değişkenleri
ile ilgili bilgi sahibi olmaları.
3. Grup üyelerinin içtepisel ve mantıklı karar verme kavramlarla ilgili bilgi
sahibi olmaları.
4. Grup üyelerinin içtepisel karar veren ve mantıklı karar veren bireylerin ortak
özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olmaları.
5. Grup üyelerinin

karar vermenin

önemi ve özellikle

insan yaşamındaki

önemini fark etmeleri.

VI Oturum: Karar verme konusunda geçmiş yaşantıların bir değerlendirmesi ve
geleceğe ilişkiri bir içgörü kazanma
1. Grup üyelerinin kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri.
2. Grup üyelerinin geleceğe ilişkin gelecek planı yapabilmelerine yardımcı
olmak.
3. Grup üyelerinin gelecekle ilgili farkındalıklarının artırılması ve bunu grupla
paylaşmaları.
VII Oturum: Grup uygulamalarını sonlandırma
1. Grup üyelerinin grup sürecini değerlendirmesi ve duygu ve düşüncelerini
grupla paylaşmaları.
2. Grup üyelerinin, grup sürecinin olumlu ve olumsuz yönlerini paylaşmaları.
3. Grup üyelerinin grup yaşantısı sonucundaki kazanımlarını paylaşmaları.
4. Grup sürecini sonlandırılma
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3.6.3

Super'in Benlik Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen

Olgunluk Düzeyini Artırma ve Karar Verme Becerilerini

Mesleki

Geliştirme

Grup

Rehberliği Programının Kuralları

1. Grup oturumları 90 dakikada toparlanacaktır. Her hafta Çarşamba günü grup
danışmanlığı odasında toplanılacaktır.
2. Grup üyelerinin her oturuma katılmaları zorunludur. Önemli mazeretler söz
konusu olduğunda gruba katılamayacak olan üyeler, önceden grup liderine
bildireceklerdir.
3. Grupta gizlilik ilkesine bağlı kalınacaktır. Grup içerisinde konuşulan her şey
grup üyeleri arasında kalacaktır. Hiçbir biçimde grup dışındaki kişilerle
paylaşılmayacaktır.
4. Grup içerisinde her üye birbirine saygılı davranacaktır.

.

5. Grup süreci boyunca her üye, birbirisine ismi ile hitap etmelidir.
6. Grup üyelerinin oturumlara zamanında gelmesi gerekmektedir.
7. Grup sürecinde tartışılacak olan örnek olaylara her üye katkıda bulunmaya
çalışacaktır.
8. Grup üyeleri birbirlerini, dikkatle dinlemeye ve anlamaya çalışmalıdırlar,
farklı görüş ve düşüncelerini ise ben dilini kullanarak ifade edebilmelidirler.
9. Grup ortamlarına, dinleyici ya da gözlemci olarak gr·

iışından hiç kimse

kabul edilemez.
10. Grup üyeleri kendilerine verilecek . olan ödevleri, zamanında yerme
getireceklerdir.
11. Grup oturumlarında grup lideri ve üyeler birbirlerini görebilecek biçimde
oturacaklardır.
12. Grup öncesinde ve sonrasında uygulanan envanter sonuçları grup üyelerine
bireysel olarak bildirilecektir.
13. Grup oturumları sonunda, grup üyeleri, grup yaşantılarıyla ilgili öznel
değerlendirme yapacaktır.
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BÖLÜM IV

BULGULAR
Bu bölümde deneysel süreç sonunda elde edilen veriler uygun istatistiksel
işlemler kullanılarak çözümlenmiştir. Deney ve kontrol grubunun mesleki olgunluk
ve karar vemi.e stratejileri ölçeklerine verdikleri yanıtlar değerlendirilmiş

ve bunun

sonucunda ön test, son test ve izleme testlerinin sonuçları hesaplanmıştır.

4. 1. Mesleki Olgunluğa İlişkin Bulgular
Deney ve kontrol grubundaki
aldıkları

öğrencilerin

mesleki olgunluk

ölçeğinden

öntest-sontest ve izleme testi puanlarına ilişkin aritmetik ortalama ve

standart sapma değerleri Tablo 5 'de verilmiştir.

...
Tablo 5: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Ölçeği Öntest-Sontesı ve
İzleme Puanlara İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapına Değerleri
Grup

İşlem

Deney

Kontrol

-

N

X

Ss

Öntest

22

124.13

9.91

Sontest

22

167.36

7.30

İzleme testi

22

169.77

6.11

Öntest

22

126.59

8.74

Sontest

22

126.36

8.38

Tablo 5 incelendiğinde, deneysel işlemin başlangıcındaki deney grubundaki
öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin öntest puan ortalamalarının ( X = 124.13),
sontest puan ortalamalarının (X
(X

=

=

167.36) ve izleme tesi puan ortalamalarının ise

169.77) olduğu bulunmuştur. Kontrol grubundaki öğrencilerin mesleki

olgunluk düzeylerinin ön test puan ortalamalarının (X
ortalamalarının ise (X

=

=

126.59) ve sontest puan

126.36) olduğu görülmüştür.
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Araştırmada mesleki olgunluğa ait elde edilen bulgular denencelere göre
aşağıda sunulmuştur:
4.1.1. Denence 1: Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki
olgunluk

düzeyini

artırma

ve karar

verme

becerilerini

geliştirme

grup

rehberliği uygulama programına katılan öğrencilerin (deney) mesleki olgunluk
öntest puan ortalamaları

ile katılmayan

öğrencilerin

(kontrol) öntest puan

ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.
Denence 1 'i yanıtlamak için öncelikle deney ve kontrol grubundaki öğrenci
dağılımının normal olup olmadığına bakılmıştır. Mesleki olgunluk öntest puanlarının
normal

dağılma

uygunluğuna

ilişkin

Shapiro-Wilk

analizi

yapılmıştır.

Analiz

sonuçlarına göre, p değeri .011 a=0.05 küçük olduğundan puanlar normal dağılımdan
anlamlı

sapma

göstermektedir.

Bu nedenle

araştırmadaki

birinci

sınanmasında
Mann Whitney U-Test kullanılmıştır.
.,..

denencenin
.,..

Deney ve kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin mesleki olgunluk ölçeği
öntest puan ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını ortaya çıkarmak
için Mann Whitney U-Test kullanılmış ve aşağıda Tablo 6'de sonuçlar sunulmuştur.

Tablo 6: Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Ölçeği Öntest Puan Ortalama
Sıralarına Uygulanan Mann Whitney U Testi Sonuçları
Grup

N

Ortalama
Sıra

Sıra
Toplamı

u

p

214.00

.510

Deney

22

21.23

467.00

Kontrol

22

23.77

523.00

Tablo 6'ya göre, deney ve kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin mesleki
olgunluk ölçeği öntest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
(p>.05)
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4.2.2. Denence 2: Grup rehberliği uygulama programına katılan öğrencilerin
(deney) mesleki olgunluk düzeyleri son test puan ortalamaları,
ortalamalarından
tamamlanmasından

anlamlı

derecede

yüksektir.

Bu

artış

öntest puan

uygulamaların

bir ay sonra yapılacak olan izleme ölçümünde de devam

edecektir.
Denence 2'yi yanıtlamak için öntest, sontest ve izleme testi puan ortalamaları
arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını değerlendirme amacıyla Test of Within
Subjects Contrast analizi gerçekleştirilmiş
anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.

ve sonucunda

test puanları

arasında

Bu farkın hangi gruplar lehine olduğunu

belirlemek için tekrarlı ölçümlerde ANOVA yapılmış ve sonuçları Tablo 7'de
verilmiştir.

Tablo 7: Deney Grubundaki Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Ölçeği Öntest, Sontest ve İzleme Testi
Tekrarlı Ölçümlerde ANO VA Test Sonuçları
Varyansın

Kareler

Serbestlik

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Derecesi

Ortalaması

(KT)

(sd)

(KO)

Deneklerarası

580.263

21

2.578

Ölçüm

29018.576

2

14509.288

F

p

Anlamlı
Fark

273.18

.000

2-1, 2-3,
3-1

Hata

2230.758

42

Toplam

31829.597

65

1: Öntest,

2: Sontest,

53.113

3: İzleme testi

Tablo 7'de görüldüğü gibi, deney grubundaki öğrencilerin öntest, sontest ve
izleme testi puanları arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur, F(2, 42)=273.18,
p<.01. Öntest ortalama puanı (X= 124.14), sontest ortalama puanı (X=l67.36) ve
izleme testi ortalama puanına (X= 169.77) göre daha düşüktür. Bu durum aşağıdaki
çizgi grafikten de görülmektedir.
Bu bulgu uygulanan programa katılan deney grubundaki öğrencilerin mesleki
olgunluk puanları uygulama sonrası arttığını göstermektedir. Daha sonra yapılan
izleme çalışmalarına bakıldığında ise, bu etkinin sürmekte olduğu saptanmıştır.
94

...

170,0

,.

120,0,

I= Öntest 2= Sontest 3= İzleme testi

""

Şekil 2: Deney Grubundaki Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Ölçeği Öntest,Sontest ve İzleme Testi
Grafiği
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4.1.3

Denence

3:

öğrencilerin

Grup
(kontrol)

rehberliği

uygulama

programına

katılmayan

mesleki olgunluk öntest puan ortalamaları

ile

sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.
Denence 3 'ü yanıtlamak için tekrarlı ölçümlerde ANOV A kullanılmış ve elde
edilen bulgular Tablo 8'de sunulmuştur.

Tablo 8: Kontrol Grubu Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Öııtest- Sontest Puanları Tekrarlı
Ölçümlerde ANO VA Test Sonuçları
Varyansın

Kareler

Serbestlik

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Derecesi

Ortalaması

(KT)

(sd)

(KO)

Deneklerarası

1528.739

21

72.797

Ölçüm

.568

l

.568

Hata

26.932

21

l.282

Toplam

1556.239

43

p

F

Anlamlı
Fark

.443

.513
,ı..

Tablo 8'de görüldüğü gibi kontrol grubundaki öğrencilerin mesleki olgunluk
öntest puan ortalamaları ile sontest puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık
bulunamamıştır F(l. 21)=273.18, p>.05.
Kontrol grubundaki öğrencilere mesleki olgunlukla ilgili hiçbir etkinlik
uygulanmadığı için, yaşamın doğal akışı içerisinde onların mesleki olgunluk
düzeylerinde bir değişim saptanmamıştır. Bu durum aşağıdaki çizgi grafikten de
görülmektedir.
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126.61

126,5~

126,

126,45'

126.4

126,35'

1 = Öntest 2= Sontest
Şekil 3: Kontrol Grubu Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Öntest- Sontest Puanları Grafiği

,ı..
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Denence 4: Grup rehberliği uygulama programına katılan öğrencilerin (deney)
mesleki olgunluk sontest puan ortalamaları, katılmayan
mesleki

olgunluk

uygulamalarına

sontest

puan

ortalamalarının

öğrencilerin (kontrol)

arasında,

grup

rehberliği

katılan (deney) öğrencilerin lehine anlamlı bir fark vardır.

Deney ve kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin mesleki olgunluk ölçeği
sontest puan ortalamalan arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını ortaya çıkarmak
için Mann Whitney U-Test kullanılmış ve aşağıda Tablo 9'da sonuçlar verilmiştir.

Tablo 9: Deney ve Kontrol Grubu Öğreııcllerinin Mesleki Olgunluk Ölçeği Sontest Puan Ortalama
Sıralarına Uygulanan Mann Whitney U Testi Analiz Sonuçları
Grup

Sıra
Toplamı

u

p

31.02

682.50

54.50

.000

13.98

307.50

Sıra

N

Ortalaması
Deney

22

Kontrol

22

,,.

Tablo 9'a göre yedi haftalık bir deneysel çalışma sonucunda; "Super'in
Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki olgunluk düzeyini artırma ve karar
verme becerilerini geliştirme grup rehberliği uygulama programı"na katılan
öğrenciler ile böyle bir uygulama programa katılmayan öğrencilerin mesleki
olgunluk puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur, U=54.50, p<.01.
Sıra ortalamalan dikkate alındığında, uygulama programına katılan öğrencilerin
programa katılmayan öğrencilere göre mesleki olgunluk düzeylerinirı daha yüksek
olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu, uygulanan programın mesleki olgunluk düzeyini
artırmada etkili olduğunu gösteımektedir.
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4.2. Karar Verme Becerilerine

İlişkin Bulgular.

Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin karar verme stratejileri ölçeğinden
aldıkları öntest-sontest

ve izleme testi puanlarına

ilişkin aritmetik ortalama

ve

standart sapma değerleri Tablo lO'da verilmiştir.

Tablo 10: Deney ve Kontrol Grubundaki Öğrencilerin Karar Verme Strateji/eri Ölçeği Öntest
Sontest ve İzleme Testi Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Grup

Deney

İçtepisel
Kontrol

Deney
Bağımlı

Kontrol

Deney

Kararsız
Kontrol

Deney
MantıkJı

Kontrol

İşlem

N

X

Ss

Öntest

22

23.36

4.28

Sontest

22

21.36

3.05

İzleme testi

22

20.18

3.09

Ön test

22

22.09

4.54

Sontest

22

24.27

4.12

Ön test

22

21.73

3.52

Sontest

22

19.55

3.46

İzleme testi

22

19.36

3.25

Ön test

22

23.23

4.13

Sontest

22

23.23

4.06

Öntest

22

21.36

6.05

Sontest

22

17.23

4.36

İzleme testi

22

16.68

3.52

Öntest

22

22.32

5.49

Sontest

22

22.09

5.51

Öntest

22

23.73

4.78

Sontest

22

30.00

3.32

İzleme testi

22

31.00

2.91

Öntest

22

23.73

4.78

Sontest

22

23.55

4.43

Tablo 1 O incelendiğinde, deneysel işlemin başlangıcındaki deney grubundaki
öğrencilerin karar verme stratejileri ölçeğinin içtepisel alt boyutundaki öntest puan
ortalamalarının (X = 23.36), sontest puan ortalamalarının (X =21.36) ve izleme tesi
puan ortalamalarının ise (X =20.18) olduğu bulunmuştur. Kontrol grubundaki
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öğrencilerin ön test puan ortalamalarının (X =22.09) ve sontest puan ortalamalarının

ise (X =24.27) olduğu görülmüştür.
Deneysel işlemin başlangıcındaki deney grubundaki öğrencilerin karar verme
stratejileri ölçeğinin bağımlı alt boyutundaki öntest puan ortalamalarının ( X =2 ı. 73),
sontest puan ortalamalarının (X =19.55) ve izleme tesi puan ortalamalarının ise
(X =19.36) olduğu bulunmuştur. Kontrol grubundaki öğrencilerin ön test puan

ortalamalarının (X =23.23) ve sontest puan ortalamalarının ise (X =23.23) olduğu
görülmüştür.
Deneysel işlemin başlangıcındaki deney grubundaki öğrencilerin karar verme
stratejileri ölçeğinin kararsız alt boyutundaki öntest puan ortalamalarının ( X =

...

21.36), sontest puan ortalamalarının (X =17.23) ve izleme tesi puan qrtalamalannın
ise (X =16.68) olduğu bulunmuştur. Kontrol grubundaki öğrencilerin ön test puan
ortalamalarının (X =22.32) ve sontest puan ortalamalarının ise (X =22.09) olduğu
görülmüştür.
Deneysel işlemin başlangıcındaki deney grubundaki öğrencilerin karar verme
stratejileri ölçeğinin mantıklı alt boyuturıdaki öntest puan ortalamalarının
(X =23,73), sontest

puan ortalamalarının (X =30,00) ve izleme tesi puan

ortalamalarının ise ( X =31, v _i) olduğu bulunmuştur. Kontrol grubundaki öğrencilerin
ön test puan ortalamalarının (X =23,73) ve sontest puan ortalamalarının ise
(X =23,55) olduğu görülmüştür.
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Araştırmada karar verme stratejilerine ait elde edilen bulgular denencelere
göre aşağıda sunulmuştur:

4.2.1.1 "Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki
olgunluk düzeyini artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup
rehberliği uygulına programı"na katılan öğrencilerin (deney) karar verme
stratejileri içtepisel, bağımlı, kararsız, mantıklı alt ölçekleri öntest puan
ortalamaları ile katılmayan öğrencilerin (kontrol) öntest puan ortalamaları
arasında anlamlı bir fark yoktur.
Denence 1 'i yanıtlamak için öncelikle deney ve kontrol grubundaki öğrenci
dağılımının normal olup olmadığına Shapiro-Wilk analizi ile test edilmiştir. Karar
verme stratejileri ölçeği "içtepisel" alt boyutu öntest puanlarının normal dağılma
uygunluğuna ilişkin analiz sonuçlarına göre, p değeri deney grubunda p=.59, kontrol
grubunda ise p~22 olarak çıkması ve a=0.05 büyük olduğundan içtepisel karar
verme stratejileri puanlarının normal dağılımdan anlamlı sapma göstermediğini,
uygun olduğunu bulunmuştur. Bağımlı alt ölçeği öntest puanlarının normal dağılma
uygunluğu analiz sonuçlarına göre, p değeri deney grubunda p=.097, kontrol grunda
p=.044 olarak çıkması ve a=0.05 büyük olduğundan bağımlı karar verme stratejileri
puanlarının normal dağılımdan anlamlı sapma gösteımediğini, uygun olduğu
bulunmuştur. Kararsız alt ölçeği öntest puanlarının normal dağılma uygunluğuna
ilişkin analiz sonuçlarına göre, p değeri deney grubunda p=.456, kontrol grunda
p=.153 olarak çıkması ve a=0.05 büyük olduğundan kararsız karar verme stratejileri
puanlarının normal dağılımdan anlamlı sapma göstermediğini, uygun olduğunu
göstermiştir. Mantıklı alt ölçeği öntest puanlarının normal dağılıma uygunluğuna
ilişkin analiz sonuçlarına göre, p değeri deney grubunda p=.672, kontrol grunda
p=.744 olarak çıkması ve a=0.05 büyük olduğundan mantıklı karar verme stratejileri
puanlarının normal dağılımdan anlamlı sapma göstermediğini, uygun olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle bu denencenin sınanmasında tüm alt ölçeklerin
analizinde t-testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol grublarının karar verme stratejileri
alt ölçekleri öntest puanlarının t-testi sonuçları tablo 11 'de verilmiştir.
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Tablo I J: Deney ve Kontrol Gruplarının Karar Verme Stratejileri Alt Ölçekleri Öntest Puanları ttesti Sonuçları
K.V.S

Grup

N

X

s

sd

t

p

22

23.36

4.28

42

.546

.588

22

22.09

4.54

22

21.73

3.52

42

1.297

.202

22

23.23

4.13

21.36

6.05

42

.548

.587

22.32

5.49
42

.000

1.00

Alt Ölçek
İçtepisel

Deney
Kontrol

Bağımlı

Deney
Kontrol

Kararsız

Mantılı

Deney

22

Kontrol

22
22

23.73

.

