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Yukandaki imzalann adi gecen ogretim uyelerine ait oldugunu onaylanm.

Ana

ONSOZ

'Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri" adh arastirma, Yakm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu
Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk Anabilim Dali Yuksek Lisans Tezi olarak
hazirlanmistir. Bu arastirmanm gerceklestirilmesi ve tamamlanmasmda pek eek
kisinin katkisi olmustur,

Her zaman yardimci olan, giller yilzilrnli ve ictenligini esirgemeyen dostca
tavirlanyla sevip saygi duydugum, ornek aldigim ve bu arastirmayi destekleyen
degerli hocam, damsmamm Doc. Dr. Huseyin Uzunboylu 'ya;

Ders asamasmda verdikleri derslerle gelisimime katki saglayan hocalanma;

Arastirmaya katilarak bana yardimci olan ogrencilere, okul mudurlerine,
mudur yardimcilanna, ogretmenlerine ve burada adim sayamadigim emegi gecen
herkese;

Tezimin her asamasmda benden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen,
bugunlere gelmemde buyuk emegi olan, bana sonsuz guvenleriyle her zaman destek
veren sevgili aileme ve cok degerli kizima sonsuz tesekkurlerimi sunanm.

Betiil Bahar GULSOY
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OZET

GENEL ve TEKNiK LiSELERDE OGRENiM GOREN
OGRENCiLERiN

MESLEKi OLGUNLUK DUZEYLERiNiN
iNCELENEMSi

Betiil BAHAR GULSOY
Yiiksek Lisans Tezi, Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk Ana Bilim Dab
(

Tez Damsmam: Do~. Dr Hiiseyin UZUNBOYLU
Eyliil 2010, 90 sayfa

Insan hayatmm vazgecilmez,

yasanacak bolumu suphesiz degum - olum

arasmdaki surectir. Bu surecte saghkli bir birey sirasiyla dogar, cocuklugunu yasar,
Olgunlasir,

orta yas donerni derken yavas yavas ileri yaslara dogru ilerleyerek

yaslarur, Sonucta da kacimlmaz son olan olurm; yasar. Bu surecte insan tek basma
degildir

fakat hayatmm

uzun bir donemini

kendine

ait sorumluluklan

yerine

getirmek uzerc ugrasarak gecirecektir,

Bir birey once kendisine sonra da ailesine karsi sorumludur. Bu sorumluluk
hayatiru idame ettirebilmek ve varsa ailesinin gecimini saglayabilmek icin calismayi
da kapsamaktadir. Bir isle ugrasmadan hayatm surdurulerneyecegi, paranm giderek
oneminin arttigi dunyamizda hemen hemen herkes meslek sahibi olmak icin ugras
vermektedir. Bu nedenle bireyin kucuk yastan itibaren bu konuda bilgi sahibi olmasi
saglanmahdir.

Meslek secimi genclerin, yalmzca nasil bir iste cahsmak istedigi ile ilgili
olmayip

aym zamanda

nasil bir hayat standardi icinde yasamak

istedigini

de

etkileyen bir karar oldugu icin hayatlarmda buyuk onem tasimaktadir. Ogrencilerin
14 ile 18 yaslan arasmda yapmis olduklan bu secimler onlarm sahip olacaklan
meslekleri

belirlemede

onemli

rol oynamaktadir,

Ogrencilerin

bu secimlerinin

gelecekleri icin saghkh ve isabetli olabilmesi onlann bazi bilgi ve becerilere sahip
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olmasmi gerekli kilmaktadir. Lise cagina gelmis genclerin boylesine onemli bir karar
vermek zorunda olmalan, mesleki gelisim gorevlerini yerine getirmedilerse, dogru ve
akilci kararlar vermelerini zorlastirmaktadir.

Bireyin mesleki olgunluk duzeyi arttikca verdigi mesleki karar daha dogru
olacaktir. Karar asamasina kadar bireyin kendi gelisimi ile ilgili farkmdahk oraru,
yetenek ve ilgi alanlarmm bilincinde olmasi, bulundugu cevre ile ilgili bilgi sahibi
olmasi gerekir. Bunun yarunda kendisini tamdigi gibi.mesleklerle ilgili sahip oldugu
bilgi onun dogru secim yapmasma olanak tamyacaktir,

Bu bilgilere sahip kisinin

mesleki karar asamasmda ilgili meslege yonelik hazir bulunusluk duzeyinin yuksek
olmasi, bireyin meslek seciminde tutarh olmasma yardimci olacaktir. Bireyin kendi
cabasi kadar ailesinin, okulunun, arkadas ve ogretmenlerinin, birey uzerindeki etkisi
bu donemde bireye olumlu veya olumsuz katki saglayabilir.

Bu arastirmada genel ve teknik veya duz meslek liselerinde ogrenim goren
ogrcncilerin

yeni duzenlemeler

neticesinde

mesleki

olgunluk

duzeylerinin

durumda oldugunu cesitli degiskenlere gore incelemek amaclanmistir.

ne

Bu amacla

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ortaogretim kurumlarmda ogrenim goren 9., 10, 11,
ve 12. simf ogrencilerine
Olcegi'' uygulanmistir,

gonulluluk

esasma bagh kalarak

Olcek sonuclannm

"Mesleki Olgunluk

analizi sonucu elde edilen verilerle,

cnceden belirlenen problem ve alt problemlere yarutlar aranmistir.

Uygulanan

anket

sonuclanna

bagh kalarak

elde

edilen

verilere

gore

ulkemizde mesleki olgunluk duzeyinin 90k yuksek olmadigi belirlenmistir, Bunun
yarunda genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin

mesleki olgunluk

duzeyleri cinsiyete, suuf seviyelerine ve okullarda gorulen egitimden memnun kahp
kalmamalarma

gore fark gostermektedir.

onunde bulundurularak

Arastirma sonucunda bu farkhhklar

mesleki olgunluk duzeyinin yiikseltilebilmesi

getirilmistir.

lV

goz

icin oneriler

ABSTRACT
The Students of the Career Maturity Levels in Technical and High School

Gulsoy, Betul Bahar
Post Graduate Thesis, Main Scientific Area of Psychological Guidance and
Counseling

D0<;. Dr Huseyin Uzunboylu,
September 2010, 90 pages

Indispensable to human life, no doubt will be between a part of birth - death
is the period. In this process, respectively, an individual is born healthy, living his
childhood. We will mature, middle-age period, then gradually progresses to
advanced age is the age. Results of the inevitable end in death live. In this process,
people are not alone, but for a long period of his life to fulfill its own responsibilities
will be toying.

Then to his family before an individual is responsible. If this is the
responsibility of the family life-sustaining and able to work to make a living covers.
Life can not be sustained without doing things that money in our world of ever
increasing importance to almost everyone involved is professional. Therefore,
individuals from a young age to have information on this subject should be provided.

Career choices of young people, only about how he wants to work in a job not
a standard of living but also how he wants to live in the decisions that affect their
lives is of great importance because it is. Students between the ages of 14 and 18
have made this choice they will have their profession has an important role in
determining. Students for the future of this election can be healthy and appropriate
for them to have some knowledge and skills are required. Have reached high school
age young people have to decide such an important, professional development they
have not fulfilled their duties, their correct and rational decisions difficult.

V

The higher level of professional maturity of the individual would be more
accurate his professional decisions. Decision-making related to the development of
the individual's own awareness of money, skills and interests to be aware of,
knowledgeable about the surrounding environment should be. As recognized by the
profession itself that has information regarding it will allow you to make the right
choice. Under the professional decisions that have information relevant to the
profession for the high level of readiness, in career choices of individuals to be
consistent will help. Individual's own efforts as family, school, friends and teachers,
the impact on individuals in this period individuals can contribute in a positive or
negative.

In this research, and technical or even high school students who attended
vocational school students' career maturity levels as a result of new regulations that
are different variables according to what was to investigate. Turkish Republic of
Northern Cyprus for this purpose were studying in secondary education 9th, 10th,
11th, and 12th By adhering to a voluntary basis to students' Career Maturity
Inventory "questionnaire was administered. Analysis of survey results with data
obtained previously identified problems and sought the answers to sub-problems.