4.78

22

23.73

4.78

Deney
Kontrol

Tablo 1 1 'daki analiz sonuçlarından da anlaşılacağı gibi deney ve kontrol
gruplarının karar stratejileri ölçeği içtepisel, bağımlı, kararsız ve mantıklı alt
ölçekleri öntest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı t-testi ile
değerlendirilmiştir. "İçtepisel" alt ölçeği t-testi sonucuna göre, .546 't' değeri .05
düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. Deney grubunun içtepisel karar verme stratejileri
alt ölçeği puan ortalaması 23.36, standart sapması 4.28 olarak hesaplarımıştır.
Kontrol grubunun içtepisel karar verme stratejileri alt ölçeği puan ortalaması 22.09,
standart sapması 4.54 olarak bulunmuştur.
"Bağımlı" alt ölçeği t testi sonucuna göre 1 .297 't' değeri .05 düzeyinde
anlamlı bulunmamıştır. Deney grubunun bağımlı karar verme stratejileri alt ölçeği
puan ortalaması 21.73 standart sapması 3.52 olarak · hesaplarımıştır. Kontrol
grubunun bağımlı karar verme stratejileri alt ölçeği puan ortalaması 23.23 standart
sapması 4.13 olarak bulunmuştur.
"Kararsız" alt ölçeği t testi sonucuna göre, .548 't' değeri .05 düzeyinde
anlamlı bulunmamıştır. Deney grubunun kararsız karar verme stratejileri alt ölçeği
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puan

ortalaması

21.36

standart

sapması

6.05 olarak

hesaplanmıştır.

Kontrol

grubunun kararsız karar verme stratejileri alt ölçeği puan ortalaması 22.32 standart
sapması 5.49 olarak bulunmuştur.
"Mantıklı"

alt ölçeği T testi sonucuna göre, 000 't' değeri.OS düzeyinde

anlamlı bulunmamıştır. Deney grubunun mantıklı karar verme stratejileri alt ölçeği
puan

ortalaması

23.73

standart

sapması

4.78 olarak

hesaplanmıştır.

grubunun ise mantıklı karar verme stratejileri alt ölçeği puan ortalaması

Kontrol
23.73

standart sapması 4.78 olarak bulunmuştur.

~
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4.2.2. Denence 2. Bu grup rehberliği

uygulama

programına

katılan

öğrencilerin (deney) karar verme stratejileri alt ölçekleri (içtepisel, bağımlı ve
kararsız

alt

boyutlarında)

ortalamalarından

anlamlı

son

test

derecede

puan

düşük;

yüksektir. Belirtilen durumlar uygulamaların

ortalamaları,
mantıklı

alt

tamamlanmasından

öntest

puan

boyutunda

ise

bir ay sonra

yapılacak olan izleme ölçümünde de devam edecektir.

Tablo: 12 Deney Grubunun Karar Verme Stratejileri Alt Ölçekleri Öntest, Soııtest ve İzleme Testi
Puanlarının Tekrarlı Ölçümlerde ANO VA Sonuçları
K.V.S.Ö
Alt

Varyansın

Kareler

Serbestlik

Kareler

Kaynağı

Toplamı

Derecesi

Ortalaması

(sd)

Ölçek

,_

İçtepisel

Bağımlı

Kararsız

Mantıklı

F

p

Anlamlı
Fark

(KO)

Deneklerarası

348.606

21

16.600

Ölçüm

113.818

2

56.909

Hata

432.848

42

10.306

Toplam

895.272

65

Deneklerarası

314.364

21

14.970

Ölçüm

76.121

2

38.061

Hata

420.545

42

10.013

Toplam

838.03

65

Deneklerarası

872.121

21

Ölçüm

288.394

2

144.197

Hata

557.606

42

13.276

Toplam

1718.121

65

Deneklerarası

594. 121

21

Ölçüm

683.758

2

,_
5.522

.007

3-2, 3-1

3.801

.03

Yok

10.863

.000

2-1, 3-1

48.470

.000

2-1, 3-1,

41.530

28.291
341.879

3-2
Hata

296.242

42

Toplam

1574.121

65

1: Öntest,

2: Sontest,

7.053

3: İzleme testi
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Tablo 12' de görüldüğü gibi, deney grubundaki öğrencilerinin karar verme
stratejileri ölçeği "içtepisel" alt boyutunda test puanları arasında anlamlı bir farklılık
olduğu bulunmuştur,

F(2, 42)=5.522,

p<.01. Tekrarlı ölçümlerde

sonuçlarına göre öntest ve izleme testi puan ortalamaları

ANOVA

testi

arasında (izleme testi

lehine) anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Aynı biçimde sontest ve izleme testi puan
ortalamaları arasında (izleme testi lehine) anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Öte

yandan öntest ve sontest puanları arasındaki fark, anlamlı bulunmamıştır. Aritmetik
ortalamalar incelendiğinde öntest ortalama puanı

(X = 23.36), sontest ortalama

puanı ( X =21.36) ve izleme testi ortalama puanı ( X =20.18) olarak bulunmuştur. Bu
bulgu uygulanan programın, ergenlerin içtepisel dürtülerini kontrol edebilmede etkili
olduğunu göstermektedir. Bu durum aşağıdaki çizgi grafikten de görülmektedir.

(,-

•

21.0,

20,0ı
2

1 = Öntest 2= Sontest 3= İzleme testi

Şekil 4: Deney Grubunun Karar Verme Stratejileri İçtepise/ Alt ÖlçekğiiÖntest, Sontest ve İzleme
Testi Grafiği

Tablo 12'deki analiz sonuçlarından da anlaşılacağı gibi deney grubundaki
öğrencilerin karar verme stratejileri ölçeği "bağımlı" alt boyutunda test puanları
arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. F(2, 42)=3.801, p>.01. ANOVA testi
sonuçları incelendiğinde öntest, sontest ve izleme testi puan ortalamalan arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak aritmetik ortalamalar incelendiğinde
105

,,.

öntest ortalama puanı

(X= 21.73), sontest ortalama puanı (X=l9.54) ve izleme

testi ortalama puanı (X=l9.36) bulunmuştur. Test puanlan arasında anlamlı bir fark
görülmemesine karşın aritmetik puan ortalamalarında (sontest puan ortalamaları
öntest puan ortalamalarından, izleme testi puan ortalamaları ise sontest puan
ortalamalarından daha az) bir düşüş görülmüştür. Bu bulgu uygulanan programın,
ergenlerin bağımlılık alt ölçeğinde etkili olmadığını göstermektedir. Bu sonuçlar,
tartışma ve yorum bölümünde açıklanacaktır. Bu durum aşağıdaki çizelgede
görülmektedir.

22,

21.0,

20,Sı

20,,

ıs.s

ıs.o
3

1 = Öntest 2= Sontest 3= İzleme testi

Şekil 5: Deney Grubunun Karar Verme Stratejileri Bağımlı Alt Ölçekğii Öntest, Sontest ve
İzleme Testi Grafiği

Tablo 12'den de anlaşılacağı gibi deney grubundaki öğrencilerin karar verme
stratejileri ölçeği kararsız alt boyutunda test puanları arasında anlamlı farklılık
olduğu bulunmuştur F(2, 42)=10.863, p<.01. ANOVA testi sonuçlan incelendiğinde
öntest ve sontest puan ortalamaları arasında (son test lehine) anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Aynı şekilde öntest ve izleme testi puan ortalamaları arasında (izleme
testi lehine) anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ancak sontest ve izleme testi puan
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Aritmetik ortalamalar
incelendiğinde öntest ortalama puanı

( X = 21.36), sontest ortalama puanı

(X=17.23) ve izleme testi ortalama puanına (X==16.68) olarak bulunmuştur. Bu
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bulgu,

uygulanan

kararsızlıklarını

programın

deney

grubu

öğrencilerinin

azaltmada etkili olduğunu göstermektedir.

yaşamlarındaki

Bu durum aşağıdaki

çizelgede görülmektedir.

22,0,

21,0,

20,0,

19,o,

.•.

.

16,Q,
2

1 = Öntest 2= Sontest 3= İzleme testi

Şekil 6: Deney Grubunun Karar Verme Stratejileri Kararsızı Alt Ölçekğii Öntest, Sontest
ve İzleme Testi Grafiği
·

Tablo 12'deki analiz sonuçlarına göre deney grubundaki öğrencilerin karar
verme stratejileri ölçeği "mantıklı" karar verme alt boyutunda test puanları arasında
anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur, F(2, 42)=48.470, p<.01. ANOVA testi
sonuçlarına göre, öntest ve sontest puan ortalamaları ararsında (son test lehine);
öntest ve izleme testi puan ortalamaları arasında (izleme testi lehine); son test ve

izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Aritmetik
ortalamalar incelendiğinde öntest ortalama puanı ( X =23.73), sontest ortalama puanı
(X=30) ve izleme testi ortalama puanı (X=31) olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar,
deney grubunda uygulanan programın bireylere mantıklı karar verme becerilerini
kazandırmada etkili olduğunu göstermektedir. Bu durum aşağıdaki çizelgede
görülmektedir.
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-

32.

30,00

24,0ı

22,0

2

,,..

1 = Öntest 2= Sontest 3= İzleme testi

,,..

Şekil 7: Deney Grubunun Karar Verme Stratejileri Mantıklı Alt Ölçekğli Öntest, Sontest ve
İzleme Testi Grafiği
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4.2.3.Denence 3: Bu grup rehberliği
öğrencilerin
mantıklı

(deney) karar verme stratejileri

altölçekleri

sontest

puan

(kontrol) karar verme stratejileri

uygulama programına

katılan

içtepisel, bağımlı, kararsız

ortalamaları,

katılmayan

ve

öğrencilerin

alt ölçekleri sontest puan ortalamalarının

arasında, grup rehberliği uygulamalarına

katılan (deney) öğrencilerin lehine

(içtepisel, bağımlı ve kararsız boyutlarında daha düşük, mantıklı alt boyutunda
daha yüksek) anlamlı bir fark vardır.
Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin karar verme stratejileri alt ölçekleri
sontest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı t-testi ile analiz
edilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki Tablo 13 'de verilmişi tir.

Tablo:13 Deney ve Kontrol Gruplarının Karar Verme Startejileri Alt Ölçekleri Sontest Puanları ttesti Sonuçları
K.V.S

Grup

N

X

22

21.36

3.05

22

24.27

4.12

22

19.55

3.46

22

23.23

4.06

17.23

4.36

22.09

5.51

22

30

3.32

22

23.55

4.43

s

sd

t

p

42

2.66

.011

42

3.24

.002

42

3.24

.002

42

5.47

.000

Alt Ölçek
İçtepisel

Deney
Kontrol

Bağımlı

Deney
Kontrol

Kararsız

Mantılı

Deney

22

Kontrol

22

Deney
Kontrol

Tablo 13'deki analiz sonuçlarından da anlaşılacağı gibi deney ve kontrol
gruplarının "içtepisel" karar verme stratejileri alt ölçeği sontest puan ortalamaları
arasında bir farkın olup olmadığı 't' testi ile yoklanmış, gözlenen 2.66 't' değeri .05
düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Deney grubunun içtepisel karar verme stratejileri alt
ölçeği puan ortalaması 21.36 ve standart sapması 3 .05 olarak hesaplanmıştır. Kontrol
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grubunun

içtepisel karar verme stratejileri alt ölçeği puan ortalaması 24.27 ve

standart sapması 4.12 olarak bulunmuştur. Deney grubunun içtepisel karar verme
-

-

stratejileri ( X = 21 .36) kontrol grubuna ( X = 24.27), göre daha düşüktür.
Deney ve kontrol gruplarının "bağımlı" karar verme stratejileri alt ölçeği
sontest puan ortalamaları arasında bir farkın olup olmadığı 't' testi ile yoklanmış,
gözlenen 3.24 't' değeri .05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Deney grubunun
bağımlı karar verme stratejileri alt ölçeği puan ortalaması 19.55 ve standart sapması
3.46 olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubunun bağımlı karar verme stratejileri alt
ölçeği puan ortalaması 23.23 ve standart sapması 4.06 olarak bulunmuştur. Deney
-

-

grubunun bağımlı karar verme stratejileri (X= 19.55) kontrol grubuna (X= 23.23)
göre daha düşüktür.
Deney ve kontrol gruplarının "kararsız" karar verme stratejileri alt ölçeği
sontest puan ortalamaları arasında bir farkın olup olmadığı 't' testi ile yoklanmış,
~

gözlenen 3.24 't' değeri

.05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Deney grubunun

kararsız karar verme stratejileri alt ölçeği puan ortalaması 17.23 ve standart sapması
4.36 olarak hesaplanmıştır. Kontrol grubunun kararsız karar verme stratejileri alt
ölçeği puan ortalaması 22.09 ve standart sapması 5.51 olarak bulunmuştur. Deney
-

-

grubunun kararsız karar verme stratejileri (X= 17.23) kontrol grubuna (X= 22.09)
göre daha düşüktür.
Deney ve kontrol gruplarının "mantıklı" karar verme stratejileri alt ölçeği
sontest puan ortalamaları arasında bir farkın olup olmadığı 't' testi ile yoklanmış,
gözlenen 5.47 't' değeri .05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Deney grubunun
mantıklı karar verme stratejileri alt ölçeği puan ortalaması 30 ve standart sapması
3.32 olarak hesaplanmıştır. Kontrol 'grubunun mantıklı karar verme stratejileri alt
ölçeği puan ortalaması 23.55 ve standart sapması 4.43 olarak bulunmuştur. Deney
grubunun mantıklı karar verme stratejileri (X= 30) kontrol grubuna (X= 23.55)
göre daha yüksektir.
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BÖLÜMV

TARTIŞMA VE YORUM

Bu araştırmada, Super'in Benlik

kuramına dayalı olarak geliştirilen bir

mesleki grup rehberliği uygulama programı hazırlanarak lise dokuzuncu sınıf
öğrencilerine uygulanmıştır. Bu programın genel amacı lise öğrencilerinin mesleki
olgunluk düzeylerini artırmak ve karar verme becerilerini geliştirmebilmelerine
yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda deney grubuna yedi haftalık mesleki grup
rehberliği programı uygulanmış, kontrol grubundaki öğrencilerle ise üç kez
toplanılarak serbest zamanlarında neler yaptıkları ile ilgili konuşulmuştur.
Araştırmada aritmetik ortalamalar incelendiği zaman, deney grubundaki öğrencilerin
mesleki olgunluk ölçeği öntest puan ortalamalarının, sontestte arttığı ve puan
ortamalarındaki artışın izleme testtinde de devam ettiği bulunmuştur. Kontrol
~

~

grubundaki öğrencilerin mesleki olgunluk sontest puan ortalamalarında ise anlamlı
bir farklılık olmamıştır.
Super'in Benlik kuramına dayalı olarak uygulanan mesleki grup rehberliği
uygulama programının, mesleki olgunlukla ilgili denenceleri incelendiği zaman,
deney grubundaki öğrencilerin mesleki olgunluk ölçeği öntest, sontest ve izleme testi
puanları arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Bu öğrencilerin mesleki
olgunluk düzeylerinin

öntest puanlarına göre sontestte arttığı ve bu artışın izmele

testinde ·de devam ettiği gözlenmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilerin ise, mesleki
olgunluk öntest ve sontest puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit
edilirken; deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin son testleri arasında, deney
.

grubu öğrencileri lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu analiz sonuçlarından,
uygulama programına katılan öğrencilerin programa katılmayan öğrencilere göre
mesleki olgunluk düzeylerinde artış olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmada elde edilen
bulgulara dayanarak, araştırmanın birinci boyutundaki, mesleki olgunluk ile ilgili
denencelerin doğrulandığı görülmektedir.
Bu bulgular, Super'in Benlik kuramına dayalı olarak mesleki olgunluk
düzeyini artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup rehberliği programının
öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini artırmada etkili olduğunu göstermektedir.
Genel olarak, mesleki olgunluk düzeylerini geliştirmeye yönelik hazırlanan
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programların
bulguları

etkililiğini araştıran diğer çalışmalarda

da, öğrencilerin

mesleki olgunluk

olduğu gibi bu çalışmanın

düzeylerini

artırmada

gösterdiğini ve literatür ile tutarlı olduğunu gösteımektedir

olumlu

etki

(Ba canlı, 1995; Bal,

1998; Evren, 1999; Evren, 2005; İşgör ve Sezer, 2008; Karataş ve Yavuzer, 2009;
Makro ve Savickas, 1998; Usluer, 1996; Uskaner, 1999).
Mesleki gelişim, bir süreçtir ve bu sürecin sağlıklı olması, bireylere verilecek
olan yardım ve destek hizmetlerine bağlıdır (Yeşilyaprak, 2005). Bu gelişim süreci
içerisinde

bireylerin başarmaları

gereken bazı gelişim görevleri söz konusudur

(Kuzgun, 2003). Super'e göre bir kişinin bulunduğu yaş döneminde kendinden
beklenen görevleri yerine getirebilmedeki başarı düzeyi o kimsenin mesleki olgunluk
düzeyini yansıtmaktadır

(Kuzgun, 2003). Super'in

mesleki gelişim dönemlerine

bakıldığında· ortaöğretimde

öğrenim görmekte olan öğrencilerin

dönemlerinden

döneminde

araştırma

oldukları

görülmektedir.

mesleki gelişim
Bu

dönemde

~

öğrencilerden
mesleki

~

beklenen sağlıklı bir meslek seçimi yapabilmeleri

olgunluk

ulaşılabilmesi

düzeyine

için mesleki

hizmetlerinin

sahip olmalarıdır.
olgunluğun

sunulması önemlidir.

Bu mesleki

bileşenlerini

için yeterli bir

olgunluk

düzeyine

alarak

rehberlik

dikkate

Super'e göre mesleki olgunluğun (1) meslek

seçimine yönelme, (2) tercih edilen meslek hakkına planlama yapma ve bilgi edinme,
(3)

mesleki

tercihin

netleştirilmesi,

tutarlılığı,

(4) mesleğe

yönelik

tutum

ve özelliklerin

(5) ilgi, etkinlik ve yeteneklerle meslek seçimi arasındaki ilişkinin

farkında olmak üzere beş bileşeni olduğu ifade edilrı:('ktedir (Sharf, 2002). Alanyazın
incelendiği

zaman Super'in

olduğu görülmektedir.

iafde ettiği bileşenleri

Bu içeriklerden

içeren deneysel çalışmaların

oluşan deneysel çalışmaların

_ öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinde

sonucunda

artış olduğu görülmektedir

(Bacanlı,

1995~ İşgör ve Sezer, 2008; Kırdök, 2010; Kuzgun, 1982; Usluer, 1996; Uskaner,99).
Birçok araştırmacı, psikolojik danışmanların mesleki rehberlik alanında yapacağı
hizmetlerin

öğrencilerin

mesleki olgunluk

olumlu katkı sağlayacağını belirtmektedir

düzeylerine

ve kariyer gelişimlerine

(Kuzgun, 1996; Nathan ve Hill, 1992;

Yeşilyaprak, 2011).
Kuzgun (2003), bireylerin meslek seçme kararının, birinci derecede onun ilgi
ve yeteneklerine ilişkin benlik kavramından, yani ilgi ve yeteneklerini algılama ve
değerlendirme

derecesinden

kaynaklandığı

görüşündedir.