Applied to survey data obtained by adhering to our country was not a very
high level of professional maturity. In addition to this high school and technical
school students' career maturity levels of students by sex, grade levels and schools
were not seen in training, according to the difference is not satisfied. In conclusion,
these differences can be considered to enhance the level of professional maturity
suggestions have been made.
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BOLUMI

GiRiS

Ortaogretimde ogrenim gormekte olan ogrenciler 9. smifta lisede ogrenim
gcrecekleri alanlan, lise son suufta ise ogrenim gorecekleri yuksekogretim
programlanm secmektedirler. Meslek secimi genclerin, yalmzca nasil bir iste
cahsmak istedigi ile ilgili olmayip ayru zamanda nasil bir hayat standardi icinde
yasamak istedigini de etkileyen bir karar oldugu icin hayatlarmda buyuk onem
tasimaktadir. Ogrcncilcrin 14 ile 18 yaslan arasmda yapmis olduklan bu secimler
onlarm sahip olacaklan

meslekleri

belirlemede onemli rol

oynamaktadir.

Ogrcncilerin bu secimlerinin gelecekleri icin saghkh ve isabetli olabilmesi onlann
bazi bilgi ve becerilere sahip olmasuu gerekli kilmaktadir, Lise cagma gelmis
genclerin boylesine onemli bir karar vermek zorunda olmalan, mesleki gelisim
gorevlerini

yerine

getirmedilerse,

dogru

ve

akilci

kararlar

vermelerini

zorlastirmaktadir.

Ogrencilerin meslek secimi ve meslek gelisimine iliskin konular pek 90k
kuramci tarafmdan incelenmistir, Bu kuramlar arasmdan mesleki gelisim kuramlan
meslek secimi kararmm yasam boyu gelisen bir surec oldugunu vurgular (Kuzgun,
2004).

Meslek seciminin adlan verilen secimlerden bir diger onemli farki da, meslek
psikolojisinde mesleki gelisim kuramcilan olarak bilinen Ginsberg, Ginsburg,
Axelrad ve Herma'ya (1951) ve Super ve arkadaslanna (1957) gore meslek secimi
hayatm belli bir doneminde bir anda verilen bir karar degildir. Bu karar gelisimsel bir
surec icinde verilen bir dizi kararm bir bileskesidir. Mesleki gelisim kuramcilan,
zihinsel, psiko-sosyal gelisim gibi meslek secimi surecini de cesitli gelisim evrelerine
ve bu evreleri de cesitli gelisim basamaklanna ayirarak incelemislerdir, Bu meslek
psikologlarmdan Super, Starishevsky, Matlin ve Jordan (1963) her bir mesleki
gelisim evresi icin bireyin kazanmasi yani ustlenmesi gereken mesleki gelisim
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..._":vleri belirlemislerdir, Mesleki gelisim gorevi, toplum tarafmdan belirlenen,
.in kazanmasi gereken bir takim mes_leki tutum ve davraruslardir, Yine Super'a
bireyin icinde bulundugu mesleki gelisim doneminden bir ust asamadaki
.•• elisim donemine gecebilmesi, icinde bulundugu mesleki gelisim donemine iliskin
leki gelisim gorevlerini yerine getirebilmesiyle mumkundur, Bireyin mesleki
.... lisim gorevleriyle basa cikma derecesi aym zamanda onun kendisinden beklenilen
leki olgunluk duzeyinin de bir gostergesidir. Birey mesleki gelisim acismdan
astikca mesleki tutum ve davramslan da gelisir, Bir baska ifadeyle birey, belli
· evrede mesleki gelisim gorevleriyle basa cikmada basanh oldugu olctlde mesleki
gunluga ulasrms sayihr (Super ve arkadaslan.l Sc'Z). Ozellikle 15-25 yaslar
arasmdaki mesleki gelisim evresinde mesleki olgunluk, bireyin tum yasarn alanlanru
cok yonlu etkileyecek olan meslek secimi karanyla ilgilidir. Bu evrede mesleki
olgunluk genel olarak, "okul programlannm gerektirdigi meslek secimi karanm
·ermeden onceki ve meslek secimi karanm verdikten sonraki sureclerde" verilecek
turlu mesleki kararlara hazir olus duzeyi (Super ve Kidd. 1979:255) olarak
tammlanmaktadir.

KKTC'de liselerde ogrenim goren 14-18 yaslar arasmdaki ogrenciler Super'in
arastirma evresinin deneme basamagmda yer almaktadirlar. Bu ogrencilerden
klenilen mesleki olgunluk 'Bir Mesleki Tercihi Billurlastmnadir'. 9. simfi bitirip
10. simfa gecen bir ogrenci bu gelisim evresini basanyla gecmek durumundadir,
Mesleki olgunluk duzeyi artikca verdigi mesleki karar daha dogru olacaktir, Ancak
u genclerin kendilerinden beklenilen bu mesleki tutum ve davramslan yerine
getirebilmelerinde basta aileleri olmak uzere, okuldaki ve disandaki arkadaslan ve
ogretmenlerinden algiladiklan sosyal destegin de oldukca etkili olabilecegi
soylenebilir. Cunku algilanan sosyal destek, bireylerin onem verdikleri ve
degerlendirmelerini kendileri icin gerekli saydiklan kisiler tarafmdan sevdikleri ve
degerli bulduklan yonundeki algilan olarak tammlanmaktadir (Cohen, McGowan,
Fooskas ve Rose, 1984, Surucu, 2005).

Yurt disinda yapilan mesleki olgunluk ile ilgili pek 90k arastirmarun sonucu
e ogrencilerinin mesleki olgunluk duzeylerinin cinsiyet ve sosyo-ekonomik
.iizeylerinegore farkhlastigmi gostermektedir.

3

Mesleki olgunluk ile ilgili literatur incelendiginde cinsiyete gore kizlann
eki olgunluk duzeyinin yuksek oldugunu gosteren arastirma sonuclan
bnhmmaktadir (Uzer, 1987; Akbiyik, 1991; Akbahk,1996; Cakar, 1997; Otrar, 1997;
azar, 1997; Kalafat, 1998; Bal, 1998; Baymdir, 1999; Sela.nenli,2000; Acisu, 2002;
ban, 2005; Post- Kramer, 1982; Blustein, 1987; King, 1989; Luzzo, 1995; Lee,
1; Patton ve Creed, 2001; 2003; Keller, 2004). Aynca simf duzeyi ya da yas ile
Ieki olgunluk duzeyi arasmdaki iliskinin incelendigi bazi arastirmalann
gulannda da smif duzeyi yukseldikce mesleki olgunlugun da yukseldigi ortaya
stir (Luzzo, 1993; Yazar, 1997; Bal, 1998; Patton ve Creed, 2001; Acisu, 2002;
on ve Creed, 2003; Flouri ve Buchanan, 2002; Keller, 2004). Akademik basan ile
esleki olgunluk arasmdaki iliskiyi inceleyen arastirmalarda da mesleki olgunluk ile
akademik basanarasmda anlamli bir iliskinin oldugunu ortaya koyan arastirmalann
uzzo,1993; Akbahk, 1996; Bal, 1998; Acisu, 2002) yam sira anlamh bir iliskinin
olmadigun ortaya koyan arastirmalar (Powell ve Luzzo,1998; Surucu, 2007) da
nilunmaktadir, Yapilan bu arastirmalar baglammda ogrencilerin mesleki olgunluk
tlzeylerinin cinsiyet ve siruf duzeyi gibi degiskenler acismdan da incelenmesinin
yararh olacagi dusunulmustur.

Ogrencilerin mesleki gelisim sureci icinde anne ve babalarmm bu konuda
gcstermis olduklan tutumlannm ogrencilerin mesleki olgunluk duzeylerine gore
farkhlasngi dusunulmektedir. Hamamci ve Hamurlu (2005)'nun anne babalarm
meslek gelisimine yardimci olmaya yonelik tutumlan ve bilgi duzeylerinin
cocuklanmn mesleki kararsizhklan ile iliskisini inceledikleri arastirmada, babalan
meslek gelisimine yardim konusunda olumlu tutuma sahip olan ogrencilerin,
olumsuz tutuma sahip olanlara gore mesleki kararsizhk duzeyinin daha dusuk
oldugunu gostermistir. Bu arastirmamn bulgulanna gore cocuklanm meslekleri
tarumaya yonlendirmek, elde ettikleri bilgileri cocuklan ile paylasmak ve tartismak,
ilgi, yetenek, mesleki degerlerini tamma surecinde cocuklanna destek olmak gibi
tutumlara sahip olan anne ve babalarm tutumlarmm cocuklanmn mesleki olgunluk
duzeylerini etkiledigi dtlsunulmustur.