Sözü

edilen

ilgi ve
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yetenekler aynı zamanda bireyin ilgi ve yeteneklerine ilişkin benlik kavramımn da
bir ifadesidir. Super'e göre bireyler kendi rolleri, kişilik özellikleri ve yeteneklerine
ilişkin bir bakış açısı geliştirmektedirler. Bu bakış açıları ile çeşitli meslekleri, sahip
olduğu bilgilere göre karşılaştırırlar ve benlik kavramlarını mesleki alana geçirmeye
çalışırlar.

Böylece bireyler kendi benlik kavramlarını

(ilgi, yetenek

ve kişilik

özelliklerini) en iyi ifade eden ve yansıtan mesleği bulmaya çalışırlar (Yeşil yaprak,
2011).
Yukardaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi meslek seçme sürecinin temelinde
bireylerin kendilerini tanımaları önemlidir. Bu süreçte birey kendini ve meslekleri ne
kadar iyi tanırsa, kendine uygun bir mesleğe yönelmesi de o kadar artacaktır. Bu
araştırmada

da

bileşenlerinden

bireylere

öncelikle

Super'in

ifade

ettiği

mesleki

olgunluk

olan, kendilerini tanımalarına yönelik etkinliklere yer verilmiştir.

Yapılan çeşitli grup etkinlikleri çerçevesinde kendi özelliklerini, güçlü oldukları
'alanları ve yeteneklerini keşfetmelerine, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları etkinlikler

.

ile bağlantı kurmalarına ve böylece kişilik özelliklerini keşfetmelerine yardımcı
olunmuştur. Ayrıca grup uygulamaları sürecinde öğrencilere verilen geribildirimler
ile

öğrencilerin kendi özelliklerini, bir başka ifadeyle benlik

algılarının

geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı üzere,
ugyulanan grup rehberliği programının öğrencilerin kendilerini tanımasına, benlik
kavramlarının gelişmesine ve böylece mesleki olgunluk düzeylerinin artmasında
etkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Benzer araştırmalara bakıldığı zaman, öğrencilerin mesleki olgunluk
düzeylerini ve karar verme becerilerini geliştirme bakımından ayn ayrı ele alınıp
uygulama

programlarının

etkinliliği araştırlıdığı

görülmektedir.

Ancak

bu

araştırmada uygulanan programın diğer programlardan farkı öğrencilerin mesleki
olgunluk düzeyleri ile karar verme becerilerini birlikte ele alınması ve bunun
sonucunda uygulama programının geliştirilmesidir.
Araştırmada ikinci boyut olarak geliştirilen programı~ öğrencilerin karar
verme becerilerine etkisi incelenmiştir. Karar verme stratejileri ölçeğinden deney ve
kontrol grubundaki öğrencilerin öntest, sontest ve izleme testi puan ortalamaları
incelenmiştir. Deney grubundaki öğrencilerin karar verme stratejileri ölçeğinden,
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içtepisel, bağımlı ve kararsız alt ölçeklerinin sontestlerinden

aldıkları puanlarda

düşüş olduğu ve bu düşüşün izleme testinde de devam ettiği bulunurken, mantıklı alt
boyutunda ise son test puan ortalamalarında önteste göre yükselme olduğu ve bu·
yükselmenin

izleme testinde de devam ettiği bulunmuştur.

Kontrol grubundaki

öğrencilerin ise içtepisel alt ölçeğinde son test puan ortalamalarında

öntest puan

ortalamalarına göre arttığı, bağımlı, kararsız ve mantıklı alt ölçeklerinde ise öntest ve
sontest

puan

ortalamalarında

bir

değişme

olmadığı

bulunmuştur.

Bu

puan

ortalamaları uygulanan grup rehberliği programının deney grubundaki öğrencilerin
olumsuz karar verme becerilerini azaltmada ve olumlu karar verme becerisi olan
mantıklı karar verme becerisini kazanmalarında etkili olduğunu göstermektedir.
Karar verme becerileri ile ilgili grup rehberliği uygulama programına katılan
öğrencilerin (deney) karar verme stratejileri alt ölçekleri öntest puan ortalamaları ile

.

katılmayan öğrencilerin (kontrol) öntest puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark

olup olmadığı denecesi analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda deney ve kontrol
grubundaki öğrencilerin karar verme stratejileri ölçeğinin dört alt boyutunda
(içtepisel, bağımlı, kararsız ve mantıklı) da öntest puan ortalamaları arasında anlamlı
bir farklılık bulunmamıştır. Araştırmada karar verme becerileri boyutunda ikinci
denence olarak geliştirilen programın deney grubundaki öğrencilerin karar verme
stratejilerini içtepisel, bağımlı ve kararsız alt ölçeklerindeki öntest puan
ortalamalarını azaltmada ve mantıklı alt ölçeğinde ise öntest puan ortalamalarına
göre yükseltmede etkili olduğu ve bu puanların izleme testinde de devam edeceği
varsayılmıştır. Araştırmanın ikinci denencesine ait bulgular incelendiğinde, araştırma
kapsamında uygulama grubuna katılmış olan öğrencilerin içtepisel alt ölçeğinden
öntest ve sontest puanları arasında·anlamlı bir farkın olmadığı fakat öntest ve izleme
testi ile sontest ve izleme testi arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.
Ancak deney grubundaki öğrencilerin içtepisel alt ölçeğinde öntest ve sontest
aritmetik ortalamaları incelendiğinde bu puanlarda bir düşüş olduğu görülmektedir.
Bağımlı alt ölçeğinde ise deney grubundaki öğrencilerin öntest, sontest ve izleme
testi puanları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ancak test puanları arasında
anlamlı bir fark görülmemesine karşın aritmetik puan ortalamalarında, sontest puan
ortalamaları öntest puan ortalamalarından, izleme testi puan ortalamaları ise sontest
puan ortalamalarından bir düşüş olduğu görülmüştür. Kararsız alt ölçeği boyutunda
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•..

ise deney grubundaki öğrencilerin öntest ve sontest puanları arasında ve öntest ile
izleme testi puanları arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür. Ancak sontest
· puanları ile izleme testi puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sontest
ve izleme testi aritmetik ortalamaları incelendiğinde bir düşüş olduğu ancak anlamlı
düzeyde olmadığı bulunmuştur. Mantıklı alt ölçeği boyutunda ise , öntest ve sontest
puan ortalamaları ararsında, öntest ve izleme testi puan ortalamaları arasında ve son
test ile izleme testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu
farklar incelendiğinde grup uygulamasına katılan öğrencilerin yardım hizmetinden
olumlu

olarak

ölçümlerinde

yararlandıkları,

puan ortalamalarının

de devam ettiği görülmektedir.

düştüğü

ve bunu

Bu bulgu bireylerin

becerilerini geliştirmeyi amaçlayan benzer programların

izleme

karar· verme

uygulanması, katılanların

etkili karar verme. . becerilerini olumlu yönde geliştirdiğini göstermektedir.. Bireylerin
..

karar verme becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaların sonuçları ile bu
araştırma sonuçlarının paralellik gösterdiği görülmektdir.(Çakır, 2003; Ersever,
1996; Şeyhun, 2000).
Farklı kuramsal görüşler çerçevesinden bakıldığında, genel olarak mantıklı
davranış, akılcı olan ve birey ya da durumdaki etkileşimde bulunan bireyler arasında
kazancı ya da beklendik faydayı en üst düzeye çıkartan davranış olarak
değerlendirilmektedir (Moser, 1990). Karar verme süreci de bir tür akıl yürütme
sürecidir. Karar veıme süreci sırasında seçeneklerin bireylerin isteklerini ve bireyin
seçeneklerin gerekliliklerini karşılayabilme derecesi bakımından değerlendirilmesi
işlemidir (Kuzgun, 2005). Mantıklı karar veren bireyler seçeneklerini birbirleriyle
karşılaştırabilmekte, analiz ederek, seçimlerinin sonuçlarını yansız ve doğru bir
biçimde değerlendirebilmekte ve .kendisine en fazla yarar getirebilecek olan seçeneği
seçebilmektedir (Pious, 1993). Mann, Harmani ve Power (1989), karar vermede
bireylere karar vermenin basamakları öğretildiğinde, olumlu başa çıkma stillerinin
kullanımının artacağı ve olumsuz karar verme stillerinin kullanımının da azalacağını
belirtmektedir. Bu nedenle, bu grup rehberliği programı uygulamalarında öğrencilere
karar verme becerilerini etkileyen etmenlerin neler olduğu, etkili karar verme
ilkelerinin neler olduğu, karar verme basamaklarının neler olduğu ve kendi
yaşamlardından daha önce vermiş oldukları kararları analiz etmeleri konularında
program tasarlanmış ve uygulanmıştır. Bu çerçevede bilgiler verilmiş ve etkinlikler
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yapılmıştır. Bu uygulamaların yapılması, deney grubunda olan öğrencilerin "içtepisel
ve kararsız" alt ölçeklerindeki puanlarının düşmesine ve "mantıklı karar verme" alt
ölçeğindeki

puanlarının

artmasına

etki etmiştir. Ancak karar verme stratejileri

"bağımlı" alt ölçeğinde ise anlamlı bir fark bulunamamıştır. Benzer biçimde Gati ve
diğerleri

(2001) ve Reese ve Miller (2006) araştırmalarında,

bireylerin

dışsal

çatışmalardan kaynaklanan meslek kararı verme güçlüklerinde bir azalma olmadığını
bulmuşlardır.

Bu araştırmanın

bulguları temel alındığında,

bağımlı karar verme

düzeyinde beklenen yönde (öntest puanlarına göre sontest ve izleme puanlarının
düşmesi) bir farklılık gerçekleşmemiştir

ve sözü edilen sonuç yukarıda belirtilen

araştırma sonuçları ile örtüşmektedir. Öğrencilerin ailelerine bağlılığının bir dışsal
çatışma olduğu düşünülebilir

ve bu durumun öğrencilerin

karar verme sürecini

etkilediği yani öğrencilerin ailelerinden bağımsız karar veremedikleri söylenebilir.
Bireylerin meslek seçimini etkileyen en önemli etmenlerden bir tanesi de

...

birey için sevilen ve yaşamında önemli olan kişilerdir. Bunlar yakın arkadaşları
olabileceği gibi aile üyeleri de olabilmektedir (Korkut-Owen, 2008). Anne-babalar
ergenlerin mesleki planlarını etkileyen en önemli kişilerdir. (Hamamcı ve Hamurlu,
2005). Bağımlı kişilerin ilk ve temel bağlantı objeleri ana babalarıdır. Bu tutumda
olan çocukların ana-babalan sürekli çocuklarını etkilemeyi ve yönlendirmeyi temel
hakları ve görevleri olarak algılamakta, üstlerine aşırı derecede düşerek ya da
özençlerini gerçekleştirmeye zorlayarak çocuklarının kendilerini yönetme yeteneğini
geliştirmele+ıi engellemektedirler (Kuzgun, 2003). Yapılan betimsel __araştırmalar
incelendiğinde, ana-babaların çocuk yetiştirme tutumları, ana-baba tutumları ve
stillerinin çocukların karar vermelerini etkilediğini göstermektedir. Özellikle
olumsuz tutuma sahip olan ana-babaların, ergenlerin bağımsız karar vermelerini
engellediği görülmektedir (Baurnrid, 1991; Bilgin, 1995; Cenkseven-Önder, Kırdök
ve Işık, 2010; Çakır, 2004; Eigen, Hartman ve Hartman, 1987; Eldeleklioğlu, 1996;
Hamamcı ve Hamurlu, 2005; Trusty, 1998; Whiston ve Keller, 2004).
Bağımlı karar verme becerisine sahip olma ergenlerin kişilik yapıları ile de
ilgili olduğu düşünülmektedir. Ana babanın baskı ve yönlendirmesinden kurtulup
meslek kararlarını kendileri oluşturmak isteyen gençler meslek danışmanlığı
programlarına ana babalarının da katılmasını istemektedirler (Kuzgun, 2003). Aynı
zamanda ergenlerin, bağımsız bir biçimde karar vermemelerinin diğer bir nedeni de,
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içinde yetişmiş oldukları kültürden kaynaklandığı düşünülmektedir.
yapmış olduğu araştırmasında,

grup yaşantısının,

bireylerin

etkili olmadığım bulmuştur. Bu durum, bireylerin
özelliklerinden
kültür

kaynaklandığını

ilişkilerini

irdeleyen

göstermektedir.
Kağıtçıbaşı,

Öner (1992),

bağımsızlaşmasında

içinde bulundukları

Türk toplumunda

kırsal-kentsel·

ve

kültürün

insan-aile

ve

sosyo-ekonomik

farklılıklardan, fazla etkilenmeyen genel bir değerin, aile-içi karşılıklı bağımlılıklar
olduğunu

belirlemiştir.

Özellikle gençlerin, ekonomik

olarak ailelerine

bağımlı

olmaları bağımsızlaşmalarına önemli bir etkendir (Akt; Öner, 1992). Bu araştırmada
elde edilen bulgular da, ergenlerin Türk aile yapısından kaynaklanabileceğini,
çatışmalara

rağmen

düşündürmektedir.

duygusal
Ayrıca,bu

bağlılıklar
çalışmada,

tilin

ve yakın

aile · bağlarının

sürdüğürıü

geliştirilen

grup rehberliği

uygulama

programında daha fazla karar verme becerileri, süreci, basamakları ve ilkeleri gibi
konular

üzerinde

durulmuş

ve

uygulamalar

etkinliklerine ergenlerin kendi dışındaki

yapılmıştır.

Grup

oturumları

(aileden) bireylerden kaynaklanan mesleki

karar verme etkinliklerine yer verilmemiştir. Bağımlı alt ölçeği puan ortalamaları
arasında anlamlı bir farklılığın bulunmamasının

bu nedenden

de kaynaklandığı

düşünülmektedir.
Karar verme becerilerine

ilişkin üçüncü

uygulama programına katılan öğrencilerin

denence

ise, grup rehberliği

(deney) "karar verme stratejileri"

alt

ölçekleri sontest puan ortalamaları, katılmayan öğrencilerin (kontrol) karar verme
stratejileri

alt ölçekleri

uygulamalarına
boyutlarında

sontest puan ortalamalarının

arasında,

grup rehberliği

katılan (deney) öğrencilerin lehine (içtepisel, bağımlı ve kararsız

daha düşük, mantıklı alt boyutunda daha yüksek) anlamlı bir fark

olduğu yönündeydi. Super'in Benlik kavramı kuramı temel alınarak hazırlanan bir
mesleki olgunluk düzeyini artırma ve karar verebilme stratejilerini geliştirme grup
rehberliği uygulama programına, katılan öğrenciler ile katılmayan öğrencilerin karar
verme stratejileri alt ölçeklerinde son test puanları arasında, deney grubu lehine
anlamlı bir fark bulurımuş; deney grubundaki

öğrencilerin

kontrol grubundaki

öğrencilere göre "içtepisel", "bağımlı" ve "kararsız" alt ölçekleri puanlarında azalma
olduğu

ve "mantıklı"

bulunmuştur.
becerilerini

karar verme

alt ölçeği puanlarında

ise artma

olduğu

Bu bulgular geliştirilen programın ergenlerin olumsuz karar verme
azaltmada

ve olumlu

olan

"mantıklı"

karar

verme

becerilerini
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geliştirmede etkili olduğunu göstermektedir. Bu bulgu alanda yapılan deneysel
çalışmaların sonuçları ile paralellik göstermektedir (Ersever, 1996; Çolakkadıoğlu,
2010; Şeyhun, 2000; Mau ve Jespen, 1992).
Ergenlik dönemi, birtakım zıtlıkların, çatışmaların ve çelişkilerin yaşandığı bir
dönemdir.

Bu

dönemde,·

bireyler

çevrelerinden

olumsuz

olarak

etkilenebilmektedirler. Özellikle akranlarından ve olumsuz duygulardan etkilenerek
etkili karar verme basamaklarını kullanmayabilirler (Fischhoff, Crowell ve Kipke,
1999). Etkili karar verebilen ergenler sağlıklı bir kimlik oluşturmada zorlanmazken,
etkili karar verme becerisine sahip olmayan ergenler kimlik oluşturmada ve
kazanmaları gereken rollerde sorun yaşayabilmektedirler (Gander ve Gandiner, 199 5;
Kılıçcı, 1992; Mann, Harmoni ve Power, 1989; Selçuk, 2000). Blustein ve Philips'e
(1990)

göre ergenlik döneminde ergenlerin kimlikle ilgili karmaşalarının

çözümlemelerinin yolu, ergenlere etkili karar verme stratejilerinin kullanılmasıdır.
f--

Bu doğrultuda Byrenes (2002) ergenlere karar verme becerilerinin kazandırılması
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle ergenlik döneminde etkili karar verme
becerilerinin ergenlere kazandırlıması ve yaşamlarında önemli kararlan alacakları bu
dönemde hem kendilerine en uygun kararı vermelerine hem de sağlıklı bir kişilik
geliştirmelerine de katkı sağlamış olur.
Grup uygulama programı kapsamında mesleki olgunluk ve karar verme
becerilerine ilişkin denenceler ele alınıp incelendiği zaman, bağımlı alt ölçeği
haricinde, denenceler doğru .nmış ve grup programının öğrencilerin mesleki
olgunluk düzeylerini artırma ve mantıklı karar verme becerilerini kazandırma
yönünde etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Mantıklı

karar

verme

sürecinde,

seçeneklerin

bireyin

isteklerini

karşılayabilme derecesi bakımından değerlendirilmesi söz konusudur. Bu nedenle
bireyin kendini iyi tanıması, seçenekler hakkında detaylı ve doğru bilgilere sahip
olması gerekmektedir. Bu özellikler dikkate alındığında karar verme durumunda
mantıklı

karar

benzerliklerin

verme
olduğu

stratejisini

kullanan

söylenebilmektdir.

bireylerin

Alanyazında

özellikleri
yapılan

arasında

araştırmalar

incelendiği zaman araştırmalar mantıklı karar verme stratejisinin mesleki olgunluk
düzeyinin anlamlı bir yordayıcısı olduğunu ortaya koymaktadır (Blustein, 1987;
Oğuz, 2008; Powell ve Luzzo, 1998). Bu uygulama programı sonucunda da
118

ergenlerin, hem mesleki olgunluk, hem de karar verme stratejilerini geliştirmede
etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca bu araştırma, KKTC'deki psikolojik danışmanlık
ve rehberlik alanına katkı sağladığı ve bundan sonra geliştirilecek

olan çeşitli

programlara yol gösterici nitelikte olabileceği söylenebilmektedir.

~

~
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BÖLÜM IV

SONUÇ ve ÖNERİLER

Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki olgunluk düzeyini
artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup programının ergenlerin mesleki
olgunluk ve karar verme becerilerine etkisi araştırıldığı çalışmanın bu bölümünde,
araştırma sonuçlarının genel bir değerlendirilmesi yapılmış ve değerlendirme
sonucunda uygulamaya ve gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik öneriler
sunulmuştur.

6.1 Sonuçlar

...

1. Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki olgunluk
düzeyini artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup rehberliği
uygulama programına katılan (deney) ve katılmayan (kontrol)
öğrencilerin mesleki olgunluk ölçeği öntest puan ortalamaları arasında
anlamlı bir fark bulunmamıştır.

2. Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki olgunluk
düzeyini artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup rehberliği
uygulama programına katılan (deney) öğrencilerin öntest, sontest ve
izleme testi puanları arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur.

3. Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki olgunluk
düzeyini artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup rehberliği
uygulama programına katılmayan (kontrol) öğrencilerin mesleki
olgunluk öntest puan ortalamaları ile sontest puan ortalamaları
arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.
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4. Super' in Benlik kuramına dayalı olarak mesleki olgunluk düzeyini
artırma

ve karar

verme

becerilerini

uygulama

programına

katılan

uygulama

programa

katılmayan

geliştirme

(deney)

grup rehberliği

öğrenciler

(kontrol)

ile böyle

öğrencilerin

bir

mesleki

olgunluk puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.
5. Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen

mesleki olgunluk

düzeyini artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup rehberliği
uygulma

programına

stratejileri

ölçeği

boyutlarında
(kontrol)

katılan

öğrencilerin

içtepisel,

bağımlı,

kararsız

öntest puan ortalamaları

öntest

puan

ortalamaları

(deney)
ve

karar

mantıklı

ile katılmayan
arasında

verme
alt

öğrencilerin

anlamlı

bir

fark

bulunmamıştır.
6. Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki olgunluk
düzeyini

artırma

rehberliği

uygulma programına

veıme

stratejileri

boyutlarında

ve karar

verme becerilerini

geliştirme

katılan öğrencilerin

alt ölçekleri içtepisel,

kararsız

grup

(deney) karar
ve mantıklı

alt

öntest, sontest ve izmele testi arasında anlamlı fark

bulunmuş, ancak bağımlı alt boyutunda anlamlı fark bulunmamıştır.
Bu programa katılan öğrencilerin içtespisel ve kararsız alt ölçekleri
son test puan ortalamaları,

öntest puan ortalamalarından

anlamlı

der-cede düşük; mantıklı alt boyutunda ise yükseldiği bulunmuştur.
Belirtilen durumlar uygulamaların

tamamlanmasından

bir ay sonra

yapılan izleme ölçümünde de devam etmiştir.
7. Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen

mesleki olgunluk

düzeyini artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup rehberliği
uygulma
stratejileri

programına
altölçekleri

katılan
sontest

öğrencilerin
puan

(deney)

ortalamaları,

karar

verme

katılmayan

öğrencilerin (kontrol) karar verme stratejileri alt ölçekleri sontest puan
ortalamaları arasında, grup rehberliği uygulamalarına katılan (deney)
öğrencilerin lehine (içtepisel, bağımlı ve kararsız boyutlarında daha

121

düşük,

mantıklı

alt boyutunda

daha yüksek)

anlamlı

bir fark

bulunmuştur.
8. Super'in Benlik kuramına dayalı olarak mesleki olgunh.ık düzeyini
artırma

ve karar

verme

becerilerini

geliştirme

grup

rehberliği

uygulama programına katılan (deney) öğrencilerin mesleki olgunluk
düzeyleri ile .karar verme stratejileri mantıklı alt ölçeği öntestleri
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
9. Super'in Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki olgunluk
düzeyini

artırma

ve karar

verme

becerilerini

geliştirme

grup

rehberliği uygulama programına katılan (deney) öğrencilerin mesleki
olgunluk düzeyleri ile karar verme stratejileri mantıklı alt ölçeği
sontestleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
~

~

6.2 Öneriler

1. Bu çalışma kapsamında geliştirilen program sadece özel kolejde
uygulanmıştır. Bu programın farklı ortaöğretim kurumlarında ve sınıf
düzeylerinde uygulanarak sınanması ve böylece etkililiği konusunda daha
fazla bilgi elde edilmesi önerilebilir.

2. Bu program Rehberlik ve Psikolojik Danışma a.anında çalışan meslek
elemanlarının uygulayabilecekleri bir biçimde hazırlanmıştır. Bu nedenle
bu programı uygulayacak olan meslek çalışanlarının kuramsal bilgilerin
yer aldığı bölümle ilgili bilgileri okumaları ve programı uygulamaları
önerilebilir.
3. Bu program meslek kararı ile ilgili iki konuyu ve kapsamlı bir içeriği
olduğu görülmektedir. Bu kapsamlı içeriğin bireylere aktarılması daha
uzun bir süreyi gerektirir. Ancak bu çalışmanın zamanı sınırlı olmasından
dolayı yedi haftalık oturum olarak planlanmıştır. Bu programın bundan
sonraki uygulamalarında oturum sayısı artırılabilir ve program daha uzun
bir zaman dilimi içerisine yayılması önerilebilir.
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4. Bu program mesleki olgunluk açısından ortalamanın yarım satandart

sapmanın altında olan

öğrencilere uygulanmıştır.

Bu uygulama

programının diğer uç puan alan öğrencilere de uygulanması

ile

etkililiğinin sınanması önerilebilir.

5. Bu program içeriğinde karar verme becerileri bağımlı alt ölçeğinde
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bağımlılığın bir kişilik yapısı olduğu
düşünüldüğünde, bundan sonra geliştirilecek programlara ağırlıklı olarak
bu konuyla ilgili uygulamaların yapılması ve aile üyeleriyle de programın
bir parçası olarak birkaç oturum yapılması önerilebilir.

f-

6. Bu

f-

programın

çerçevesinde

yapılan

uygulamaların

bireysel

uygulamada da kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılarak,
yapılacak olan bir araştırma ile bireysel olarak uygulanabilirliğinin test
edilmesi önerilebilir.

7. Bu konuda KKTC'de yapılan herhangi bir deneysel çalışma mevcut
değildir. Meslek danışmanlığı konusunda ülkemizde yapılacak olan hem
betimsel hem de deneysel çalışmaların gerekli yardım hizmetlerinin
planlanması

ve

uygulanması

boyutunda

katkı

sağlayacağı

düşünülmektedir. Bu nedenle bu konuda ileriki araştırmalann yapılması
önerilmektedir.
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EK-I
"Super'in Benlik Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Mesleki Olgunluk
Düzeyini Artırma ve Karar Verme Becerilerine Geliştirme Grup Rehberliği
Uygulama Programı"
1. Oturum

Süre: 90 dk.
Amaçlar:
1. Grup amaç ve kurallarının belirlenmesi.
2. Grup üyelerinin birbirlerini tanıması ve grup havasının oluşturulması.
3. Grup üyelerinin meslek kavramlarıyla ilgili bilgi sahibi olmaları ve meslek
1--

seçiminin insan yaşamındaki önemine ilişkin bilgi sahibi olmaları.
Davranışsa! Amaçlar:
1. Grup üyeleri ile tanışma
2. Uygulanacak olan mesleki grup rehberliği programının amacı ve içeriğiyle
ilgili bilgi sahibi olma.
3. Grup kurallarının belirlenmesi.
4. Urup
kontratının imzalanması.
I
5. Grup

üyelerinin

amaçlarının

ve

grup

sürecinden

beklentilerinin

netleştirilmesi.
6. Grup üyelerinin birbirlerini isimleriyle tanımalarına yardımcı olmak.
Kurallar:
1. Grup oturumları 90'ar dakikalık oturumlardan oluşmaktadır. Her hafta
Çarşamba günü grup danışmanlığı odasında toplanılacaktır.
2. Grup üyelerinin her oturuma katılmaları zorunludur. Önemli mazeretler söz
konusu olduğunda gruba katılamayacak olan üyeler, önceden grup liderine
bildireceklerdir.
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3. Grupta gizlilik esastır. Grup içerisinde

konuşulan

her şey grup odası

içerisinde kalacaktır. Hiçbir şekilde diğer kişiler ile paylaşılmayacaktır.
4. Grup içerisinde her üye birbirine saygılı davranacaktır.
5. Grup sürecinde her üye birbirine ismi ile hitap etmelidir.
6. Grup üyeleri oturumlara zamanında gelmesi gerekmektedir.
7. Grup sürecinde tartışılacak olan örnek olaylara her üye katkıda bulunmaya
çalışacaktır.
8. Grup üyeleri birbirini dikkatle dinlemeye ve anlamaya çalışması, farklı görüş
ve düşüncelerin ise ben dilini kullanarak ifade edeceklerdir.
9. Grup ortamlarına dinleyici veya gözlemci olarak grup dışından hiç kimse
kabul edilemez.
1 O. Grup üyelerine verilecek olan ödevleri zamanında yerine getireceklerdir.
1 1. Grup oturumlarında

grup lideri ve üyeler

birbirlerini

görecek

şekilde

oturacaklardır.
12. Grup öncesinde ve sonrasında uygulanan envanter sonuçları grup üyelerine
bireysel olarak bildirilecektir.
,13. Grup oturumları

sonunda,

grup üyeleri,

grup .yaşantılarryla

ilgili öznel

değerlendirme yapacaktır.

Araçlar:
1. Grup Rehberliğinin Amaçları ve Kuralları formu Ek- VI
2. Grup Kontratı Ek- VII
3. Adım ve anlamı uygulaması formu Ek- VIII
4. Kendini Değerlendirme Envanteri
5. Boş beyaz kağıt
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Ön Hazırlıklar:
1. Projeksiyondan

yansıtılmak üzere Super'in Benlik kuramına dayalı olarak

geliştirilen mesleki olgunluk düzeyini artırma ve karar verme becerilerini
geliştirme grup rehberliği uygulama programının genel amaçlarının yer aldığı
slaytın hazırlanması.
2. Grup üyelerine dağıtmak amacı ile grup kurallarının yazılı olduğu formun grup
sayısı kadar çoğaltılması.
3. Grup konrtatının yer aldığı basılı yazılı materyallerin

grup sayısı kadar

çoğaltılması
4. Bir sonraki oturumda incelenecek olan Kendini Değerlendirme Envanteri'nin
ev ödevi olarak verilmesi ve açıklanması.
.

,,..Uygulama Süreci:

,,..

Tanışma: Grup üyelerinin birbirlerini daha iyi tanımaları ve grup havasının
oluşturulması amacıyla grup lideri aşağıdaki konuşmayı yapmıştır.
"Ben Yeliz Akıntuğ, Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde doktora yapmaktayım.
Super'in

Benlik kuramına dayalı olarak geliştirilen

mesleki olgunluk

düzeyini

artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup rehberliği uygulama programı ·
süresince sizlerle birlikte olacağız. Grup oturumlarımız 7 hafta boyunca, haftada bir
gün olmak üzere yaklaşık 90 dakika sürecektir".
Grup üyelerine önceden hazırlanan yaka kartları verilip, isimlerini yazmaları
istenmiştir.
"Bugünkü oturumumuza ilk olarak birbirimizi tanımak amacıyla adım ve
anlamı isimli bir uygulama ile başlayacağız. Bu uygulamayı adımızın anlamı, bu adın
bize veriliş öyküsü ve adımızı sevip sevmediğimizi
diye verilen

yönergeden

sonra grup üyelerinin

anlatarak gerçekleştireceğiz"
gözlerini

kapatarak

isimlerini

düşünmesi, isimlerinin onlara veriliş öyküsü olup olmadığını, isimlerinin anlamını ve
isimlerini sevip sevmediklerini düşündükten sonra gözlerini açmaları istenilmiştir.
Daha sonra gönüllü olan grup üyelerinden

başlanarak

tüm üyeler kendilerini
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tanıtmıştır. Böylece grup üyelerinin birbirleriyle etkileşime girmesi ve birbirlerini
daha iyi tanımaları sağlanmıştır.
Grup sürecinin amaçlan ve kurallarının benimsetilmesi:

'Super'in Benlik

kuramına dayalı olarak geliştirilen mesleki olgunluk düzeyini artırma ve karar verme
becerilerini geliştirme grup rehberliği uygulama programı 'nm genel amaçları, grup
sürecinde uyulması gereken kurallar ve grup kontratının

imzalanması

hakkında

bilgilendirme yapılmıştır.
İlk

olarak

grup

rehberliği

uygulama

programı 'run

genel

amaçları

projeksiyonda yansıtılmıştır. Grubun amacının anlaşılmasına yardımcı olunmuştur.
Bu bağlamda grup lideri aşağıdaki açıklamayı grup üyelerine yöneltmiştir:
"Super'in

Benlik

kuramına

dayalı

olarak geliştirilen

mesleki

olgunluk

düzeyini artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup rehberliği uygulama
programı çerçevesinde bir grup yaşantısından geçeceğiz. Bu sürecin etkili olması ve

her bir üyeye fayda sağlaması hem benim için hem de sizler için önemli olduğunu
düşünüyorum. Bu sebeple ilk olarak grup sürecinin genel amaçlarının iyi bir şekilde
anlaşılması için grubun genel amaçlarını inceleyelim".
SUPER'in BENLİK KURAMINA İ>AYALI OLARAK GELİŞTİRİLEN
MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNİ ARTIRMA ve KARAR VERME
BECERİLERİNİ GELİŞTİRME GRUP REHBERLİGİ UYGULAMA
PROGRAMININ
GENEL AMAÇLARI
1. Grup üyelerinin meslek seçiminin önemini anlamasına yardımcı olmak.
2. Grup üyelerinin sahip olduğu kişisel özelliklerini (yetenek, ilgi ve değerler
gibi) tanımalarına yardımcı olmak.
3. Grup üyelerinin meslek seçimini etkileyen etmenler hakkında bilgi sahibi
olmalarına yardımcı olmak.
4. Grup üyelerinin sahip oldukları kişisel özelliklerine uygun meslekler
hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak.
5. Grup üyelerinin amaç belirleme ve karar verme becerilerini geliştirmelerine
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yardımcı olmak.
6. Grup

üyelerinin

kendi

özelliklerine

uygun

gerçekçi

mesleki

hedefler

belirlemelerine yardımcı olmak.

Gıubun genel amaçları hakkında bilgi edildikten sonra grup kurallan hakkında
grup üyelerine aşağıdaki açıklamayı sunulmuştur:
"Grup
belirlenmesi

sürecinin

etkili bir şekilde işleyebilmesi

gerekmektedir.

Grup kurallarına

uymamız

için grup kurallarının
amacımıza

ulaşmamıza

önemli derecede katkı sağlayacaktır. Bu nedenle hem grup liderinin, yani benim hem
de sizlerin bu grup kurallarını benimsemesi grup süreci için önemlidir. Şimdi ben
size önceden hazırladığım grup kurallarını dağıtıp bu kurallar üzerinde konuşalım.

"'

Sizin eklemek istediğiniz, uygun bulmadığınız kurallar varsa bunlar üzerinde
tartışalım".
Grup lideri tarafından önceden hazırlanıp, çoğaltılan grup kuralları her bir
üyeye dağıtılıp, tartışıldıktan sonra son halini almıştır.
SUPER'in BENLİK KURAMINA DAYALI OLARAK GELİŞTİRİLEN
MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNİ ARTIRMA ve KARAR VERME
BECERİLERİNİ GELİŞTİRME GRUP REHBERLİGİ UYGULAMA
PROGRAMININ KURALLARI
1. Grup oturumları 90'ar dakikalık oturumlardan oluşmaktadır. Her hafta
Çarşamba günü, grup danışmanlığı odasında toplanılacaktır.
2. Grup üyelerinin her oturuma katılmaları zorunludur. Önemli mazeretler söz
konusu olduğunda gruba katılamayacak olan üyeler, önceden grup liderine
bildireceklerdir.
3. Grupta gizlilik esastır. Grup içerisinde konuşulan her şey grup odası
içerisinde kalacaktır. Hiçbir şekilde diğer kişiler ile paylaşılmayacaktır.
4. Grup içerisinde her üye birbirine saygılı davranacaktır.
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5. Grup sürecinde her üye birbirine ismi ile hitap etmelidir.
6. Grup üyeleri oturumlara zamanında gelmesi gerekmektedir.
7. Grup sürecinde tartışılacak olan örnek olaylara her üye katkıda bulunmaya
çalışacaktır.
8. Grup üyeleri birbirini dikkatle dinlemeye ve anlamaya çalışması, farklı görüş
. ve düşüncelerin ise ben dilini kullanarak ifade edeceklerdir.
9. Grup ortamlarına dinleyici veya gözlemci olarak grup dışından hiç kimse
kabul edilemez.
1 O. Grup üyelerine verilecek olan ödevleri zamanında yerine getireceklerdir.
11. Grup oturumlarında

grup lideri ve üyeler birbirlerini

görecek

şekilde

oturacaklardır.
12. Grup öncesinde ve sonrasında uygulanan envanter sonuçları grup üyelerine
bireysel olarak bildirilecektir.
13. Grup oturumları

sonunda,

grup üyeleri, grup yaşantılarıyla

ilgili öznel

değerlendirme yapacaktır.

Yukarıda yazılı olarak ifade edilen, grup rehberliği amaçları ve kuralları
doğrultusunda 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde, Yeliz Akıntuğ'un
yürüteceği "Super'İn Benlik kuramında dayalı olarak geliştirilen mesleki
olgunluk düzeyini artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup
rehberliği uygulama programı"na kendi isteğimle katılacağımı ve bu grubun
bir üyesi olmayı kabul ediyorum.
.isim- Soyisim:
Tarih:
İmza:
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Kendini Değerlendirme
sonlandırılmadan

Envanteri hakkında bilgi verilmesi: Birinci oturum

önce bir sonraki

oturumda

değerlendirilmek

üzere

Kendini

Değerlendirme Envanteri hakkında kısaca bilgi verilmiştir. İkinci oturumdan önce
grup üyelerine

envanterin

uygulanması

için hangi günün daha uygun olduğu

sorulmuş ve uygulama günü ve saatine karar verilmiştir.
Grup lideri

oturumun

özetini yapmıştır.

Oturumun

sonunda

ise grup

üyelerinin sormak istediği soru veya paylaşmak istedikleri duygu ve düşüncelerinin
olup olmadığı sorulup, oturum sonlandırılmıştır.

.

.

ı 2. Oturum
Süre: 90 dk.
Amaç: Grup üyelerinin kendi bireysel özellikleri (yetenek, ilgi ve değerler) ile ilgili

ayrıntılı bilgi edinmeleri ve sahip oldukları yetenek, ilgi ve mesleki değerlerinin
mesleki olgunluk kazanmaya yönelik yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Davranışsa} Amaçlar:

1. Grup üyelerinin meslek seçimiyle mesleğin insan yaşamındaki önemi
arasındaki ilişkiyi görebilmesi.
2. Grup üyelerinin yetenek, ilgi ve değerler kavramlarıyla ilgili bilgi sahibi
olma.
3. Grup üyelerinin ifade ettikleri yetenek, ilgi ve değeler ile envanter sonucunda
çıkmış olan ölçülen ilgiler arasında ilişki kurması.
4. Grup üyelerinin sahip oldukları yetenek, ilgi ve değerlerine uygun olan
mesleklerle ilgili bilgi sahibi olma.
5. Grup. üyelerinin duygu ve düşüncelerini paylaşabilecekleri bir ortam
sağlamak.
6. Grup üyelerinin, sahip oldukları kapasitelerini farkına vararak kapasitelerini
daha iyi kullanmalarına yardımcı olmak.
7. Grup üyelerinin, kendileri ile uyum içinde olmalarını, duygu, düşünce ve
inançlarını doğru ve içtenlikle ifade etmelerine yardımcı olmak.
8. Grup oturumu sonunda, grup üyelerinin kendi özellikleriyle ilgili öznel
değerlendirme yapabilmeleri.