KKTC'de son bir kac yildan itibaren tum ortaogretim kurumlan dort yila
cikanlmistir. 9. simf butun liselerde ortak suuf olarak kabul edilmis ve ogrenoiler
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19m bir meslek alanma yonelmede onemli bir donum noktasi haline gelmistir.
Ogrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek alanma yonelmelerini saglamak
amaciylada bazi duzenlemelere gidilmistir,

Mesleki olgunluk konusunda yapilan arastirmalar incelendiginde genellikle
liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk dtlzeylerinin dusuk oldugu
gorulmustur, Cesitli meslek alanlanndan mezun edilen onbinlerce ogrenci ulkenin
ihtiyaci olan alanlarda eleman ihtiyaciru karsilayamamakta, mezun ogrencilerin
egitim aldiklan meslek alammn dismda islerle mesgul olmasi meslek secimi
konusunda yanlishklar yapildigmi gostermektedir.

Bu arastirmada KKTC' de bulunan genel ve teknik veya duz meslek
liselerinde ogrenim goren ogrencilerin yeni duzenlemeler neticesinde mesleki
olgunluk duzeylerinin ne durumda oldugunu cesitli degiskenlere gore incelemek
amaclanrmstir.

1.1 Problem Ciimlesi

Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri ne durumdadir?

1.2.

Alt Problemler

Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin

mesleki olgunluk

duzeyleri ne durumdadir?

1- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
dtlzeyleri cinsiyete gore fark gostermekte midir?

2- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri simf seviyelerine gore fark gostermekte midir?
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3- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
"'--yleri ogrenim gordukleri bolume gore fark gostermekte midir?

4- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
- yleri babalannm mesleklerine gore fark gostermekte midir?

5- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
diizeyleri annelerinin mesleklerine gore fark gostermekte midir?

6- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri babalannm egitim duzeyine gore fark gostermekte midir?

7- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrcncilcrin mesleki olgunluk
duzeyleri annelerinin egitim duzeyine gore fark gostermekte midir?

8- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri anne babalanmn cocuk yetistirrne tutumlarma gore fark gostermekte midir?

9- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri oturduklan ev turlerine gore fark gostermekte midir?

10- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri ailenin gelir durumuna gore fark gostermekte midir?

11- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri ailelerindeki birey sayisma gore fark gostermekte midir?

12-Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri ogrenim gordukleri okullan isteyerek secip secmemelerine gore fark
gostermekte midir?
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13- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin

mesleki olgunluk

duzeyleri okullarda gordukleri egitimden memnun olup olmamalanna

gore fark

gostermekte midir?

14- Genel ve teknik liselerde

ogrenim

goren ogrencilerin

mesleki

olgunluk

duzeyleri daha once meslek secirni konusunda yardim alip almamalanna

gore fark

gostermekte midir?

1.3.

Amae

Bu arastirmanm amaci, Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeylerini belirleyerek,
arastirlmasmda

bazi demografik

ogrencilerin

ozelliklerin

mesleki olgunluklarmmm

ne derecede etkili oldugunu

ortaya

koyarak bu dogrultuda oneriler gelistirmektir, Bu amacla gelistirilecek onerilerin orta
ogretimde

cahsan

egitimcilere,

ogrencilere

ve ailelere de ogrencilerin

anlamda dogru kararlar verebilmesi ve akilci yaklasabilmesi
duzeylerini

etkileyen degiskenlerin

neler oldugunun

mesleki

cin mesleki olgunluk

farkma varmalan

acismdan

katki saglayacagi dusunulmektedir.

1.4.

Onem

Ulkemizde lise ogrencilcri onemli kararlar vermek durumdadirlar. Genel ve
teknik liselerde 10. smifta bir meslek alanma yonelen bir ogrenci butun hayatiru
etkileyecek onemli bir karan vermis olmaktadir. Bu yaslarda bu onemli karan veren
ogrenciler

Super'e

billurlastirma''

gore

mesleki

gelisim

asamasmda bulunmaktadir,

evrelerinden

"Mesleki

secimini

Bu evreyi basanyla tamamlarms ogrenci

saghkli bir meslek secimi yapabilir.

Lise egitiminin
yonlendirilmesinde

dort yila cikanlmasiyla

ogrencilerin

bir meslek alanma

bir takim degisiklikler yapilrmstir. Tamtim ve yonlendirme dersi

konularak ogrencilerin

90k degisik meslek alanlan hakkmda bilgilendirilmesi

ve
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mesleki olgunluk duzeylerinin yukseltilmesi amaclanmistir. Aynca ikinci simfta
ogrencinin devam edecegi meslek alnma karar vermede rehber ogretmenin, velinin
ve ogrencinin ilgisinin etkisi degisik oranlarda etki etmektedir. Ergenlik doneminde
bireyler kendileri icin onemli kararlarla karsi karsiya kaldiklannda kararlan ile ilgili
cevrelerine damsma egilimindedirler. Bu nedenle ozellikle anne ve babalarm
cocuklannm meslek gelisimine yardimci olmaya yonelik tutumlan ve cocuklanrun
mesleki olgunluk duzeylerine etkisi bilinirse ebeveynlere yonelik etkili cahsmalar
daha kolay planlanabilir. Ebeveynlere goturulecek sistemli cahsmalar aracihgiyla da
ogrencilerin

mesleki

olgunluk

duzeylerinin

gelisiminin

desteklenecegi

dtlsuntllmektedir. Butun bu degisikliklerin ogrencinin gercekten saghkh bir meslek
secimi yapabilmesini saglayip saglamadigi hususunda Kuzey Kibns

Turk

Cumhuriyeti'nde bir arastirma yapilmadigi gorulmustur. Bu yuzden yapilan bu
cahsmanm yapilacak olan uygulamalara 1~1k tutacagi dusunulmektedir.

1.5.

Sayiltilar

Bu arastirmamn sayiltilan asagida siralanmistir:

1- Mesleki Olgunluk Olceginin ogrencilerin mesleki olgunluk duzeylerini
olcebilecek nitelikte ve yeterlilikte bir olcme araci oldugu varsayilmaktadir.

2- Arastirmaya katilan ogrencilerin olcekte yer alan sorulan ictenlikle
cevapladigi varsayilmaktadir,

1.6.

Sunrhhklar

Arastirmanm smirhliklan sunlardir:
1- Arastirma KKTC'de bulunan lise ve teknik liseler ile suurhdir.

2- Arastmna 953 ogrenci ile simrhdir.
3- Bu arastirma, 2010-2010 ogretim yih ile smirhdir.
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1.7.

Tammlar ve Kisaltmalar

Meslek: insanlara yararli mal ve hizmet uretmek ve karsihgmda para kazanmak icin
yapilan, belli bir egitimle kazamlan sistemli bilgi ve becerilere dayah, kurallan
toplumca belirlenmis etkinlikler butuml olarak tammlanabilir (Kuzgun, 2000).

Mesleki Olgunluk: Kesif doneminden

9okii~ donernine kadar uzanan mesleki

gelisim dogrusu uzerinde ulasilan yerdir (Super, 1957).

KKTC : Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
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BOLUMII
KURAMSAL TEMELLER VE n.cn.t ARASTIRMALAR

Bu bolumde once meslek, is, mesleki gelisim kavramlan,
kuramlan,

mesleki gelisim

mesleki olgunluk kavrami ve mesleki olgunlukla ilgili arastirmalardan

kisaca soz edilmistir. Mesleki olgunlukla ilgili yurt icinde ve yurt disinda yapilan
arastirmalar konunun sonunda ozetlenmistir.

2.1. Kavramsal Aerklamalar
2.1.1.Meslek ve i~ Kavrami

Meslek ve i~ kavrami bircok kaynakta degisik ifadeler ile tammlanmaktadir.
Bu tanimlamalardan bazilan soyledir:

Meslek kavrammm

sozluk anlami, bir kimsenin gecimini idarne ettirmek,

gecimini saglamak icin yaptigi i~ olarak tanimlanmaktadir

(TDK Sozli.igi.i, 2008).

Turk Dil Kurumu (2008)'nun tarumma gore is, 'gecim saglamak icin herhangi
bir alanda yapilan cahsma, meslek' tir.