Araçlar:

1. Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı (Kuzgun, 2005).
2. Meslek Danışmanlığı kuramlar uygulama kitabı (Kuzgun, 2000).
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3. Meslek Kavramları formu (Ek- IX)
4. Meslek seçimini etkileyen kişisel etmenler saydamı (Ek X)
5. Kişilik ve Meslek uygulaması formu (Ek XI)

Ön Hazırlıklar :
1. Projekisyondan yansıtılmak üzere meslek seçme süreci ve mesleki temel
kavramların yer aldığı slaytın hazırlanması
2. Projeksiyonda yansıtılmak üzere yetenek, ilgi ve değerler kavramlarının yer
aldığı slaydın hazırlanması.
3. Önceden uygulanan KDE'nin her bir öğrenci için profillerinin hazırlanması
ve öğrencilere bireysel ortamda açıklanması.
4. Grup üyelerine "Kişilik ve Meslek" uygulaması materyallerinin grup sayısı
kadar çoğaltılması.

~

Uygulama Süreci:
Grup lideri öncelikle ilk oturuma ait bir özetleme yaparak ikinci oturuma
başlanmıştır. Özellikle grup üyelerinin birinci oturumla ilgili grupla paylaşmak
istedikleri duygu ve düşüncelerinin olup olmadığı sorglmuştur.
Grup lideri meslek seçimi ile ilgli temel kavramları vermeden önce grup
üyelerine "meslek seçimi insan yaşamında sizce neden önemlidir?" sorusunu sorarak
· tartışma ortamı yaratmıştır. Grup üyelerden alınan cevaplardan sonra, g1,•iJ lideri
mesleğin insan yaşamında hangi açılardan önemli olduğunu açıklamıştır. Ardından
meslek seçimiyle ilgili temel kavramlar başlıklar halinde projeksiyondan yansıtılıp,
grup üyeleri ile tartışılmıştır. Özellikle meslek, iş, · kariyer vb. kavramların
benzerliklerinin ve farklılıklarının neler olduğu üzerinde tartışılmıştır. Daha sonra
temel kavramların doğru tanımları projeksiyondan yansıtılarak grup lideri tarafından
tekrarlanmıştır.
Grup lideri, grup üyelerine "meslek seçimini etkileyen kişisel etmenler sizce
nelerdir?" sorusunu sorarak, bu konuda grup üyelerinin düşünmesi ve düşüncelerini
grupla paylaşmaları istenmiştir. Böylece bu kavramlar hakkındaki var olan bilgileri
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belirlnmiştir.

Daha sonra önceden hazırlanan slayt aracılığı ile meslek seçımını

etkileyen etmenler açıklanıp, grup üyeleri bilgilendirilmiştir.
Meslek seçimini etkileyen yetenek, ilgi ve değerler kavramları açıklandıktan
sonra her bir grup üyesinden kendi yeteneklerinin, ilgilerinin ve değerlerinin neler
olduğunu düşünmesini ve bunu grup üyeleri ile paylaşması istenmiştir. Bu aşamadan
sonra, bir önceki haftada uygulanan Kendini Değerlendirme Envanteri sonuçlarına
incelenmiştir. Özellikle grup üyelerinin, grup sürecinde ifade ettikleri yetenek, ilgi ve
değerleri ile KDE sonuçlarındaki yetenek, ilgi ve değerlerinin örtüşüp örtüşmediğini,
ne derece tutarlı olduğu değerlendirilmiştir.
Bireylerin kendi kişilik özellikleri ile ilgili farkındalıkları yaratıldıktan sonra
Holland'ın Bahçe Etkinliği uygulanmıştır. Uygulamaya geçilmeden önce her insanın
kişilik

özelliklerinin

bazı mesleklerin

gerektirdiği

özelliklerle

konusunda bilgilendirici konuşma yapılmıştır.

ilişkili

olduğu

...

Önce duvalara kişilik tiplerinin isimleri yazılmadan, tiplerin özellikleri
kağıtlara yazılıp asılmıştır. Daha sonra her bir grup üyesine "şu anda bir party e
geldiniz ve hurda farklı özelliklerde insanlar rbulunmaktadır. Siz hangi grupta yer
alırsınız?" şeklinde soru yöneltilip, her üyenin keneli özelliklerine uygun köşelerde
yer alması istendi. Daha sonra ikinci bir köşe seçilmesi ve kendilerine uygun olan üç
tipi sıralamaları istenmiştir. Bu süreçten sonra, her bir grup üyesi kendilerini belli
kişilik tiplerine yakın gören üyelere diğer grup üyeleri geribildirim yapmıştır.
Holland'ın bahçe etkinliğinin ardından "Kişilik ve Meslek" adlı uygulama ile
devam edilmiştir. Grup üyelerine seçtikleri kişilik tipleri hakkında form dağıtıldı.
Bunun doğrultusunda,- her bir kişilik tipine uygun mesleklerin neler olabileceği
sorulup, grup ortakımda tartışılmıştır. Ardından her bir grup üyesinin kendilerine
seçmiş olduğu tipleri sıralamaları istenmiş ve kişilik tiplerinin yer aldığı altıgen
projeksiyondan yansıtılarak, altıgende seçmiş oldukları tiplerin birbirine yakın olup
olmadığı tartışılmıştır. Daha sonra 6 tipe uygun mesleklerin neler olabileceği grup
sürecinde tartışılmıştır. Böylece grup üyelerinin kendi özelliklerine göre meslek
seçme konusunda fikir sahibi olmalarına yardımcı olumuştur.
Grup lideri bugünkü oturumumuzun sonuna gelindiğini ifade edip, ikinci
oturum ile ilgili özetleme yapmıştır. Ardından özellikle oturum hakkında grup
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üyelerinden duygu ve düşüncelerini paylaşmaları istenmiştir. Grup üyelerinin duygu
ve düşünceleri değerlendirildikten sonra oturum kapatılmıştır.

,,

""

""
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[ 3. Oturum

Süre: 90 dk
Amaç: Grup üyelerinin meslek seçiminde göz önünde bulundurulması gereken

etmenlerin ve meslek seçerken, mesleğin bilinmesi gereken özellikleri hakkında
(çalışma koşulları, kazanç, girme ve ilerleme yolları, vb.) bilgi sahibi olmalarına
yardımcı olmak. Böylece meslek seçerken, gıup üyelerinin kişisel özellikleri ile
mesleklerin özellikleri arasında bağlantıyı kurmasına ve grup içerisinde
paylaşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Davranışsal Amaçlar:

1. Meslek seçiminde önemli rol oynayan kişisel özellikleriyle (yetenek, ilgi ve
değerler) ilgili bilgi sahibi olma.

'"'

2. Meslek seçimini etkileyen etmenlerle ilgili hakkında bilgi sahibi olma
3. Meslek seçerken mesleğin bilinmesi gereken yönleriyle ilgili bilgi sahibi
olma
4. Kişisel özelliklerine uygun mesleklerle ilgili bilgi sahibi olma
5 . .Seçmeyi düşündüğü mesleklere ulaşabilmek için sahip olunması gereken
yetenek, ilgi ve değerlerde ne derece sahip olduklarıyla ilgili bilgi sahibi olma
Araçlar:

1. Meslek seçimini etkileyen etmenler formu (Ek XII)

-

2. Gelin Meslek Seçelim etkinliği (Ek XIII)
3. Neden Bu Meslek etkinliği (Ek XIV)
Ön Hazırlıklar:

1. Projeksiyondan yansıtılmak üzere meslek seçimini etkileyen kişisel ve
mesleki faktörlerin yer aldığı saydamın hazırlanması.
2. Gelin Meslek Seçelim etkinliği için gerekli olan formların önceden
hazırlanması ve grup sayısı kadar çoğaltılması.
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3. Neden Bu Meslek etkinliği için gerekli olan formların önceden hazırlanması
ve grup sayısı kadar çoğaltılması.

Uygulama Süreci:
Grup lideri bir önceki oturumla ilgili yapılanları gönüllü olan grup
üyelerinden özetlemeleri istenecektir. Özetlemede eksik olan konular varsa grup
lideri tarafından tamamlanacaktır. Bir önceki oturumla ilgili bilgiler hatırlandıktan
sonra 3. oturumun içeriği hakkında grup lideri bilgi vermiştir.
Bir önceki oturuma bağlantılı olarak, üçüncü oturumda meslek seçimini
etkileyen etmenler sizce nelerdir? sorusu grup üyelerine sorularak grup etkileşimi
başlatılmıştır. Ardından "meslek seçimini etkileyen etmenler" formu projeksiyondan
yansıtılarak; meslek seçiminde sadece kişisel özelliklerimizin bilinmesinin yeterli
olmadığını, ayni zamanda meslekler hakkında bilinmesi gereken özelliklerin de
olduğunu vurgulayarak açıklamalar yapılmıştır.

,_

Meslek seçimini etkileyen kişisel ve mesleki özellikler hakkında bilgiler
paylaşıldıktan sonra "Gelin Meslek Seçelim" etkinliği uygulanmıştır. Bu etkinlikte
ilk önce grup üyelerine form 2 dağıtılıp ve listede yazılı olan mesleklerin karşısında
yer alan "hoşlanınm, hoşlanmam, emin değilim, daha fazla bilgiye ihtiyacım var"
seçeneklerinden bir tanesini işaretlemesi istenmiştir. Form 2 doldurulduktan sonra
grup liderinin yönelttiği sorular doğrultusunda, grup üyelerinin ilk defa karşılaştıkları
mesleklerin olup olmadığı, listede yer alan ama o meslek hakkında yeterli bilgilerinin
olup olmadığı, seçmeyi düşündüğü ama listede yer almayan mesleklerin olup
olmadığı ile ilgili grup etkileşimi yaratılmıştır. Daha sonra form 3 dağıtılarak ileride
seçmeyi düşündükleri 1 O mesleği yazmaları istenmiştir, ayni işlem azaltılarak
yapılıp, en son grup üyelerinin ilgi ve yeteneklerine uygun olarak tanımladığı ve
ileride seçmeyi düşündüğü meslekler arasında iki taneyi yazmaları istenmiştir. Her
bir grup üyesi

bu işlemi yaptıktan sonra yine grup liderinin sorduğu sorular

doğrultusunda; grup üyelerinin seçmeyi düşündüğü mesleğin hoşlandığı yönleri,
kendi özelliklerine uygun olduğu yönleri, bu mesleği seçmeyi düşünme sebebi vb.
konularda grup etkileşimi yaratılıp, grup üyeleri duygu ve düşüncelerini
paylaşılmıştır. Böylece grup üyelerine meslek seçerken sadece kendi özelliklerine
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göre değil, mesleğin özelliklerinin de incelenmesi gerektiği düşüncesinin
kazandırılması sağlanmıştır.
"Gelin meslek seçelim" ekinliğinirı ardından ise, "Neden Bu Meslek"
etkinliği uygulanmıştır. Neden bu meslek etkinliğinde önce birer adet önceden
çoğaltılan form 4 grup üyelerine dağıtılmıştır. Oturumun başında değinildiği gibi
"İnsanların meslek seçimlerini çeşitli faktörler etkiler" formu tekrardan dağıtılıp,
grup üyelerinin meslek seçimini etkileyen etmenler hakkında bilgileri pekiştirilmiştir.
Daha sonra grup üyelerine form 5 dağıtılarak, ileride seçmeyi düşündüğü bir mesleği
yazarak

formun

doldurulması

istenmiştir.

Grup

üyeleri

tarafından

form

doldurulduktan sonra, grup lideri tarafından grup üyelerine; seçmeyi düşündüğünüz
meslek yeteneklerinize, ilgilerinize, değerlerinize, ailenizin isteklerine ne derece
uygun olup olmadığını ve bu mesleği seçme nedeninin ne olduğu. gibi sorular
sorularak grup içerisinde tartışılmıştır. Böylece her iki etkinlik sonucunda meslek
~

~

seçme sürecinde dikkat edilmesi gereken özelliklerin ve meslek seçimini etkileyen
etmenler hakkında geniş bir bilgiye sahip olmuşlardır. Böylece mesleki olgunluk
düzeylerine de olumlu yönde katkı sağladığı, ayni zamanda da kararsızlık
düzeylerinde de .istendikyönde gelişme gösterecekleri görülmüştür.
Oturum sürecinde uygulanan iki etkinlik sonucunda grup lideri genel bir
değerlendirme yaparak, günün özetlemesini grup üyeleri arasında gönüllü olan
bireylerden yapmasını istemiştir. Ardından ise eksik kalan noktalar, grup lideri
tarafından tamamlayıp oturum sonlandırılmıştır.
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[ 4. Oturum
Süre: 90 dk
Amaç: Grup üyelerinin amaç belirlemenin insan yaşamındaki önemini ve meslek
şeçimi üzerindeki etkisini kazanabilmesi ve bu doğrultuda grup üyelerinin kendi
yetenek, ilgi ve değerlerine uygun mesleki amaç belirleyebilmelerine

yardımcı

olmayı amaçlamaktadır.
Davranışsal Amaçlar:
1. Grup üyelerinin amaç belirleme konusunda bilgi sahibi olması.
2. Grup üyelerinin amaç belirlemede dikkat edilmesi gereken ölçütlerle ilgili
bilgi kazanması.
3. Grup üyelerinin amaç belirlemenin insan yaşamındaki önemini kazanması.
~

4. Grup üyelerinin amaç belirlemenin meslek seçimindeki önemini kazanması.
5. Grup üyelerinin kendi özelliklerine uygun mesleki amaç belirlemesi ve bunu
grup sürecinde paylaşması.
Araçlar:

·

1 . Amaçlarım etkinliği (Ek XV)
-:-

2. Form 6 ve form 7
Ön Hazırlıklar:
1. Amaçlarım etkinliğinde kullanılacak olan form 6 ve form 7 nin grup üyesi
sayısı kadar önceden hazırlanması.
2. Bir sonraki oturumda uygulanacak ve ev ödevi olarak verilecek olan Karar
verme etkinliği için, form 9 un grup sayısı kadar çoğaltılması.
Uygulama Süreci:
Bir önceki oturumla ilgili olarak grup üyelerinden duygu ve düşüncelerini
paylaşmaları istenmiştir. Meslek seçimini etkileyen etmenler hakkında grup lideri
tarafından kısa bir hatırlatma yapılarak, geçen oturumun özeti yapılmıştır.
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~

Ardından bireylerin doğru meslek seçimi yapabilmesi için amaç belirlemenin
önemli bir adım olduğu vurgulanarak;

sorulmuştur.

"Sizce amaç nedir?" sorusu grup üyelerine

Grup üyelerinden gelen cevaplar üzerinden grup etkileşimi

başlatılmıştır. Ardından form 6 grup üyelerine dağıtılarak doldurmaları istenmiştir.
Tüm üyeler tarafından form 6 doldurulduktan sonra form 7 grup üyelerine dağıtıldı
ve amaç belirlemedeki ölçütler bir bir grup üyeleri ile tartışılmıştır.
Bu tartışma üzerine "amaç belirlemenin insan yaşamındaki önemi sizce
nedir?" ve özellikle "amaç belirlemenin meslek seçimindeki önemi sizce nedir?"
soruları grup üyelerine sorularak bu konudaki duygu ve düşüncelerini paylaşmıştır.
Daha sonra grup üyelerinin belirlemiş oldukları amaçlarını tekrardan düşünmeleri ve
tartışma sonucunda elde edilen bilgilere göre, üyelerin tekrardan amaçlarını gözden
geçirmeleri ve amaç belirlemeleri istenmiştir.
Bir sonraki oturumda uygulanacak;olan Karar verme etkinliği için önceden
doldurulması istenen form 9 grup üyelerine dağıtılıp, nasıl dolduracakları açıklanarak
ev ödevi olarak verilmiştir. Her bir grup üyesinin bu formu doldurup bir sonraki
oturumda getirmeleri istenmiştir. Ardından oturumun sonunda grup lideri
tarafınından oturumun özeti yapılmıştır. Grup üyelerine sormak istedikleri, eklemek
istedikleri ya da amaç belirleme

hakkında paylaşmak istedikleri duygu veya

düşünceleıinin olup olmadığı sorularak grup oturumu kapatılmıştır.
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[ 5. Oturum
Süre: 90 dk

Amaç: Grup üyelerinin karar verme becerilerini geliştirmeye yardımcı olmayı
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda grup üyelerinin karar verme davranışının temel
belirleyicileri, karar vermenin basamakları, içtepisel karar verme ve mantıklı karar
verme kavramlarıyla ilgili farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.
Davranışsa} Amaçlar:
1. Grup üyelerinin karar vermenin basamaklarının neler olduğuna ilişkin bilgi
sahibi olma.
2. Grup üyelerinin karar verme

davranışının

belirleyicileri ve

temel

değişkenleriyle ilgili bilgi sahibi olma
3. Grup üyelerinin içtepisel ve mantıklı karar verme kaveamlanyla ilgili bilgi
sahibi olma
4. Grup üyelerinin içtepisel karar veren ve mantıklı karar veren bireylerin ortak
özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olma
5. Grup üyelerinin karar vermenin önemi ve özellikle insan yaşamındaki
önemini fark etme.
Araçlar:
1 . Karar verme etkinliği (Ek XVI)
2. Karar vermenin basamakları, Form 8
3. Karar verme davranışının belirleyicileri, form 9
4. Karar verme davranışının temel değişkenleri, form 1 O
5. form 11
6. İçtepisel ve mantıklı karar veren kişilerin özellikleri posteri 12
Ön Hazırlıklar:
1. Projeksiyonda yansıtılmak üzere, karar verme etkinliği çerçevesinde karar verme
basamakları (form 8), karar verme davranışlarının belirleyicileri (form 9), karar
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verme davranışlarının temel değişkenleri (form 1 O) ve İçtepisel ve mantıklı karar
veren bireylerin

ortak özellikleri

forunlannın

hazırlanması

ve grup üyelerine

dağıtılmak üzere grup sayısı kadar çoğaltılması.

2. Bir sonraki oturumda değerlendirilecek olan "Otobiyografik Ödev (yaşamım)" (Ek
XVII) alıştırma formunun grup sayısı kadar çoğaltılması.

Uygulama Süreci:
Öncelikle grup üyelerine bir önceki oturum ile ilgili paylaşmak istedikleri
duygu ve düşüncelerinin olup olmadığı sorulmuştur. Bir önceki oturumla ilgili duygu
ve düşünceler paylaşıldıktan sonra, geçen oturumun özeti yapılmuştur.
Karar verme etkinliği çerçevesinde ilk olarak Karar verme basamakları (form
8) projeksiyondan yansıtılarak
~

grup üyelerine

basamaklarını incelemeden önce grup üyelerine

dağıtılmıştır. Karar

verme
~

"sizce karar verme neden

önemlidir?" ve "sizce karar vermenin insan yaşamında ne gibi bir önemi söz
konusudur?" şekline sorular yöneltilmiştir. Böylece karar vermenin önemi ile ilgili
grup üyelerinin fikir üretmesi ve düşüncelerini grup sürecinde paylaşmaları
istenmiştir. Ardından ise grup lideri bu konuda açıklama yapmıştır. Daha sonra karar
verme basamakları bir bir örenekler verilerek açıklanmıştır. Aşağıda verilen sorular
grup üyelerine sorularak grup tartışması başlatılmıştır.
•

Daha önce hiç yanlış kararlar verdiniz mi? Niçin

•

Karar vermede bu yöntem sizce faydalı mıdır?

•

Daha önce bu yöntemi kullanıyor muydunuz?

•

Bundan sonra kullanmayı düşünür müsünüz?

Karar vermenin basamakları incelendikten sonra, "karar verme davranışlarının
belirleyicileri" ve "karar verme davranışının temel değişkenleri" başlıklı formlar sıra
ile projeksiyondan yansıtılıp, grup üyelerine dağıtılmıştır. Formlarda yer alan
kavramlar grup lideri tarafından açıklandıktan sonra bir önceki oturumda ev ödevi
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olarak verilen form 11 i her bir grup üyesinden yazdıklarını

açıklayarak,

grup

tartışmasına sunulmuştur.
Karar verme süreçleri ile ilgili genel bilgiler ve uygulamalar yapıldıktan sonra
grup lideri tarafından,

grup üyelerine

"İçtepisel

ve Mantıklı

Karar

Verme"

kavramlarını açıklayan bilgiler verilmiştir. Ardından her bir grup üyesine içtepisel ve
mantıklı karar verenlerin

özelliklerinin

yazılı olduğu form 12 grup üyelerine

dağıtılmıştır. Ardından, tüm karar verme stratejileri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu
konuda bilgiler verildikten

sonra karar verme stratejilerinin

karşılaştırılması

ve

anlaşılması amacıyla grup tartışması yaratılmıştır.
Bir sonraki oturumda

incelenecek

olan "Otobiyografik

Ödev (Yaşamım)

alıştırma formu grup üyelerine dağıtılmış ve grup lideri tarafından nasıl yazılacağı ile
ilgili bilgi verilmiştir.
Grup lideri oturumun sonuna gelindiğini açıklayarak, oturumla ilgili paylaşmak
istedikleri

duygu ve düşüncelerinin

olup olmadığını

grup üyelerine

sormuştur.

Ardından oturum sürecinde yapılan etkinlikleri ve işlenilen konuları özetlemelerini
istenmiş ve eksik kalan kısımlar ise grup lideri tarafından tamamlanarak

oturum

kapatılmıştır.
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[ 6. Oturum
Süre: 90 dk

Amaç: Grup üyelerinin geçmiş yaşantıların bir değerlendirmesini yaparak, üyelerin
kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri ve geleceğe ilişkin bir içgörü kazanmalarına
yardımcı olmak.
Davranışsal Amaçlar:
1. Grup üyelerinin kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri.
2. Grup üyelerinin geleceğe ilişkin gelecek planı yapabilmelerine yardımcı
olmak.
3. Grup üyelerinin gelecekle ilgili farkındalıklarının artırılması ve bunu grupla
paylaşması.
Araçlar:

,..

1. Otobiyografik Ödev form (Ek XVII)
2. Her üyeye bir boş kağıt
Ön Hazırliklar
Uygulama Süreci:
İlk olarak geçen oturumla ilgili olarak grup üyelerinin sormak istediği bir şey
olup olmadığı grup lideri tarafından sorulmuş ve ardından.bir önceki oturumun özeti
yapılmıştır.
Bir hafta önce grup üyelerine verilen ve ev ödevi olarak yapmaları gereken
Otobiyografik ödev hakkında görüşleri sorulmuştur. Her bir üyeden ödevle ilgili
görüşler alındıktan sonra her bir bölümle ilgili olarak grup üyelerinin yazdıkları
grupta paylaşılıp, tartışılmıştır.
Grup lideri bir sonraki oturumun son oturum olacağını grup üyelerine
açıklayıp, bugünkü oturumun değerlendirmesini ve

özetini grup üyeleriyle

yapmıştır. Ardından oturum sonlandırılmıştır.

161

[ 7. Oturum
Süre: 90 dk
Amaç: Super'in benlik kuramına göre mesleki olgunluk düzeyini artırma ve karar

verme stratejisini geliştirme programı ve yaşantısının grup üyelerine sağladığı
katkıları gözden geçirme ve kişisel olarak değerlendirme.
Davranışsa} Amaçlar:
1 . Grup üyelerinin grup sürecını değerlendirmesi ve duygu ve düşüncelerini

grupta paylaşması.
2. Grup üyelerinin, grup sürecinin olumlu ve olumsuz yönlerini paylaşması
3. Grup üyelerinin grup yaşantısı sonucundaki kazanımlarını paylaşma

...

4. Grup sürecini sonlandırılma

...
Araçlar:

Grup Rehberliği Değerlendirme Formu (Ek XVIII)
Ön Hazırlıklar
Uygulama Süreci:

Grup üyelerine önceki hafta ile ilgili olarak paylaşmak istedikleri duygu ve
düşünceleri olup olmadığı sorulmuştur._Ardındangrup lideri bir önceki hafta ile ilgili
olarak özetleme yapmıştır:
Grup lideri üyelere son oturum olduğunu·ve bu oturumda tüm oturumların
değerlendirilmesinin yapılacağını ifade etmiştir. Özellikle grup süreci ile ilgili her bir
üyenin duygu ve düşüncelerini genel olarak ifade etmeleri istendi. Daha sonra grup
süreci hakkında düşündükleri olumlu ve olumsuz yönlerin neler olduğu sorulup,
nedenleri ile birlikte grup sürecinde tartışılmıştır. Ardından da her bir grup üyesine
grup sürecinin ne gibi katkılan olduğu sorularak, grup sürecinde paylaşılmıştır.
Grup lideri, grup üyelerine sürece katıldıklarından dolayı teşekkür edip grup
rehberliği değerlendirme formunu üyelere dağıtmıştır.
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· YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ
(NEAR EAST UNIVERSITY)
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ve Karar ·verme Becerilerine Etkisi" başlıklı doktora tezimin grup :ehber~iSi uygulaması
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Verme Becerilerini Geliştirme Programı'trıın 2010-2011 Bahar döneminde 9. sınıf
~
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EK- III
MESLEKİ QLGUNLUK ÖLÇEGİ
Bana
Hiç
Uygun
Değil

Bana
Pek
Uygun
Değil

Bana
Biraz
Uygun

Bana
Uygun

1. Meslekleri daha iyi tanımak için, bu konuda yazılmış
kaynak kitaplar olup olmadığını arastırınm.
2. Tercih ettiğim meslekler hakkında bilinmesi gereken
herşeyi biliyorum.
3. Hangi mesleğin bana uygun olduğunu büyüklerimin
daha iyi bilecekleri düşüncesindeyim.
4. İnsan mesleğini tesadüfen seçer.
5. Öğretmenlerime, öğrettikleri konuların hangi
mesleklerle ilgili oldukları hakkında sorular sorar,
onlardan bu konularda beni aydınlatmalarını rica ederim.
6. Gelecekteki mesleğimi ben belirleyeceğime göre, bu
konuda gerekli bilgiyi edinmek için benim harekete
geçmem gerektiği düşüncesindeyim.
7. Öğrencilik hayatımda daima hangi derslerin yada ders
dışı faaliyetlerin bana ne yönde yararlı olabileceklerini,
hangi hedefe erişmek için katkıları olabileceğini
düşünüyorum.
8. Bence lisede bir alan ve mesleğin nasıl seçildiğini
araştırmaya gerek yok.
9. Lisede öğrenim göreceğim alanı belirledim, ama
kararımdan memnun değilim.
10. Hangi mesleği seçeceğime ailem karar verirse daha
iyi olacak. Böylece ileride o mesleğin bana uygun
olmadığı ortaya çıkarsa bu hatadan ben sorumlu olmam.
11. Lisede okuyacağım alanı ve mesleğimi seçmeden
önce hangi alanlarda daha çok hangi alanlarda daha az
yetenekli olduğumu araştıracağım.
12. Hiçkimsenin beni benden. iyi tanımayacağını ve
mesleğimi seçme sorumluluğunun bana ait olduğunu
düşünürüm.
·•
13. Kendimi bildim bileli hangi mesleğe girinek
istediğimi düşünürüm.
14. Mesleki tercihimde sık-sık değişiklik yapıyorum.
15. Bir meslek seçerken dikkate almacak o kadar çok
faktör var ki, en. iyisi işi oluruna bırakmak diye
düşünüyorum.
16. Şimdiden meslek tercihleri üzerinde düşünmeyi
gereksiz buluyorum.
17. Çok erken yaşlardan beri meslek yaşamımda neler
beklediğimi, nelere ilgi duyduğumu ve hangi yeteneklere
sahip olduğumu düşünürüm.
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Bana
Çok
Uygun

,

18. Televizyonda bir mesleğin özelliklerini ve ülke
ekonomisindeki yerini tanıtan programlan izlerim.
19. Yeteneklerime uygun olduğunu düşündüğüm
meslekleri inceliyorum.
20. Ailemin istediği mesleği seçersem onlardan daha çok
yardım ve destek alırım diye düşünüyorum.
2 I. İnsan hangi mesleği seçeceği konusunda sadece
ailesinin tavsiyelerini dikkate alırsa hata yapmaz.
22. Ne zaman meslek seçme konusu açılsa içimi bir
sıkıntı kaplar.
23. Meslekleri tanıtan kaynak kitapları okurum.
24. İlgilendiğim bir meslekteki insanların neler
yaptıklarını, hangi koşullarda çalıştıklarını öğrenmek
için iş yerlerine giderim.
25. Meslek tercihlerimi belirlemeden önce, sadece ilgi
duyduğum meslekleri değil, mümkün olduğu kadar
başka birçok mesleği de incelemeye çalısıvorum.
26. Bana uygun hiçbir meslek bulamıyorum.
27. Bazı insanların hangi mesleği seçmek istedikleri
konusunda nasıl olup da emin ve kararlı olabildiklerine
şaşıyorum.
28. Ne olmak, hangi mesleği seçmek istediğim
konusunda zaman zaman hayallere dalarım ama aslında .
henüz tercihlerimi belirlemiş değilim.
29. Meslek seçerken pek çok kişiden bilgi ve görüş
almaya niyetlendim, ama sonuçta kargaşaya ve
kararsızlığa düşünce bu isi oluruna bıraktım.
30. Yeni bir meslek adı duyduğumda hemen o mesleği
incelemek için harekete geçerim.
31. Yükseköğretime devam eden tanıdıklarıma
bölümleri hakkında sorular sorarım.
32. Herhangi bir işim için yerine (Ör; banka, hastane,
fabrika ve benzeri yerler), gitsem orda çalışanların
yaptıklarını gözler, "ben bu işleri yapanilir miyim,
bunları yapmaktan zevk alır mıyım?" dive düşünürüm.
33. Benim için önemli olan üniversite sınavına
hazırlanmaktır. Hangi mesleği seçeceğime sınavdan
sonra karar vereceğim.
34. Şu ana kadar hangi meslekleri tercih edeceğimi
belirleyemedim, çünkü her gün başka bir meslek bana
çekici geliyor.
35. Bana verilen sınav kitapçıklarındaki ve
kılavuzlardaki yönergeleri ve açıklamaları dikkatle
okurum.
36. Tercih ettiğim meslekleri tanıtıcı toplantılara
katılırım.

Bana
Hiç
Uygun

Bana
Pek
Uygun
Değil

Del!il

Bana
Biraz
Uygun

Bana
Uygun

.•.

..

.
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Bana
Çok
Uygun

,

Bana
Hiç
Uygun

Bana
Pek
Uygun

Değil

Değil

Bana
Biraz
Uygun

Bana
Uygun

37. Hangi mesleği ya da meslekleri seçebileceğimi
Öss'den aldığım puan belirleyeceği için şimdiden
meslek seçimi üzerinde düşünmenin bir yararı
olmadığını düşünürüm.
38. Birçok mesleğe heves ediyorum be ilgi duyuyorum,
fakat hepsinde de istemedğim yönler var. Hangisini
seçeceğime bir türlü karar veremiyorum.
39. Lisede hangi alanda öğrenim yapacağımı belirledim,
fakat o alandaki mesleklerden hangisini seçeceğime
karar veremedim.
40. Yeteneklerimi tanımam gerekiyor ama bunu nasıl
yapacağımı bilmiyorum.

.

...
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Bana
Çok
Uygun

EK-IV
KARAR STRATEJİLERİ ÖLÇEGİ
Hiçbir
Zaman

Arasıra

Sıklıkla

1. Bir konuda karar verirken içinizden gelen sese göre
davranır mısınız?
2. Bir şey almak için pek çok mağzayı gezer, kaliteyi ve
fiyatları karşılaştırır mısıruz?
3. Bir konuda karar vermeden önce durumu çok iyi inceler,
seçenekleri inceden inceye araştırır mısınız?
4. Beğenerek satıl 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 seçeneği
olumlu ve olumsuz yanlarını uzun uzadıya araştırır mısınız?
7. Bir konuda karar verdikten hemen sonra kararınızın
doğruluğundan kuşku duyar, değiştirme isteği duyar mısıruz?
8. Bir geziye çıktığınız sırada programınızı sık sık
değiştidiğniz, yanınıza neleri almanız gerektiğine bir türlü
karar veremediğiniz olur mu?
9. Şeçenekler hakkında etfarlı bilgi toplamadan karar verme
durumunda kaldığınızda rahatsızlık duyar mısınız?
1 O. Sizin hakkınızda başkaları karar vermeye kalktığı zaman
rahatsızlık duyar tepki verir misiniz?
11. Uzun kararsızlık döneminde 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 misniz?
14. Bir karar verirken, başkalarının size yol göstermesini,
akıl vermesini ister misiniz?
15. Bir konuda karar vermeden önce seçenekleriçok iyi
incelemenin, her birinin istenen ve istenmeyen yönlerini
tartmanın yorucu ve gereksiz bir işlem olduğunu düşünür
müsünüz?
16. Sınavlarda yanıtlarınızı sık sık değiştirdiğiniz çin sınav
süresinin bitiminde kağıdınızı hala vermediğiniz 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 sizce çekici gelen seçeneğe yönelmeyi
rahatlatıcı bulur musunuz?
19. Kendi bildiğine giden bir kişi olarak tanınır mısınız?
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20. Güç karar veren bir insan oldğunuz için çok güzel
fırsatları kaçırdığınız oldu mu?
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
sıkmtıya 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 bilmez. Bu nedenle o
anda aklın yarattğı 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?
3 ı. "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 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 "Aceba öbür
yolu deneseydim" der misiniz?
40. Karar vermeden önce çeşitli kaynaklardan aldığınız
bilgiler arasındda çelişki varsa nedenini araştırır mısınız?

Arasıra

Sıklıkla

'

.
.•
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EK-V
YAKIN OOGU ÜNİVERSİTESİ

())

(NEAR EAST UNIVERSITY)
EGİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES

LEFKOŞA - MERSİN 10 -TURKEY

TEL : (90) (392) 223 64 64 FAX : (90) (392)
223 64 61
Date: 22.03.2011

Sayın Veli;
"Mesleki Grup Rehberliğinin Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk
ve Karar Verme Becerilerine Etkisi" başlıklı doktora tezimin grup rehberliği uygulaması
kapsamında "Super'in Benlik Kuramına Dayalı Mesleki Olgunluk Düzeyini Artırmave Karar
Verme Becerilerini Geliştirme Programı" 2010-~011 Bahar Döneminde, Y~kın Doğu Koleji
9. sınıf öğrencilerine uygulanacaktır. Uygulama Yakın Doğu Kolej'i Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Birimi öğretmenleri ile birlikte sürdürülecektir. Grup rehberliği her çarşamba
saat 14:15 de başlayıp 90 dk sürecektir. Yapılan ön uygulama sonucunda, çocuğunuzun
mesleki olgunluk ve karar verme becerisi konularında kendini geliştirmesinin uygun olacağı
düşünülmektedir. Çocuğunuzun bu uygulamaya gönüllü.. olarak katılacağını bilgilerinize
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EKVI
GRUP REHBERLİGİNİN AMAÇLARI VE KURALLARI
Süre: 90 dk

GRUBUN AMAÇLARI:
1. Grup üyelerinin meslek seçiminin önemini anlamasına yardımcı olmak.
2. Grup üyelerinin sahip olduğu kişisel özelliklerini (yetenek, ilgi ve değerler
gibi) tanımalarına yardımcı olmak.
3. Grup üyelerinin meslek seçimini etkileyen etmenler hakkında bilgi sahibi
olmalarına yardımcı olmak.
4. Grup üyelerinin sahip oldukları kişisel özelliklerine uygun meslekler
hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak.
5. Grup üyelerinin amaç belirleme ve karar verme becerilerini geliştirmelerine
yardımcı olmak.
6. Grup üyelerinin kendi özelliklerine uygun gerçekçi mesleki hedefler
belirlemelerine yardımcı olmak.