Bacanli

(1996)'mn

yaptigi taruma gore 'meslek', bir kimsenin

hayatim

kazanmak icin yaptigi, kurallan toplumca belirlenmis ve belli bir egitimle kazamlan
sistemli etkinlikler butunudur,

i~

ise belli bir isyerinde surdurulen benzer etkinlikler

grubudur. Buna gore meslek ve is birbirinden farkli kavramlardir. Kuzgun (2000)'a
gore bir bireyin rneslegi olmasma ragmen isi olmayabilir. Am.a isi olanm meslegi de
vardir,

Cunku

tammlamaktadir.

meslek

sozlukleri,

bi.iti.in ekonomik

faaliyetleri

meslek

olarak

Buna gore, icra edilmesi icin 90k az bir egitim gerektiren, hatta

egitimle degil deneme yamlma yoluyla ogrenilen faaliyetler, (sokakta simit satmak,
benzin

istasyonunda

araba yikamak

gibi) para kazanmak

icin yapilan

yasal
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faaliyetlerdir. Ancak bu faaliyetlerin icrasi bir egitim gerektirmedigi, meslek
tammma uygun olmasalar da ekonomik faaliyet olduklan icin birer meslek olarak
kabul edilmektedir.

i~ kelimesi bazen meslek yerine kullamlmaktaysa da is daha 90k gelip gecici
olan mesleki faaliyetler icin kullanihr. Fazla bir mesleki tecriibe ve egitim istemeyen,
kolayhkla ogrenilebilen ve surekli yapilmayan mesleki faaliyetler i~ olarak
nitelendirilebilir (Kulaksizoglu, 2000).

2.2. Mesleki Gelisim Kavrami

Bir kavram olarak 'mesleki gelisim' bireyin yasammda genis zaman icinde
olusan bir surectir. Mesleki gelisim bireyin genel gelisiminin bir parcasidir, Bu
stirecte, her seyden once bireyin kisilik ozellikleri ve benlik tasanrm onemli bir yer
tutar. Kisilik czelliklerinin yam sira bireyin gecirdigi yasantilar, bulundugu cevrenin
ozellik ve olanaklan, bireyin cevre ile etkilesimi onemli etmenlerdir (Ozguven,
1998'den akt. Kutlug, 2007).

2.3. Mesleki Gelisim Kuramlari

Bu arastirmanm mesleki olgunlukla ilgili kuramsal temeli Super'in (1957)
'Benlik Kavrami Kurami'na dayandmlmistir. Ancak burada once meslek secimine
gelisimsel acidan bakan Ginzberg ve arkadaslanmn mesleki gelisim kurami, sonra da
Super'in 'Benlik Kavrami' kurami anlatilacaktir.

2.3.1. Ginzberg ve Arkadaslarinm Mesleki Gelisim Kurami

Ginzberg (1952) 'Bir Meslek Secimi Kuramma Dogru' adli makalesinde
meslek secimini, bireyin psikolojik ozellikleriyle mesleklerin gerekleri arasmdaki
uyurnun bir fonksiyonu olarak goren Ozellik-Faktor yaklasirmmn temsilcisi
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Williamson'un (1939) ve meslek secimini ekonomideki arz-talep ve net-fayda ilkeleri
ile aciklayan Smith ve Clark (Crites, 1969) gibi ekonomistlerin goruslerine karsi
cikrmsnr. Ginzberg bunlann yam sira Roe'nin 'Gereksinme Kuramr'ndaki meslek
secme isleminde psikolojik gereksinmelerin onemine agirhk veren goruslerine de
karsi ciknustir. Daha sonra Ginzberg, Ginsburg, Alexrad ve Herma (1951) ile yeni
bir kuram gelistirme ihtiyaci duyduklanm aciklamislardrr. Meslek secimini bir
gelisim sureci olarak goren Ginzberg ve arkadaslan (1951)'na gore birey meslegini
bir anda verilen bir karar sonucunda degil, yasammm ilk yirmi yili boyunca olusan
ve gelisen ve buyuk olcude 'geri donulemez' (irreversible) olan davrams oruntuleri
yoluyla secer. Ginzberg ve arkadaslan bireyin meslek seciminin diger alanlardaki
gelisimi gibi gelisirnsel bir surec icinde gerceklestigini ve 'Mesleki Yasam Evreleri'
kavramuu meslek psikolojisine ilk getiren bilim adamlandir.

Ginzberg ve arkadaslan (1951) icin en onemli olgu, meslek seciminin nasil
yapildigidir. Bu yuzden mesleki gorevler ve davramslar yerine, bireyin meslek
seciminde kullandigi temel ogelere onem vermisler, bu ogeleri dort grupta
toplarmslardir. Bunlar; ilgiler, yetenekler, degerler ve gercekci dusuncelerdir. Bu
kavramlar sirasi ile gerceklestikce, birey bir meslege yonelmesi icin gerekli olan
temeli hazirlayabilmektedir. Bu kavramlarm her biri meslek secme doneminde
sirasiyla yer almaktadir,

Super (1963)'a gore yasam evreleri 'belli bir yasa ulasmis bir kimsenin
mesleki gelisim acismdan nasil olmasi yada neleri yapmasi gerektigini yansrtir.'

Ginzberg ve arkadaslan (1951) mesleki gelisim surecini ti9 evreye ayirmistir.
Bu evreler:

2.3.1.1. Hayal Evresi (Fantasy Stage) (6-11 yaslari): Bu evre genel gelisimin
'cocukluk' evresine rastlar. Bu evrenin en onemli gelisim gorevi, cocuk oyunlanru
yavas yavas terk edip 'if e yonelmektir. Meslek secimi surecinde meslek secimiyle
ilgili ilk ornekler 3-4 yaslannda baslar, Cocuklann mesleki tercihlerinde 'zevk ilkesi'
buyuk rol oynar. Bir baska ifadeyle cocuklar 'hoslandiklari' mesleklere girmek
istediklerini soylerler. Cocuk, bir faaliyeti sadece ondan hoslandigi icin yapar.
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Etkinligin ozune duydugu yakmhk nedeni ile etkinligi yapmaya yonelir. Bir davrams
yada etkinlik sonunda yetiskinlerin begenisini kazanma yada baska bir odtil elde
etme dusuncesi cocuk icin soz konusu degildir. Ancak: fantazi evresinin sonuna
dogru anne-babanm onayi ya da buna benzer doyumlar dikkate almmaya baslarur,
Cocukl ukta, cocugun mesleki tercihlerini belirleyen bir diger etmen de 'ozdesim' dir.
Cocuk bedence kucuk oldugu icin kendini yetersiz hisseder ve bu yetersizligini guc;lu
yetiskinlerle (ornegin babasi) ozdesim kurarak: telafi etmek ister. Cocuk, yetiskinlerin
is etkinliklerini oyunlarmda temsil eder. Bu yolla yetiskinlerle ozdeslestigine inamr.
Boylece yetersizlik duygusunu kismen gidermis olur ve yetiskinlerin

degerlerini

icsellestirir. Fantazi evresinde verilen mesleki kararlarm gercekle iliskisi yoktur.
Cocuk girmek istedigi meslegi soylerken yeteneklerini, mali imkanlanm dusunmez.
Zaman perspektifi gelismemistir.

Oyun faaliyetleri cocugu daha sonraki asamada

meslek secimi denemelerine hazirlar,

2.3.1.2. Deneme Evresi (Tentative Stage) (12-18 yaslar): Bu evre bireyin ergenlige
hazirlandigi ve ergenlige girdigi yaslara rastlamaktadir. Dolayisiyla ergen bu evrede
artik guclu ve zayif yanlanm,
olanak:tan tammak

mesleklerin

gerektirdigi

nitelikleri

icin caba sarf eder. Zaman perspektifi

ve sagladigi

gelismistir.

Simdiki

eylemlerinin gelecegini etkileyeceginin bilincine varmaya baslar. Gelecekteki doyum
icin bazi zevklerini erteleyebilir. Meslek secme sorununa bilincli bir tavir almasi
gerektiginin farkma vanr. Bu evre dort alt basamaga aynhr. Bunlar:

2.3.1.2.i. ilgi Basamagi (Interest Period) (11-12 yaslar): Bu basamakta ergen
hoslandigi ve hoslanmadigi etkinlikleri tammak: icin cabalar. Bu basamagin cocukluk
evresinden farki, ergenin her nesne ya da etkinlige olurnlu tepki gosterme yerine,
bazi etkinlikleri reddetmeye baslamasidir. ilgileri aynsmaya basladigi icin ilgi ile
hobilerini de ayirt etmeye baslar, Bu basamakta ergen, alan, okul, meslek seciminde
ilgilerin onemini anlamaya ve tercihlerini yaparken ilgilerini goz onune almaya
baslar.