GRUP KURALLARI:
•..
1. Grup oturumları 90'ar dakikalık otuıumlardan

oluşmaktadır. Her hafta
Çarşamba günü, grup danışmanlığı odasında toplanılacaktır.
2. Grup üyelerinin her oturuma katılmaları zorunludur. Önemli mazeretler söz
konusu olduğunda gruba katılamayacak olan üyeler, önceden grup liderine
bildireceklerdir.
3. Grupta gizlilik esastır. Grup içerisinde konuşulan her şey gıup odası
içerisinde kalacaktır. Hiçbir şekilde diğer kişiler ile paylaşılmayacaktır.
4. Grup içerisinde her üye birbirine saygılı davranacaktır.
5. Grup sürecinde her üye birbirine ismi ile hitap etmelidir.
6. Grup üyeleri oturumlara zamanında gelmesi gerekmektedir.
7. Grup sürecinde tartışılacak olan örnek olaylara her üye katkıda bulunmaya
çalışacaktır8. Grup üyeleri birbirini dikkatle dinlemeye ve anlamaya çalışması, farklı görüş
ve düşüncelerin ise ben dilini kullanarak ifade edeceklerdir.
9. Grup ortamlarına dinleyici veya gözlemci olarak grup dışından hiç kimse
kabul edilemez.
1 O. Grup üyelerine verilecek olan ödevleri zamanında yerine getireceklerdir.
11. Grup oturumlarında grup lideri ve üyeler birbirlerirıi görecek şekilde
oturacaklardır.
12. Grup öncesinde ve sonrasında uygulanan envanter sonuçları grup üyelerine
bireysel olarak bildirilecektir.
13. Grup oturumları sonunda, grup üyeleri, grup yaşantılarıyla ilgili öznel
değerlendirme yapacaktır.
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EK-VII
GRUP KONTRA TI

DAYALiOLARAK-GE-LİŞTİIULEN
MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYİNİ ARTIRMA ve KARAR VERME
BECERİLERİNİ GELİŞTİRME GRUP REHBERLİGİ UYGULAMA
PROGRAMININ KURALLARI
1. Grup oturumları 90'ar dakikalık oturumlardan oluşmaktadır. Her hafta
Çarşamba günü, grup danışmanlığı odasında toplanılacaktır.
2. Grup üyelerinin her oturuma katılmaları zorunludur. Önemli mazeretler söz
konusu olduğunda gruba katılamayacak olan üyeler, önceden grup liderine
bildireceklerdir.
3. Grupta gizlilik esastır. Grup içerisinde konuşulan her şey grup odası
içerisinde kalacaktır. Hiçbir şekilde diğer kişiler ile paylaşılmayacaktır.
4. Grup içerisinde her üye birbirine saygılı davranacaktır.
5. Grup sürecinde her üye birbirine ismi ile hitap etmelidir.
6. Grup üyeleri oturumlara zamanında gelmesi gerekmektedir.
7. Grup sürecinde tartışılacak olan örnek olaylara her üye katkıda bulunmaya
çalışacaktır.
•..
8. Grup üyeleri birbirini dikkatle dinlemeye ve anlamaya çalışması, farklı görüş
ve düşüncelerin ise ben dilini kullanarak ifade edeceklerdir.
9. Grup ortamlarına dinleyici veya gözlemci olarak grup dışından hiç kimse
kabul edilemez.
1 O. Grup üyelerine verilecek olan ödevleri zamanında yerine getireceklerdir.
1 1. Grup oturumlarında grup lideri ve üyeler birbirlerini görecek şekilde
oturacaklardır.
12. Grup öncesinde ve sonrasında uygulanan envanter sonuçları grup üyelerine
bireysel olarak bildirilecektir.
13. Grup oturumları sonunda, grup üyeleri, grup yaşantılarıyla ilgili öznel
değerlendirme yapacaktır.
SUPER'in BENLİK KU-RAMIN A

· Yukarıda yazılı olarak ifade edilen, grup rehberliği amaçları ve kuralları
doğrultusunda 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde, Yeliz Akıntuğ'un
yürüteceği "Super'in Benlik kuramında dayalı olarak geliştirilen mesleki
olgunluk düzeyini artırma ve karar verme becerilerini geliştirme grup
rehberliği uygulama programı"na kendi isteğimle katılacağımı ve bu grubun
bir üyesi olmayı kabul ediyorum.
İsim- Soyisim:
Tarih:
İmza:
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EK VIII
GRUP REHBERLİGİNDE UYGULANAN 1. ALIŞTIRMA
ADIM VE ANLAMI

Süre: 90 dk.
AMAÇLAR:

1. Grup üyelerinin birbirlerinin adlarını öğrenmeleri ve birbirlerini tanımalarına
yardımcı olmak.
2. Grup üyelerinin grup içerisinde kendilerini rahatça ifade etmelerine yardımcı
olmak.

SÜREÇ:

~ Grup üyeleri rahat bir şekilde oturarak gözlerini kapatmaları istenir. GrlUJ
üyelerinin bu sürede isimlerinin anlamlarını, isimlerinin kendilerine veriliş
öyküsünü, isimlerinden memnun olup olmadıklarını düşünmeleri istenir. Daha sonra
grup üyeleri gözlerini açarak düşüncelerini birbirleri ile paylaşır.
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EK IX
MESLEK KAVRAMLARI
Meslek: İnsanlara yararlı mal ve hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için

yapılan, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları
toplumca belirlenmiş etkinlikler bütünüdür.
İş: Belli bir işyerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. İş mesleki bilgi ve
becerilerin uygulamaya konmasıdır.
Kariyer: Bir kimsenin bir ömür boyu yaşanan olaylar dizisi, mesleklerin ve diğer
yaşam rollerinin birbirini izlemesi sonucu oluşan genel örüntü ve gelişim çizgisinde,
özellikle meslek rollerinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri ifade etmektedir.
Meslek düzeyi ve alanı: mesleklerin gerektirdikleri akademik yetenek düzeyi formal
akademik eğitim düzeyi ve mesleki faaliyetlerin karmaşıklık ve soyutluk düzeyi
açısından hiyerarşik düzenine "Meslek düzeyi" denmektedir. Meslek düzeyi bir ··
anlamda, toplumun mesleklere atfettiği önemi ya da mesleğin prestijini
yansıtmaktadır.
#Meslek alanı ise benzer etkinlikleri içeren mesleklerin oluşturduğu grup olarak
nitelendirilmektedir. Örneğin: hemşirelik ve doktorluk ayni alandan mesleklerdir.
Meslek Tercihi: · Meslekler gerektirdikleri nitelikler ve sağladıkları olanaklar
bakımından belli zamanlarda bireylere çeşitli derecelerde çekici ve itici gelebilir. Bir
kimsenin belli bir anda tercih ettiği meslekler, o bireye o anda en yüksek olumlu
özelliğe yahut çekiciliğe sahip mesleklerdir. Bu nedenle meslek tercihi, meslekleri
istenirlik açısından sıraya koymak olarak tanımlanmaktadır.
Meslek Seçimi: Bireyin tercih ettiği yani girmek istediği meslekler arasından birini
ayırması ve buna girmek için çaba göstermesi meslek seçımı olarak
adlandırılmaktadır. Bu durumda meslek seçimi, beğenilen, mesleklerden birinde
karar kılmadır.
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EKX
MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KİŞİSEL ETMENLER

Yetenek: Bireyin herhangi bir davranışı (bilgi veya beceriyi) öğrenebilmek için
doğuştan sahip olunan gizilgücün (kapasitenin) çevre ile etkileşimi sonucu
geliştirilmiş ve yeni öğrenmeler için hazır hale getirilmiş kısmını ifade eder.
İlgi: Bireyin belli faaliyetlere isteyerek yönelme, bu faaliyetleri kısıtlayıcı koşullar
altında bile başka faaliyetlere tercih etme ve bu faaliyetleri yaparken yorgunluk
yerine dinlenmişlik, bıkkınlık yerine devam etme isteği duyma durumlarında,
verlığına hükmettiğimiz bir iç uyarıcıdır.
Mesleki değerler: Değerler bazı ihtiyaçların doyumuna öncelik veren ve yol açan,
bazılarını ise bastıran bir tercih çerçevesidir. Meslek değerleri bir meslekten
beklenen doyum türlerinin sıralanmasını ifade eder.

•..
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EKXI
GRUP REHBERLİGİNDE

UYGULANAN 2. ALIŞTIRMA

ALIŞTIRMANIN ADI: KİŞİLİK ve MESLEK

Süre: 90 dk.

AMAÇ: Öğrencilerin meslek seçiminde kişilik özelliklerinin etkisini fark etmelerine
yardımcı olmak.

MATERYAL: Her öğrenci için Holland'ın

Tipoloji Kuramındaki Tiplerin

özelliklerini açıklayan form

SÜREÇ:

,..

1. Meslek seçiminde kişilik özelliklerinin rolünü vurgulayan kısa bir konuşma
yapılacaktır.
2. Öğrencilere birer adet Holland'ın Tipoloji kuramınaki 6 tipi açıklayan form
dağıtılıp, açıklanacaktır.
3. Öğrencilerden kendi

özelliklerine uygun

kişilik

tipini

belirlenmesi

istemecektir. Daha sonra her bir kişilik tipine uygun olan mesleklerin neler
olabileceğini öğrenciler ile birlikte değerlendirilecektir. Eksiklikler ise grup
lideri tarafından tamamlanacaktır.
4. Meslek seçiminde kişilik özelliklerinirı dışında başka nelerin rol oynadığı
sorusu sorularak, meslek seçimindeki çevresel faktörlere de değinilecektir.
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Form 1

Gerçekçi:

Nesneleri, araçları, makineleri, hayvanları sistematik bir biçimde

kullanmaya önem verirler. El ile yapılan işleri tercih ederler. Alet ve makine
kullanmaktan, bitki ve hayvan üretmekten zevk alırlar, sosyal ilişkilerden, zihinsel
faaliyetlerden hoşlanmazlar. Mekanik ve atletik yetenekleri, açık hava ilgileri
gelişmiştir. Somut ve akla yatkın önerilere, para, güç ve statüye önem verirler.
Utangaç, içten, samimi, dengeli ve pratik kişilerdir.

Araştırıcı: Fiziksel, biyolojik ve sosyal olayları anlamak ve kontrol etmek için onları

sistematik olarak gözlemlemekten, soyut kavramlarla uğraşmaktan hoşlanırlar. İkna
etmekten, sosyal ilişkilere girmekten kaçınırlar. Kendilerini akademik yeteneklere
sahip, zihinsel bakımdan güçlü olarak tanımlarlar. Başlıca ilgi alanları bilimsel
çalışmadır. ~alitik düşünebilen, eleştirel tutuma sahip, meraklı, bağımsız hareket •.
eden, metotlu çalışan, mantıklı kişilerdir.

Gelenekçi: Verilerle ilgilenmekten ve bunları sistematik şekilde işlemekten, örneğin

kayıt tutmaktan, yazıları dosyalamaktan, yazıların kopyasını çıkarmaktan ve onları
daha önce belirlenmiş bir plana göre düzene koymaktan, bilgisayar kullanmaktan
hoşlanırlar. Belirsiz, sistemleşrnemiş, araştırma türü faaliyetlerden kaçınırlar. Büro
işleri, hesaplama ile ilgili faaliyetler bu kimselerin başlıca ilgi alanını oluştururlar.
Belli başlı yetenekleri, ayrıntıyı algılama ve hesaplamadır. Dürüst, savunucu,
becerikli, katı, itaatkar, düzenli, sabırlı, pratik kişilerdir.

Sosyal: Başkalarını bilgilendirmeye, eğitmeye, geliştirmeye, aydınlatmaya yönelik

faaliyetleri tercih ederler. Kişiler arası ilişkilerde beceri kazanmaya önem verirler. El
ile yapılan, teknik işlerde yetenekleri zayıftır. Başkalarına yardım etmekten
hoşlanırlar. Başkalarını anlayan, öğretme yeteneği olan, mekanik ve bilimsel
yetenekleri zayıf kişilerdir. İşbirliğine yatkın, yardımsever, idealist, ikna edici,
sorumlu, nazik ve anlayışlı kişilerdir.
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Girişimci: Ekonomik çıkar elde etme veya bir kurumun hedeflerine erişmek için

insanları etkilemeye yönelik faaliyetleri tercih ederler. Gözlem yapma, sembolik
veriler üzerinde çalışma veya sistematik olmaya yönelik etkinliklerden kaçınırlar.
Liderlik, kişiler arası iletişim ve ikna yeteneklerini geliştirmeye önem verirler.
Bilimsel yeteneklerden yoksundurlar. İstediğini elde eden, maceracı, tartışmacı,
kendini göstermeye meraklı, enerjik, atak, kendine güvenen, konuşkan kişilerdir.

Sanatçı: Net, belirli ve sistemli olmayan serbest faaliyetlere yönelirler. Bu faaliyetler
maddeye, söze veya insana ilişkin malzemelerin sanat ürünleri yaratmak için el ile
işlemesini gerekitirir. Açık, sistematik ve düzenli faaliyetlerden kaçınırlar. Hep aynı
şekilde yapılan işlerden hoşlanmazlar. Sezgisel, kural tanımaz, kendini gözlemleyen,
bağımsız, kendini ifade eden, düzensiz, duygusal, yaratıcı kişilerdir.

I-

.'·
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EK XII
MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KİŞİSEL VE MESLEKİ ETMENLER
FORMU

Bireysel Özellikler

•

•

•
•
•
•

•

Meslek Seçimini Etkileyen Etmenler
Mesleğin Özellikleri

Bireyin fiziksel özellikleri (beden
yapısı, sağlık durumu, cinsiyet,
yaş vb.)
Bireyin kişisel özellikleri (kişilik
yapısı, karakter, benlik tasarımı,
duygusal olgunluk düzeyi, sosyal
ve kişisel uyum vb.)
Yetenek (genel yetenek ve özel
yetenekler)
İlgi
Değerler
Okul ve okul dışı yaşantılar (
okulda başarılı ve başarısız
olduğu alanlar, sosyal, kültürel
etkinlikler)
Ailesel durum (ailenin sosyo. ekonomik
durumu,
kültürel
düzeyi, eğitim ve iş durumları,
bireyden
beklentileri,
değer
yargıları vb.2

•

•

•

•

•
•

Mesleğin gerektirdiği faaliyetler
(yapılan işin özellikleri, görevler,
güçlükler, etkinlikler vb.)
Çalışına ortamı ve koşulları
(ortamda
kimlerin
olduğu,
kullanılan malzemeler, çalışma
saatleri vb.)
Meslekte çalışanlarda aranılan
nitelikler (yaş, cinsiyet, yetenek,
yabancı dil veya bilgisayar
kullanımı vb. gibi sınırlamaların
olap olmadığı)
Mesleğe hazırlanma ve gırış
(meslek eğitiminin
verildiği
kurumlar, süresi, giriş koşulları,
eğitim içeriği vb.)
Çalışma alanları, iş bulma
olanakları
Meslekte ilerleme ve kazanç
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EK XIII

GRUP REHBERLİGİNDE UYGULANAN 3. ALIŞTIRMA
ALIŞTIRMANIN ADI: GELİN MESLEK SEÇELİM

Süre: 90 dk.

AMAÇ: Öğrencilerin değişik meslekleri tanımalarına yardımcı olmak.

MATERYAL: Her öğrenci için birer adet form 2 ve form 3

SÜREÇ:

...

1. Öğrencilere form 2 dağıtılıp, formu nasıl işaretleyecekleri .konusunda
açıklama yapılıp doldurmaları istenecektir.
2. Formların doldurulması tamamlandıktan sonra öğrencilere aşağıdaki sorular
yöneltilecektir.
•

İlk defa karşılaştığınız meslek var mı? Hangileri?

•

Hakkında daha çok bilgiye ihtiyaç olduğunuz meslekler hangileri? Bu
bilgileri nerden sağlayacağınızı biliyor musunuz?

•

Bildiğiniz a~a listede yer almayan meslekler var mı? Hangileri?

3. Form 3 dağıtılarak öğrencilerden doldurmaları istenecektir.

4. Form 3 doldurulduktan sonra aşağıdaki sorular sorularak grup etkileşimi
başlatılacaktır.
•

Son olarak belirlediğiniz iki mesleğin hoşunuza giden yönleri ne?

•

Son olarak belirlediğiniz iki mesleğe girmeyi neden istiyorsunuz?

•

Bu mesleklere uygun olduğunu düşündüğünüz yetenekleriniz ve
becerileriniz neler?

•

Bu

mesleklerde

gelecek

iş

bulma

imkanı

konusunda

ne

düşünüyorsunuz?
179

Form2

Aşağıda bazı meslekler verilmiştir. Her mesleği okuduktan
karşısındaki seçeneklerden, sizin için uygun olanın altına x işareti koyun.
Meslekler

Eczacı
Tezgahtar
Matbaacı
Subay
Polis
Matematikçi
İç Mimar
İnşaat
Mühendisi
Orman
Mühendisi
Hostes
Fizyoterapist
Diş Hekimi
Diş Teknisyeni
Müfettiş
Büro Yöneticisi
Telefon

Hoşlanırım

Hoşlanmam

Emin
Değilim

sonra,

Daha Fazla
Bilgiye
İhtiyacım Var

•...

f.-

Operatörü

Ziraat
Mühendisi
Pilot
Veteriner
Hemşire
Diyetisyen
Gazeteci
TV Muhabiri
Spiker
Biyolog
Kimyager
Fizikçi
Öğretmen
Doktor
Elektirik
Mühendisi
Makine
Mühendisi
Endüstri
Mühendisi
Tekstil

-

-

-

..
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Mühendisi
Berber/ Kuaför
Matbaacı
Elektirik
Teknisyeni
Psikolojik
ve
Danışman
Rehber
Psikolog
Sosyal
Çalışmacı
Müzisyen
Ressam
Heykeltraş
Seyhat Ajanı
Turist Rehberi
Dekoratör
Modacı
Çiftçi
Ziraat
Mühendisi
ilahiyatçı
Bankacı
Yazar
Muhasebeci
Kütüphaneci
Arkeolog
Jeolog
Kasiyer
Desinatör
r:
ı .Tercüman
Borsa Uzamanı
Sek eter
Bilgisayar
Programcısı
Bilgisayar
Operatörü
Animatör
Sosyolog
Antropolog
Avukat
Savcı/ Hakim
Şöför
Pazarlamacı

...

.
-

.
,.

~-

181

Form3
a. Aşağıya en fazla ilgi duyduğunuz ve ilerde giımeyi düşünebileceğiniz
I O mesleği yazın.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

,..
b. Şimdi bu mesleklerden

yeteneklerinize

ve becerilerinize

en uygun

olduğunu düşündüğünüz altı tanesini seçin ve bunları aşağıya yazın.
I.
2.
3.
4.
5.
6.

c. Bu kez: yukardaki altı meslekten yapmayı en fazla istediğiniz dört
tanesini seçerek bunları aşağıya yazın.
1.
2.

3.
4.
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d. Son olarak bu dört meslekten, en fazla ilgi duyduğunuz, yetenek ve
becerilerinize en uygun olan

ve yapmayı en çok istediğiniz

iki tanesini

seçerek aşağıya yazınız.
1.

2.

...

...

*Erkan (2011)'den alınmıştır.
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EK XIV

GRUP REHBERLİGİNDE

UYGULANAN 4. ALIŞTIRMA

ALIŞTIRMANIN ADI: NEDEN BU MESLEK

Süre: 90 dk.

AMAÇ: Öğrencilerin meslek seçimini etkileyen faktörleri kavramaları ve seçmeyi

düşündüğü mesleği belirlemesine yardımcı olmak.

MATERYAL: Her öğrenci için birer adet form 4 ve form 5

SÜREÇ:

Daha önceden hazırlanmış olan form 4 tepegözden öğrencilere

...

yansıtılacaktır. Her bir kavram öğrencilerle birlikte örnekler verilerek grup üyeleri ile
birlikte tartışılacaktır. Ardından form 5 öğrencilere dağıtılarak doldurmaları
istenecektir. Grup liderinin birtakım soruları ile gönüllü öğrencilerden başlanarak,
grup etkileşimi başlatılacaktır.

*Erkan (201l)'den alınmıştır.
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Form 4

İNSANLARIN MESLEK SEÇİMLERİNİ ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER ETKİLER

ÖRNEGİN:

1. O MESLEKTE İŞ BULMA İMKANI

2. YETENEK

,,_

3. İLGİ

4. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

5. MESLEGİN <fETİRDİGİ_ÖDÜLLER (PARA, SAYGINLIK, ŞÖHRET
GİBİ)

6. AİLENİN İSTEKLERİ

7. YETERSİZ

EGİTİM

NEDENİYLE

SEÇİM

ŞANSININ

FAZLA

OLMAMASI
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FormS
Ben ileride

olmak istiyorum.

(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)

I. Bu meslekte iş bulma imkanı:
•

yüksektir

•

düşüktür

•

bilmiyorum

2. Yeteneklerim bu mesleğe:

...

•

Uygundur

•

Uygun değildir

•

Bu mesleğin gerektirdiği yetenekleri bilmiyorum

•

Kendi yeteneklerimi bilmiyorum

...