2.3.1.2.ii. Yetenek Basamagi (Ability Period) (12-14 yaslar): Bu basamakta
ergenin yetenekleri aynsmaya baslar, Ergen, yetenekleri uzerinde dusunmeye, guclu
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ve zayif yonlerini gormeye baslarken yetiskin modelleri ile ozellikle baba ile
ozdesim azahr. Daha uzak modeller mesleki secimleri etkilemeye baslar.

2.3.1.2.iii. Deger Basamagi (Value Period) (14-16 yaslar): Bu basamakta, ergende
topluma hizmet etme fikri belirir. Artik bir meslegin saglayabilecegi baska doyum
olanaklannm farkma varmaya baslar. Mesleki tercihlerinde isin oz-U yanmda diger
yanlanna da onem vermeye, farkh mesleklerin farkh yasam bicimleri sagladrgim
gormeye baslar. Bu basamakta ergen uygun bir zaman perspektifi gelistirme
yolundadir, Artik hayat plaruru cizme donemi yaklasmaktadir. Ergen bu basamakta
degerlerini olusturma egilimi icindedir.

2.3.1.2.iv. Ge~i~ Basamagi (Transition Period) (17-18 yaslar): Bu basamakta
giderek bagunsizhgim kazanmaya baslayan gene, artik somut ve gercekci secimler
yapmasi gerektiginin farkmdadir. Yetenek ve becerilerini deneyebilecegi yeni
ortamlar arar. Gencin meslekler ve cahsma hayati hakkmdaki bilgisi artrmstir, Bir
meslege nasil baglanacagi konusunda artik yeterli bilgisi vardir.

2.3.1.3. Gereekci Evre (Reality Stage) (18-22 yaslar): Bu evrenin zaman sureci
bundan onceki evrelerden farkhdir, Cunku mesleklerin gerektirdigi egitim duzeyleri
ve bireylerin hayata atilma yaslan farkhdir, Deneme evresinde fiziksel bakimdan
olgunlasma genel gelisim acismdan onemli rol oynarken, gercekci evrede bu
etmenlerin etkisi iyice azalrmstir. Bu evre ti9 alt basamaga aynhr, Bunlar:

2.3.1.3.i. Arastrrma Basamagi (Exploration Period): Bu basamak universiteye
girisle baslar ve mesleki hedeflerini daraltmasi ile karakterize edilir. Universite
cevresinde gene daha ozgurdur ama belirsizligi ve kararsizligi da 90k yogun yasar.
Bu noktada gene kendisine gercek bir doyum getirecek bir meslegi secmenin
onemini anlar. Ancak mesleklerin saglayacaklan kazanc duzeyi hakkmda kesin ve
saghkh bilgisi yoktur. Bu konuyu arastrrmaya devam eder.

2.3.1.3.ii. Billurlasma Basamagi (Crystalization Period): Bu basamakta gene ana
daluu secrne sorunu ile 90k yakmdan ilgilenir. Kararlan giderek kesinlik kazamr,
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Ornegin universitede lisans egitimine basladigi zaman artik kesin olarak bransmi
secrnis olmasi gerekir.

2.3.1.3.iii. Belirleme Basamagi (Specification Period): Gene bu basamakta artik
ozgun bir is tutarak yani ogrenimini yaptigi meslegini bir i~ alanmda uygulamaya
koyarak meslek secimini daha da pekistirir,

Ginzberg
psikolojisinin

ve arkadaslan,

bulgulanndan

kuramlanru

gelistirirken

gelisim

yararlanmislardir.

Kuramlanm

bir dizi gozlern ve

gorusme ile elde edilen verilere dayandirmislardir.
duzeyden

gelen

olusturmaktadir.

ve

universitede

ogrenim

Deneklerini list sosyo-ekonomik

gormekte

Ancak daha soma alt sosyo-ekonomik

uzerinde de cahsmislardir.

ve derinlik

Onlarm tum cahsmalan,

olan

erkek

duzeyden

ogrenciler

gelen kisiler

bireyin hangi sosyo-ekonomik

duzeyden olursa olsun mutlaka bu gelisim evrelerinden gececegini ortaya cikarrmstir,
Fakat bu mesleki gelisim silrelerinin alt sosyo-ekonomik
daha.kisa olacagim belirtmektedirler.

diizeyden gelen kisilerde

Aynca alt sosyo-ekonomik

kisilerin meslek secimlerinde daha pasif davrandiklanm

duzeyden gelen

ve daha alt duzeylerdeki

meslekleri secme egilimi gosterdiklerini de bulmuslardir.

Daha soma kizlar uzerinde de cahsan Ginzberg ve arkadaslan, kizlann da
erkekler gibi sozu edilen gelisim basamaklanndan

Ginzberg ve arkadaslanna

gectiklerini gormuslerdir,

(1951) gore, ergenlik doneminde bireyin uygun

secimler yapabilmesinde, birbirine bagli su faktorler rol oynamaktadir:

1. Gerceklik kontrolu,
2. Uygun zaman perspektifinin gelistirilmesi,
3. Zevki erteleme yetenegi,
4. Meslek planlanm gerceklerle uzlastmp yerine getirebilme yetenegi
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2.4. Mesleki Olgunluk Kavrammm Tammi

Super'm 1955 yilinda mesleki olgunlugun yapismi tarumladigi gunden
itibaren mesleki olgunluk kavrami uzerinde cahsilmaktadir (Patton ve Creed, 2002).
Bu kavram, gelisimsel kuramlarm merkezinde yer alan bir kavramdir, Mesleki
olgunluk kavrarm ile bireyin mesleki davranisi anlasilmaya ve mesleki gelisim
gorevleri ile iliskili meslek gelisiminin duzeyi degerlendirilmeye cahsilrmstir.

Mesleki olgunlugun bircok kuramci tarafmdan tarurm yapilrmsnr. Bu _
tammlardan bazilan sunlardir:

Super'e gore mesleki olgunluk, bireylerin yasam asamalanndaki mesleki
gelisimsel gorevleri ile bas edebilmedeki hazir bulunusluk duzeylerini ve bunlan
gerceklestirme duzeylerini gostermektedir (Nelson- Jones, 1995).

Savickas (1984) ise mesleki olgunlugu bireyin gelisimsel gorevleriyle bas
etmede, yasma uygun meslek karanm vermede ve saghkh bilgi sahibi olmada bireyin
hazir bulunusluk duzeyi olarak tammlarrustir.

Crites'a (1969) gore mesleki olgunluk, bireyin erken cocukluk donemindeki
hayali secimlerinden emekli olmaya karar verdigi ana kadarki surecte bireyin
gostermis oldugu gelisimin derecesini ifade eder.
Super (1996), mesleki olgunlugun hem davramssal hem de bilissel unsurlan
icerdigini belirtir.

King (1989) mesleki olgunlugu, bireyin bilgisine ve yasma uygun mesleki
karar vermesindeki hazir bulunusluk duzeyi olarak tammlar.

Holland (1985) ise, mesleki olgunluk kavrarm ile psikolojik olgunlugu esit
sayar. Ona gore her iki kavram da bireyin kendisi ve cevresi hakkmdaki bilgi ve
deneyimine dayamr (Akt: Pietrafesa ve Splete, 1975).

16

Mesleki

olgunluk

aynca bireyin

akilhca

ve

gercekci

mesleki

secim

yapabilmesi icin sahip oldugu bilgi ve becerinin boyutu olarak da tammlanabilir Bu
beceri, bireyin meslek secmesi gerektigini fark etmesini ve seciminin zaman icinde
hem gercekci hem de tutarh olma duzeyini de icerir. (Levinson, Ohler, Caswell ve
Kiewra, 1998).

Yukandaki

tammlann

gorevlerle bas edebilmesinde,

ortak ozelliklerine

bakildiginda

bireyin gelisimsel

icinde bulundugu mesleki gelisim asamasi ve yasma

uygun meslek karan vermesinde, kendisi ve cevresi hakkmda bilgi toplamasmda
bireyin hazir bulunusluk duzeyini vurguladigi; aynca kendisi ve meslekler hakkmda
sahip oldugu bilgi duzeyine ve seciminin gercekci ve tutarh olma duzeyine dikkat
cekildigi gorulmektedir.

Herr ve Cramer (1996), mesleki olgunlugu belirleyen 12 mesleki ogeyi de su
sekilde belirtmislerdir:
1. Gereksinimleri billurlastrrmanin farkmda olma

2. Kaynaklan kullanma,
3. Mesleki tercihlerini bicimlendirmede

dikkate almasi gereken etmenlerin

farki nda olma,
4. Mesleki amaclanm etkileyebilecek olasihklann farkmda olma,
5. Ilgilerde ve degerlerde farkhlasma,
6. Gecmis ve gelecek arasmdaki iliskinin farkmda olma,
7. Genellestirilen tercihleri bicimlendirme,
8. Tercihlerin tutarhligi,
9. Tercih edilen meslek hakkinda sahip olunan bilgi,
10. Tercih edilen meslek icin plan yapma,
11. Tercih edilen meslegin akilciligi,
12. Belirleme
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2.5. Yurt Dismda ve Tiirkiye'de Mesleki Olgunluk Konusunda Yapilan
Arastirmalar

Mesleki olgunlugun boyutlannm belirlendigi ilk arastirma Super ve
arkadaslan

(1951)'run baslattigi

'Career

Pattern

Study'

(Meslek Oruntusu

Cahsmasijdir (Crites, 1969).

Super'in Meslek Oriintiisii Cahsmasi,

-

Super, 'Benlik Kavrami

Kurami'ru smamak amaciyla 1951 yrlmda 'Career Pattern Study' (Meslek Onlntusu
Cahsmasij'm baslatrmstir. Bu arastirma yaklasik 20 yil surmustur. Arastirmanm
ilerleyen yillannda cahsmaya Jordaan, Crites, Overstreet gibi bir cok arastmci da
katilrmsnr. Boylece arastirma bir ekip cahsrnasi halinde surdurulmustur.

Arastirma ABD' nde 9. simfta okuyan 140 erkek ogrcnci uzerinde baslatilmis
ve denekler yaklasik 35 yasma gelene kadar surmustur. Arastirmada bir yandan
'benlik kavrami'rnn boyutlan belirlenmeye cahsihrken, ote yandan 'meslek secimi
surecinin ve mesleki olgunlugun boyutlari' da belirlenmeye calisilrmstir.

Super ve Overstreet meslek oruntilsil arastirmasma katilan dokuzuncu simf
ogrencilerinin on ikinci sirufa kadar izlenmesinden elde ettikleri verileri
degerlendirerek ilk ve orta ergenlik donernine iliskin mesleki olgunlugun boyutlanm
belirlemislerdir (Crites, 1969).

Super ve Overstreet, mesleki olgunlugun boyutlanm

belirlerken su

degiskenleri kullanmislardrr: 1. Secim ile ilgilenme, 2. Kaynaklan kullanma, 3.
Bilginin ozgiilltigii, 4. Planlamamn ozgiilliigii, 5. Planlanmis faaliyetlerin kapsarm, 6.
Meslek tercihlerinin alanlan, duzeyleri ve meslek alanlan arasmdaki tutarhligi, 7.
Olculen ilgilerin oruntulenme derecesi, 8. Ilgilerde olgunluk, 9. i~i, cahsmayi sevme,
10. i~ degerlerinin oruntulenme derecesi, 11. i~ doyumlarma yonelis, 12. Secme ve
planlamada sorumlulugu kabullenme, 13. i~ yasantismdan bagimsizlik, 14. Yetenek
ve mesleki tercih arasmdaki uygunluk, 15. Olculen ilgi ile mesleki tercih arasmdaki
uygurJuk, 16. Olculen ilgi ile fantazi tercihler arasmdaki uygunluk, 17. Olculen
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ilgilerin mesleki duzeyi ile tercih duzeyi arasmdaki tutarhhk, 18. Tercihlerin sosyoekonomik acidan erisilebilirligi (Crites, 1969).

Super ve Overstreet, bu degiskenlerin her birini mesleki olgunlugun boyutlan
olarak tarumlarmslardrr. Bu degiskenler hakkmdaki veriler deneklerle yapilan 40
dakikalik gorusme, dereceleme ol9egi ve standart testier yoluyla elde edilmistir.
Super ve Overstreet, arastirmalanm yaparken bu degiskenler (mesleki olgunlugun
boyudan) her ne kadar birbirinden ayn iseler de, aym surecin (meslek secimi
surecinin) parcalan olduklan icin aralannda olumlu iliskiler olacagim beklemislerdir,
Bu amacla bu degiskenlerin birbirleriyle iliskileri analiz edilmis ve bu degisken
uzerinde faktor analizi yapilrmsnr. Bazi degiskenler arasmdaki iliskilerden sadece
birkaci anlamh bulunmustur. Faktor analizi sonuclanna gore bu degiskenler toplam
varyansm %38 'ini aciklamistir, Yapilan istatistiksel analizler sonucunda aralannda en
yuksek olumlu iliski bulunan boyutlar mesleki olgunlugun boyutianni alarak kabul
edilmistir (Crites 1969).

Asagida Super ve Overstreet (1960)'in bu bulgulara dayanarak belirledikleri
ilk ve orta ergenlik donernine iliskin mesleki olgunlugun boyudan verilmistir:

1. BOYUT: Meslek Seeimine Planh Ydnelis
a) Secrne konusu ile ilgilenme,
b) Secime yonelmek icin kaynaklan kullanma.

2. BOYUT:

Tercih

Edilen

Meslek

Hakkmda

Planlamalar Y apma
a) Tercih edilen meslek hakkmda ozgul bilgileri saptama,
b) Tercih edilen meslegi daha ozgul olarak planlama,
c) Planlama faaliyetlerini genisletme,

3. BOYUT: Meslek Tercihlerinin Tutarhhgi
a) Alanlar dahilinde meslek tercihlerinin tutarhligi,
b) Duzeyler dahilinde meslek tercihlerinin tutarhligi,
c) Alan ve duzeyler dahilinde meslek tercihlerinin tutarhligi

Bilgi

Toplama

ve
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4. BOYUT: Ozelliklerin Billurlasmasi
a) Olculen ilgilerin oruntulenme derecesi,
b)ilgi olgunlugu,
c) Calisma sevgisi,
d) t~ degerlerinin oruntulenme derecesi,
e) t~ odullerinin tartisilmasmda gelisme,
f) Secme ve planlama sorumlulugunun kabullenilmesi,
g) Meslek seciminde bagimsizhk,

5. BOYUT: Meslek Tercihlerinde Akilcrhk
a) Y etenek ve tercihler arasmda uyusma,
b) Olculen ilgilerle tercihler arasmda uyusma,
c) Tercih duzeyi, olculen ilgiler ve meslek duzeyi arasmda uyusma,
d) Tercihlerin sosyo-ekonomik acidan erisilebilirligi.

Super ve Overstreet'in
gttnumuzde

de

ilk ve

degerlendirilmesinde

orta

belirledikleri
ergenlik

bu boyutlar

donemine

iliskin

gecmiste
mesleki

oldugu

gibi

olgunlugun

birer ol9ilt olarak kullamlmaktadir.

Gribbons ve Lohnes'in Meslek Planlamasma Hazirolus Arastrrmasi

Super'in

'Meslek

Oruntusu

Cahsmasmm

tekran

niteliginde

olan

bir

arastirmayi da Gribbons ve Lohnes (1968) yapmislardir. Bu arastrrmarun bulgulanrn
'Emerging Careers' adh eserde yayinlarruslardir.

Gribbons ve Lohnes, 8. simf ogrencilerini 9. ve 12. smiflarda okuduklan
yillarda

izleyerek

onlarla

belli zaman

yaprmslardir. Bu gorusmelerde
yapilandinlmis

arahklannda

40 dakikalik

gorusmeler

ogrencilere egitim ve mesleki gelisime iliskin 41

soru sormuslardir. U9 yil boyunca topladiklan bu gorusme verilerini

'Mesleki Planlamaya Hazir' olusun boyutlan olarak tasarladiklan
gore puanlamislardir.

sekiz degiskene
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Bu

arastirmanm

bulgularma

gore

ergenlik

yillanna

iliskin

'Meslek

Planlamasma Hazirolus' asagida belirtilen sekiz boyuttan olusmaktadir. Bu boyutlar
sunlardir:

1. BOYUT: Ogretim Programi Seciminde Faktdrler, Yetenekler, ilgiler ve
degerlerin program secimi, bir program icinde ders secimi ile iliskisinden ve program
seciminin meslek secimi ile iliskisinden haberdar alma.