3. İlgilerimi bu meslekte mutlu olmam için:
• Uygundur
• Uygun değil
• Bu mesleğin gerektirdiği ilgileri bilmiyorum
• Kendi ilgilerini hakkında fikrim yok

4. Kişilik özelliklerim bu mesleğe:
•

Uygundur

•

Uygun değil

•

Bu mesleğin gerektirdiği kişilik özelliklerini bilmiyorum

•

Kendi kişilik özelliklerimi bilmiyorum

5. Bu meslek benim istediğim ödülleri (para, saygınlık, şöhret gibi):
•

Sağlar

•

Sağlamaz

•

Bilmiyorum
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6. İleride bu mesleği seçmeyi düşünmemim nedeni:
•

İş bulma imkanının yüksek olmasıdır

•

Yeteneklerime uygun olmasıdır

•

İlgilerime uygun olmasıdır

•

Kişilik özelliklerime uygun olmasıdır

•

Sağladığı imkanlardır

•

Ailemin isteğidir

•

Eğitimimi sürdüremeyeceğim için, başka çare olmamasıdır.

~

~
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EKXV

GRUP REHHERLİGİNDE UYGULANAN 5. ALIŞTIRMA
ALIŞTIRMANIN ADI: AMAÇLARIMIZ
Süre: 90 dk.
AMAÇ: Öğrencilerin kendileri ile ilgili amaçlar belirlemedeki becerilerini
artırmalarına yardımcı olmak.
MATERYAL: Her öğrenci için birer adet form 6 ve form 7

,_

*Erkan (2011 )' den alınmıştır.
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Form6
AMAÇLARIMIZ
Aşağıya kendinizle ilgili ulaşmayı istediğiniz beş amacınızı yazın.
1.

2.
3.
4.

5.

Şimdi bu amaçlarınızı aşağıda belirilen ölçütlere göre değerlendirin. Amacınız ölçüte
uygunsa altına ( +), değilse (-) işareti koyun.

1. Amaç

2.Amaç

3. Amaç

4.Amaç

5. Amaç

,,..

Anlaşılabilirlik
İnanabilirlik
Ulaşılabilirlik
Kon tr .Edilebilirlik
Ölçülebilirlik
İstenirlik
Alternatifsizlik
Yapıcılık-

-

geniştiricilik

Şimdi amaçlarınızı yukarıdaki değerlendirmelerinize

göre yeniden düzenleyin.

1.

2.
3.
4.
5.
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Form 7

AMAÇ BELİRLEMEDE ÖLÇÜTLER

I. Amaç anlaşılır olmalı. Kişi amacının ne olduğunu anlayabilmeli ve bu amaca
ulaşabilmek için atılacak ilk adımları belirleyebilmeli.
2. Amaç inandırıcı olmalı. Kişi bu amaca ulaşabileceğine inanabilmeli.
3. Amaç ulaşılabilir olmalı. Kişi sahip olduğu yetenek ve güçlerle amaca
ulaşabilmeli. Örneğin 1 O yaşında bir çocuğun gelecek yıl 100 kilogramlık bir
ağırlığı kaldırmayı amaçlaması ulaşılacak bir amaç değildir.
4. Amaç kontrol edilebilir olmalı. Amaç kişinin kendi çabasıyla kontrol
edebileceği biçimde ifade edilmeli. Örneğin ünlü bir film yıldızıyla mutlu bir
evlilik yapmak, kontrol edilebilir bir amaç değildir. Çünkü evlilik sadece bir
kişinin
~

davranışlarına

bağlı

değil,

iki

kişinin

gerçekleşebilecektir.

anlaşması

ile

~

5. Amaç zaman ve nicelik açısından ölçülebilir olmalı. Genel ifadeler amaca
ulaşıp ulaşılmadığını değerlendirmede güçlük yaratacaktır. Örneğin temiz bir
evim olsun istiyorum yerine, Pazar gününe kadar çalışma masasını
temizlemek istiyorum dernek daha uygun olacaktır.
6. Amaç arzu edilir olmalı. Amaç kişinin ne yapması gerektiğini değil,
gerçekten ne istediğini yansıtmalı.
7. Amaç alternatifsiz olarak ifade edilmeli. Araştırmalar, amacın şunu ya da
bunu yapabilirim biçiminde ifade edildiğine her ikisine de ulaşılmadığını
göstermektedir. Bu, amaçlar oluşturmada esnekliğin olmaması anlamına
gelmez. Eğer kişi amacını değiştirmek isterse yeni bir amaç oluşturabilir,
ancak bunu yine alternatifsiz olarak yapmalı ve tek bir amaç belirlenmelidir.
8. Amaç yapıcı ve geliştirici olmalı. Amaç kişiye, çevresine ve topluma zarar
verici nitelikte olmamalı. Örneğin, cumartesi günü on tane arabanın
lastiklerini patlatmak yukarıdaki ölçütlerin birçoğunu karşılar, ancak yapıcı
değil yıkıcı olduğundan uygun bir amaç olmayacaktır.
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EK XVI

GRUP REHBERLİGİNDE UYGULANAN 6. ALIŞTIRMA
ALIŞTIRMANIN ADI: KARAR VERME

Süre: 90 dk.
AMAÇ: Öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
MATERYAL: Her öğrenci için birer adet form 8 ve form 9
SÜREÇ: Bir önceki oturumun sonunda form 9 grup üyelerine dağıtılır ve evde
doldurup 5. oturuma getirmeleri istenir. Daha sonra grup lideri tarafından form 8
tepegözde yansıtılarak, karar vermenin anlamı ve insan yaşamındaki önemi ile ilgili
bilgiler verilir. Ardından form 8 de yer alan her basamak örnekler verilerek kısaca
grup üyelerine açıklarür. Grup üyelerinden özellikle ilk önce gönüllü olanlardan bir
önceki oturumda verilen ve ev ödevi olarak doldurdukları bilgilerini grup sürecinde
paylaşmaları istenir. Grup lideri tarafından; "daha önce yanlış kararlar verdiniz mi?
Niçin?", "

bu yöntem sizce faydalı mı? Daha önce karar verirken bu yöntemi

kullanıyor muydunuz? Bundan sonra kullanmayı düşünüyor musunuz?" gibi sorular
sorularak grup etkileşimi başlatılıp, grup üyeleri ile paylaşımlar değerlendirilecektir.

*Erkan (201 l)'den alınmıştır.
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~

Form 8
KARAR VERMENİN BASA1'1AKLARI

1. Verilecek kararı tanımlayın

2. Karardan beklediğiniz sonucu belirleyin

~

3. Bilgi toplayın

4. Seçenekleri ve bu seçeneklerin her birinin avantaj., ve dezavantajlarını
belirleyin

5. Kararı verin
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Form9
Karar Verme Davranışının Belirleyicileri

Karar verme davranışı, karar vermeyi gerektiren bir "karar problemi" ve bu
durum karşısında karar vermesi gereken "karar verci" arasındaki etkileşimin bir
ürünüdür. Karar verme davranışını ortaya çıkaran bu etkileşim,

aşağıda

gösterilenık.tedir.

KARAR

KARAR

PROBLEMİ

VERİCİ

ALGI

DAVRANIŞ

KARAR VERME SÜRECİ

193

Form 10
Karar Verme Davranışının Temel Değişkenleri

KARAR VERME DAVRANIŞI: Herhangi bir karar verme durumunda, karar
problemi, karar verici ve karar verme süreci olmak üzere, üç temel değişken yer
almaktadır. Bu değişkenler ve öğeleri, aşağıda belirtilmiştir.

1. KARAR PROBLEMİ:

a. verilecek olan kararın birey için taşıdığı önem
b. verilecek olan kararın karmaşıklık derecesi
c. verilecek olan kararın ivediliği
~

~

2. KARAR VERİCİ
a. karar verenlerin sayısı
b. karar verenlerin özellikleri
c. karar verenlerin tercihleri

3. KARAR VERME SÜRECİ
a. karar verme durumundaki engeller
b. karar vericilerin davranış örüntüsü
c. karar vericilerin sahip olduğu kontrol
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Form 11

Farkına varsak da varmasak da hayatımız boyunca bir çok kararlar veriyoruz.
Bir gün boyunca bile bir çok küçük karar veririz. Örneğin; ne giyeceğimiz, kaçta
yatacağımız, kiminle oynayacağımız, televizyonda hangi programı izleyeceğimiz
konularında verdiğimiz kararlar bu tür kararların sadece küçük bir bölümüdür.
Bugün sabahtan bu yana hangi küçük kararlar verdiniz?

Bazen de büyük kararlar vermemiz gerekebilir. Örneğin; bir problemimizi
birisi ile paylaşıp paylaşmamak ya da yaz tatilinizi nasıl değerlendireceğiniz gibi.
Şimdiye kadar verdiğiniz en büyük karar ne idi?

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da küçük büyük bir çok karar vermek
zorunda kalacaksınız. İşte size karar vermenizi kolaylaştıracak bir yöntem!
1. Adım
Karar vermede birinci adım, verilecek kararın ne olduğunu açıkça tanımlamaktır.
Aşağıya vermek zorunda olduğunuz bir kararı yazın.

2. Adım
Kararlar bir amaca ulaşmak için verilir. Şimdi az önce belirttiğiniz kararın
sonucunda ulaşmak istediğiniz amacın ne olduğunu düşünün ve bunu mümkün
olduğunca ayrıntılı bir biçimde aşağıya yazın.

195

3. Adım

Sağlıklı kararlar verebilmek için en önemli koşullardan birisi, verilecek kararla
ilgili mümkün olduğunca çok bilgi toplamaktır. Bu bilgileri kitaplardan, çeşitli
kişilerle yapacağınız görüşmelerden, gözlemlerinizden ya da başka yollardan
edinebilirsiniz.
Aşağıya kararınızla ilgili bir bilgi toplayabileceğiniz kişi ya da yerleri listeleyin.

Şimdi bu bilgileri toplama zamanı. Topladığınız tüm bilgileri aşağıya yazın.

-4. Adım
Artık elinizde vereceğiniz kararla ilgili bir çok bilgi var. Bunlardan yola çıkarak
seçenekleriniz, yani kararınızın neler olabileceği üzerinde düşünün ve tüm
seçenekleri aşağıdaki ilgili bölüme yazın. Her bir seçeneğin üzerinde tekrar
düşünerek, kararınızı .o şekilde vermenin olumlu ve olumsuz sonuçlarını da
karşılarındaki ilgili bölümlere yazın.
Olumlu sonuçlar

Seçenekler

--

.

Olumsuz sonuçlar
,

5. Adım
Şimdi gerekli işlemleri tamamladınız. Artık karar verebilirsiniz. Her seçeneği
doğurabileceği sonuçlan dikkate alarak bir karara varın ve kararınızı aşağıya
yazın.
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Form 12
Aşağıda, içtepisel ve mantıklı karar veren bireylerin özellikleri yer
almaktadır.
İÇTEPİSEL (FAZLA DÜŞÜNMEDEN) KARAR VEREN BİREYLERİN
· ORTAK ÖZELLİKLERİ
1. İçtepisel va ani davranışlarda bulunmak.
2. Karar verme durumunda, olası tüm seçenekleri araştırmaya gerekli zamanı
harcamak.
3. Durumu sistematik bir şekilde düzenlemek.
4. Uzun bir düşünce sürecine girmeden, acele karar vermek.
5. Karar verme durumunun yarattığı belirsizliğe tahammül edememek ve kaygı
duymak.
6. Belirsizliği bir an önce sonlandırmak için, ilk seçeneğe yönelmek.
,,..

Bir karar verme durumunda, yukardaki özellikleri gösteren bireyler "içtepisel"
karar verme tarzım benimsemişlerdir. İçtepisel karar veren bireylerin,
yaşamlarını yönlendirmede, etkili/ uygun kararlar alamadıkları belirtilmektedir.
MANTIKLI (RASYONEL/AKILCI) KARAR VEREN BİREYLERİN ORTAK
ÖZELLİKLERİ
1. Mantıklı düşünmek.
2. Karar verme problemini gerçekci bir şekilde görebilmek.
3. Karar verme durumundaki tüm olası seçenekleri değerlendirebilmek.
4. Karar verme durumuna yönelik gerçekçi seçenekler oluşturabilmek.
5. Karar verme durumundaki tüm seçeneklerin, avantajlarını ve dezavantajlarını
değerlendirmek.
6. Plan yapmak ve yapılan planları değerlendirebilmek.
7. Karar verme/problem durumlarına yaklaşma, kaçınmamak.
8. Kendisi için en uygun olduğunu düşündüğü alternatifi seçmek.
9. Yapılan seçimin sorumluluğunu almak.
10. Yapılan seçimi uygulamak ve uygulamanın sonuçlarını değerlendirmek.
11. Gerekirse, yeni bir seçeneğe yönelmek.
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Bir karar verme durumunda, yukardaki özellikleri gösteren bireyler, "mantıklı"
karar

veıme

tarzını

benimsemişlerdir.

Mantıklı

karar

veren

bireylerin,

yaşamlarını yönlendirmede, etkili/uygun kararlar alabildikleri belirtilmektedir.

,,_

,,_
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EK XVII

GRUP REHBERLİGİNDE UYGULANAN 7. ALIŞTIRMA
ALIŞTIRMANIN ADI: OTOBİYOGRAFİK

ÖDEV (YAŞAMIM)

Süre: 90 dk.

AMAÇ:

Öğrencilerin geçmiş yaşamlarının değerlendirmesini yaparak, hem

kendilerini daha iyi tanımak hem de geleceğe yönelik hedeflerini net bir şekilde
ortaya koymaları amaçlanmaktadır.

MATERYAL: Her öğrenci için bir adet Otobiyografik (yaşamım) formu

SÜREÇ: Bir önceki oturumun sonunda forum grup üyelerine dağıtılacaktır. Ev ödevi

olarak evde yapmaları ve grup sürecinde de yazdıklarını paylaşmaları istenecektir.

i.BÖLÜM: Nasıl "ben" oldum?

Geçmişte hangi olumlu ve olumsuz duygulan yaşadınız?
Geçmişte, hayranlık duyduğunuz önemli kişiler kimlerdi?
Geçmişte, yaptığınız önemli tercihler nelerdi?
Geçmişte,

yapmış

olduğunuz

tercihlerinizden

hangilerinden

hoşnut,

hangilerinden pişmansınız?
Geçmişte, yapmış olduğunuz ve en çok beğendiğiniz tercihiniz nedir?
Geçmişte, yapmış olduğunuz tercihlerinizden hangileri bugünkü yaşamınızı
~-

..

.

ır:

etkiledi (olumluya da olumsuz)? Nasıl?
Geçmiş yaşamınızda yaşadığınız üzücü olaylardan hangilerini değiştirmek
isterdiniz?

ii.BÖLÜM: Şu anda yaşamak

Şu anda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Çevrenizdeki

önemli

insanlar

kimlerdir

ve

onlarla

ilgili

neler

düşünüyorsunuz?
Sizi dünyaya tanıtan bir slogan bulmanız gerekse bu ne olurdu?
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Sizi ne mutlu eder ne mutsuz eder?
Şugünkü yaşamınızda sorumlu olduğunuz önemli tercihler nelerdir?
Bugünkü

yaşamınızda,

yapmış olduğunuz

tercihlerinizden

hangilerinden

hoşnut, hangilerinden pişmansınız?
Bugünkü yaşamınızı etkileyen olumlu ve olumsuz olaylar nelerdir?
Bugünkü yaşamınızda, hangi olumlu ve olumsuz duyguları yaşamaktasınız?

III

BÖLÜM: Gelecek düşü
Hayallerinizde kendinize nasıl bir gelecek kurmaktasınız?

IV

BÖLÜM: Gerçek gelecek
Her şey iyi gittiğinde, on yıl sonra yaşamınız nasıl olacak? (Ne yapıyor

olacaksınız? Neler hissediyor olacaksınız? Nerede yaşıyor olacaksınız? Nelere sahip
olmuş olacaksınız? Kimlerle birlikte olacaksınız?).

...

4

Her şey iyi gittiğinde, yirmi yıl sonra yaşamınız nasıl olacak? (Ne yapıyor
olacaksınız? Neler hissediyor olacaksınız? Nerede yaşıyor olacaksınız? Nelere sahip
olmuş olacaksınız? Kimlerle birlikte olacaksınız?).
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EK-XVIII
GRUP SÜRECİNİN GENEL DEGERLENDİRİLMESİ
Hayır

Evet
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Katılmış olduğunuz grup süreci kendinizi
tanımanıza yardımcı oldu mu?
Katılmış olduğunuz grup sürecinde sahip
olduğunuz özelliklerinizi tanımanıza yardımcı
oldu mu?
Katılmış olduğunuz grup sürecinde meslek
seçimini etkileyen faktörler hakkında bilgi
sahibi olmanıza yardımcı oldu mu?
Katılmış olduğunuz grup sürecinde amaç
belirleme ve karar verme becerileri hakkında
bilgi sahibi olmanıza yardımcı oldu mu?
Katılmış olduğunuz. grup sürecinin meslek
seçımı konusunda sıze katkısı olduğunu
düşünüyor musunuz?
Katılmış olduğunuz grup sürecinde okul
·.
yaşantıları dışında yeni bilgiler kazanmanıu
·yardımcı oldu mu?
Katılmış .•.olduğunuz grup sürecini genel olarak
değerlendirdiğinizde sıze yarar sağladığını
.,.
düşünüyor musunuz?'
Katılmış olduğunuz grup süreci sonunda öğrendiklerim:
.,

Bilmiyorum

,,.

..

..
.

.

.
..

9.

,.

Grup süreci ile ilgili önerileriniz:

..

~(

.

Isim Seyisim:
Tarih:
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EKXIX
ÖRNEK ÖGRENCİ FORUMLARI
GRUP SÜRECİNİN GENEL DEGERLENDİRİLMESİ
Evet

1.
2.

Katılmış olduğunuz grup süreci kendinizi
~
tanımanıza yardımcı oldu mu?
Katılmış olduğunuz grup sürecinde sahip
olduğunuz özelliklerinizi tanımanıza yardımcı
oldu mu?
Katılmış olduğunuz grup sürecinde meslek
seçimini etkileyen faktörler hakkında bilgi
sahibi olmanıza yardımcı oldu mu?
Katılmış olduğunuz grup sürecinde amaç
'belirleme ve karar verme becerileri hakkında
bilgi sahibi olmanıza yardımcı oldu mu?
Katılmış olduğunuz grup sürecinin meslek
seçımı konusunda sıze katkısı olduğunu
düşünüyor musunuz?
Katılmış olduğunuz grup sürecinde okul
yaşantıları dışında yeni bilgiler kazanmanıza
yardımcı .oldu mu?
Katılmış olduğunuz grup sürecini genel olarak
değerlendirdiğinizde
size yarar sağladığmı
_.-,.
düşünüyor musunuz?
KatılID_Jş olduğunuz grup süreci sonunda öğrendiklerim:

Hayır

Bilmiyorum

/

3.

4.

5.

6.

7.

8.

"

/"
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.
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9.

-

.
.,,

Grup süreci ile ilgili önerileriniz:

~l

o

s ~ ~))

.\o"

•••

y
Tarih:
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