2. BOYUT: Meslek Seciminde

Faktdrler, Y etenek, ilgi, degerlerden,

secilen rneslegin gerektirdigi egitim turu ve duzeyinden, secmeli derslerin secilen
meslekle iliskisinden haberdar alma. Secilen meslegin dogru tarurrum yapma.

3. BOYUT: Giic;:lii ve Zayif Yanlan Dile Getirme. Kisinin guclu ve zayif
yanlanmn farkmda olmasi ve bunlan dile getirebilmesi.

Guclu ve zayif yanlann

secilen meslekle iliskisini dile getirebilme

4. BOYUT: Kendini Degerlendlrrnede Dogruluk, Kisinin kendi tahmin
ettigi genel akademik yetenegini, sozel ve sayisal yeteneklerini, olculen yeteneklerle
.ve ders notlan ile karsilastirabilmesi.

5. BOYUT: Kendini Degerlendirmede Acikhk, Kisinin yeteneklerini kendi
kendine degerlendirirken yaptigi savunmalarda ortaya koydugu delillerin niteligi,

6. BOYUT: Ilgiler.

Kisinin

ilgilerinden

ve bunlann

meslek

secimi ile

iliskisinden haberdar olmasi.

7. BOYUT: Degerler, Kisinin degerlerinden ve bunlann meslek secimi ile
iliskisinden haberdar olmasi,

8.

BOYUT:

sorumlulugunu

almada

Seeimlerde
gosterdigi

Bagunsizhk,
istekliligin

Kisinin
derecesi

kendi

(Gribbons

secimlerinin
ve

Lohnes

l 968;Crites ).

Gribbons ve Lohnes'in arastirmalan
czellikleri bakimmdan farkhlasmaktadir:
kavrammi

'meslek

Arastirmalanm
sekizinci

planlamasma

su

1. Gribson ve Lohnes, 'mesleki olgunluk'
hazirolus'

kiz ve erkek ogrenciler

simfta okuyan ogrenciler

'Meslek Oruntusu Cahsmasi'ndan

uzerinde

uzerinde

olarak

adlandirrmslardir.

yaprmslardir.

baslatmislar

2.

3. Arastirmayi

ve bu ogrencileri
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yaslanna gelinceye kadar izlemislerdir, 4. Meslek planlamasma hazirolus olcutleri,
'Meslek Onlntusu Cahsmasinda kullarulan olcutlerden yararlamlarak tasarlanrmstir.
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Crites'in Ergenlikte Mesleki Gelisim Projesi. Crites (1965) mesleki clgunlugun
meslek seciminden daha kapsamh bir kavram oldugunu ileri surmustur, Crites'a gore
mesleki olgunluk kavrammm yalmz meslek secimini degil, karar vermeye karsi
tammlan, i~ gereklerinin anlasilmasmi ve kavranmasim, planlama etkinliklerini ve
yeteneklerin ve mesleki becerilerin gelismesini de kapsadigim belirtmistir. Bu
goruslerden yola cikarak Crites, bazi duzeltme ve eklemelerle Super ve Overstreet'in
belirledikleri mesleki olgunlugun boyutlarma dayanarak 'Ergenlikte Mesleki
Olgunluk Modeli' (1961 :255-259)'ni gelistirmistir.Crites (1978b) gelistirdigi bu
modelde ergenlikte mesleki davranislann olgunlastigi 6 boyut belirlemistir, Bunlar:
1. Mesleki Secimlerin Tutarhligi, 2. Meslek Secimi Icerigi, 3. Mesleki Secimlerin
Gercekciligi, 4. Meslek Secimi Yeterligi, 5. Meslek Secimi Sureci, 6. Meslek Secimi
Tutumlandir.

Crites (1978) 'Ergenlikte Mesleki Gelisim Modeli'nde, Super ve Overstreet
tarafmdan belirlenen mesleki olgunlugun 'Meslek Tercihlerinin Tutarhligi' ve
'Meslek
Tutarhligi'

Tercihlerinde Akilcihk'
ve

'Mesleki

boyutlanm

Secimlerin

sirasiyla

Gercekciligi'

'Mesleki

grup

Secimlerin

faktorleri

olarak

adlandirrmstir. Bu grup faktorlerine katkisi olan degiskenlerde son goruslere
dayanarak belli bazi degisiklikler yapmakla birlikte, bu iki grubun ilk onerilen
sekliyle birakildigmi belirtmektedir. Crites, aynca gelistirdigi bu modelde; 'Meslek
Secimi Yeterligi' ve 'Meslek Secimi Tutumlari' grup faktorlerinin Super ve
Overstreet'in 'Meslek Secimine Planh Yonelis', 'Tercih Edilen Meslek Hakkmda
Bilgi Toplama ve Planlamalar Yapma' boyutlanyla 'Ozelliklerin Billurlasmasi'
boyutunun belli bazi parcalanyla formule edildigini de belirtmektedir. Crites (1978b)
mesleki gelisim modeli boyutlan arasmda daha once acik bir sekilde hie dile
getirilmemis olan en yararh ve anlamh farkm meslek secimi icerigi ve meslek secimi
sureci arasmda oldugunu da vurgulamaktadir.

Crites 'Ergenlikte Mesleki Gelisim Modeli'nde belirledigi mesleki gelisim
surecinin boyutlanna iliskin 16 degisken belirlemistir. Crites, gelistirdigi bu modele
dayanarak ergenler icin once Mesleki Gelisim Envanteri'ni gelistirmistir, Mesleki
Gelisim Envanteri, birisi Tutum olccgi ve digeri Yeterlik Testi olmak uzere iki ana
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alt olcekten olusmaktadir (Crites 1965). Crites'in Mesleki Olgunluk Envanterleri ile
olculen mesleki olgunlugun irk, cinsiyet, sosyo-ekonomik
suuf

zeka, akademik

yetenek,

akademik

duzey, ogrenim gorulen

basan ve akademik

performans

vb.

degiskenlerle iliskisi Amerika'da ve diger ulkelerde sikhkla arastmlrmstir,

Cahsmalannda

mesleki olgunluk duzeyinin olcumune iliskin arastirmalara

oldukca fazla yer veren Crites, 'gercekci mesleki -kararlarda kritik olan tutum ve
yeterlikler yonunden olgunlugu olcmek icin daha once gelistirdigi Mesleki Gelisim
Envanteri ttzerinde cahsarak ' Mesleki Olgunluk Envanteri (1973Y,ni gelistirmistir.
Bu cahsmalanna
doneminden

iliskin bulgulan (1973) el kitabmda yaymlarmstir. Cocuklugun son

baslayip

gee; ergenlige

kadar uzanan

mesleki olgunluk

duzeyinin

saptanmasmda kullamlan bu envanter de Tutum Olcegi ve Yeterlik testi olmak uzere
iki bolumden olusmaktadir,

Crites (1973) Mesleki Olgunluk Envanteri uzerinde tekrar cahsarak buna eek
benzeyen (1978) Mesleki Olgunluk Envanteri'ni gelistirmistir. Bu envantere iliskin
bulgulan da (1978) el kitabmda yaymlamistrr.

Westbrook (1976;1976) Crites' m 'Ergenlikte Mesleki Gelisim Modeli'nde
ileri surdugu 'Meslek Secimi Tutumu' ve 'Meslek Secimi Yeterligi'

boyutlarmm

birbiriyle iliskili olup olmadigim test etmek amaciyla iki ayn arastirma yapmistrr.
Westbrook, her iki arastirmasmda da bu iki boyut arasmda elde ettigi korelasyonlann
Crites'm

'Ergenlikte

Mesleki

Gelisim

Modeli'nde

ileri

belirtilenden de daha yuksek oldugunu, saptanan korelasyonlann

surdugu

hipotezde

bu modelle tutarli

oldugunu bulmustur.

Benzeri bir arastirma ise Hen ve Enderlet'in (1976) tarafmdan yapilmisnr. Bu
arastmnacilar

da yine Crites'm Mesleki Olgunluk Envanteri (1973)'nin bir mesleki

olgunluk olc;usu olarak kullamhp kullamlamayacagiru

belirlemek amaciyla 9., 10. ve

11. smiflarda okuyan lise ogrencilerinin mesleki olgunluk puanlanm simf duzeyine,
okul sistemine ve cinsiyete gore karsilastirrmslardir.

Bulgular, Mesleki Olgunluk

Envanteri'nden alman puanlanan smif duzeyi yukseldikce arttiguu, ancak bu artistaki
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duzey ve derecenin cinsiyet, okul sistemi ve programdan
koymustur. Yukarda czetlenen onceki arastmnalarda

etkilenmedigini

ortaya

mesleki olgunluk duzeyinin

cinsiyete gore farkhlastigi ancak bu arastirmada ise mesleki olgunlugun cinsiyete ve
okul sistemine gore farklilasmamasi dikkati ceken bir bulgudur.

Maynard ve Hansen (1970) Crites'm Mesleki Gelisim Envanteri (1965)'nin alt
sosyo-ekonomik

duzeyden gelen zenci ve beyaz irktaki erkek ergen ogrencilerin

mesleki olgunluklanm olcmede yeterli olup olmadigim arastirmislardir. Bunun yam
sira arastirmaya katilan ogrencilerin
karsilastmlnustir,

Bu arastirmaya

mesleki olgunluk puanlan
katilan

erkek

ogrencilerin

ile zeka puanlan
bir

kisrm

fakir

bolgelerdeki zenci ve beyazlann devam ettigi banliyo okullannda, bir kisrm beyaz ve
siyahlann birlikte ogrenim gordtigti karma okullarda, bir kisrm da sadece beyazlarm
ogrenim gordugu okullarda okumaktadirlar, Arastirma bulgulan en yuksek mesleki
olgunluk puanlanna sahip ogrencilerin banliyo okullarmdaki ogrenciler-olduklanm,
bunu sirasiyla beyaz okulunda ve karma okulda okuyan beyaz ogrencilerin izledigi,
mesleki olgunluk puanlannm karma okulda okuyan zenci ogrencilerde dti$tligti ve en
dusuk

mesleki

olgunluk

puanlanna

ise zenci

gostermistir, Aym srra, okul programmm
sonuclannda

da gozlenmistir.

ogrencilerin

sahip

olduklanm

bir parcasi olarak uygulanan zeka testi

Ogrencilerin

mesleki

olgunluk

puanlan

ile zeka

testlerinden aldiklan puanlar arasmda oldukca yuksek duzeyde pozitif yonde iliski
bulunmustur. Bu bulgular arastirmada da beklenildigi gibi mesleki olgunlugun hem
sosyo-ekonomik

duzeye hem de zeka duzeyine gore farkhlastigmi

gostermistir.

Ancak arastirmacilar bu arastirma sadece erkek ogrenciler uzerinde yapildigi icin
sonuclar yorumlarurken ihtiyath dusunulmesi gerektigini ileri surmektedirler.

Kelly ve Colangelo

(1990) ustun yetenekli

lise ogrencileri,

ogrencileri ve ozel ogrenme gti<;ltigti olan lise ogrencilerinin
Envanteri( 1973 )nden aldiklan puanlan

karsilastirmislardir.

gore; Mesleki Olgunluk Envanteri'nden

en yuksek puanlan

genel lise

Mesleki Olgunluk

Arastirma

bulgulanna

ustun yetenekli lise

ogrencileri almislardir, Bu ogrencileri genel lise ogrencileri izlemistir, En dusuk
mesleki olgunluk puanlanm ise ozel ogrenme gti<;ltigti olan ogrenciler almislardir.
Farkh yetenek duzeylerindeki
anlamh duzeyde, farkhhklar

bu ogrencilerin mesleki olgunluk puanlan arasmda
bulunmustur.

Kisacasi, akademik yetenek duzeyinin
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mesleki olgunluk uzerinde guclu bir etkisi gorulmustur. Arastirmada bu ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeyleri cinsiyet acismdan da karsilastmlnustir, Ancak cinsiyete
gore bu ogrencilerin mesleki olgunluk dtizeylerinde anlamli duzeyde farklar
bulunmarmstir. Bu bulgunun Herr ve Endertein'in (1976) bulgularma benzedigi
gdrtllmektedir.

Westbrook (1994) Amerika Birlesik Devletleri(ABD)'nde yasayan siyah ve
beyaz irktaki lise ogrencilerinin Crites'm Mesleki Olgunluk Envanteri tutum
olceginden aldigi puanlanm karsilastirnustir. Bulgular beyaz irktaki ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeylerinin siyah irktakilerden anlamh duzeyde yuksek oldugunu
gostermistir. Bu bulgu mesleki olgunlugun arastirmada da one suruldugu gibi irkla
iliskili oldugunu gostermektedir,

Wu-Tein (2000) matematik ve fen bilimlerinde yetenekli erkek lise
ogrencilerinin mesleki olgunluk ve mesleki ilgilerini akademik performanslan
acismdan karsilastirrmslardir. Arastirma bulgulan akademik performansi yuksek
matematik ve fen bilimlerinde yetenekli olanlarm mesleki olgunluk puanlanmn
akademik performansi dusuk olanlardan anlamli duzeyde yuksek oldugunu
gostermistir. Akademik performansi yuksek ogrencilerin dusuk olanlara gore
arastmci mesleki ilgilere sahip olduklan bulunmustur. Aynca lise birinci siruf
ogrencilerinin akademik performans ve mesleki ilgileri arasmdaki iliskilerin ikinci ve
ucuncu simftakilere gore daha yuksek oldugu bulunmustur, Bu bulgular genel olarak
degerlendirildiginde ogrencinin sahip oldugu yetenekleri (mat-fen) ile mesleki
olgunluk duzeyi arasmdaki iliskinin akademik yetenegi ile mesleki olgunlugu
arasmdaki iliskiden daha guclu oldugunu gostermektedir. Bir baska ifadeyle bu
bulgular

bireyin

yeteneklerinin

mesleki

olgunluk

duzeyinde

akademik

performansmdan daha gtlclil bir etkiye sahip oldugunu gostermektedir.

Isaac (2001) iki yilhk on-lisans programmda ogrenim goren ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeylerini cinsiyetlerine gore karsilastirrmstir. Arastirma
sonucunda, kiz ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyi erkek ogrcncilcrinkinden
anlamli duzeyde yuksek cikmistir. Bu bulgu arastirmaya katilan ogrencilerin mesleki
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olgunluk duzeylerinin cinsiyete gore farkhlastigmi yani bu farkm kizlar lehine
oldugunu gostermektedir.

Hill ve Lynette (2001) ABD'li siyah irktaki universiteli atlet ogrenciler ile
atlet

olmayan

universiteli

ogrencilerin

mesleki

olgunluk

duzeylerini

karsilastnrmslardir. Arastirmada atlet ogrencilerden okudugu alan ile kariyer
tercihleri

arasmda

uyum

olanlann

mesleki

olgunluk

dtizeylerinin, uyum

olmayanlannkinden daha yuksek oldugu bulunmustur. Bu bulgular genel olarak
degerlendirildiginde bireyin okudugu alan ile kariyer tercihleri arasmdaki uyum
duzeyinin mesleki olgunluk dtizeyine yansidigmi gostermektedir.

Carrero (2002) ABD'de yasayan etnik gruplarm kariyer gelisimleri uzerinde
bireyselciligin

ve

toplumsalcihgm

etkisini

arastirrmstrr.

Bireyselcilik

ve

toplumsalcihk ile ilgili literaturde ABD'de yasayan etnik azinhklann kariyer
davramslanm toplumsalcihgm ABD'deki beyazlann ise kariyer davranl~lanm
bireyselciligin etkileyebilecegi ileri surulmektedir. Ancak bu arastirrnada ileri
surulen goruslerin tersi sonuclar bulunmustur. Cunku ABD'de yasayan etnik
azmhklann da ABD'li beyazlar gibi kariyer davramslanm bireyselciligin etkiledigi
bulunmustur, Bu sonuca ragmen arastirmada toplumsala ogrenciler bireycilere gore
mesleki kararlanm verirken veya mesleki olgunlukla ilgili tutum ve davranislan
sergilerken arkadaslanna ve ailelerine daha bagimh olduklan bulunmustur.
Toplumsalci ogrenciler kariyer kararlanm verirken daha bilincli ve gelecekteki
sonuclan daha fazla dusunme yani rasyonel karar verme egilimi gostermislerdir,
Bunun yam sira toplumsalci ogrencilerin ailelerinin onlarm kariyer karan ile ilgili
davraruslannda daha katihmci yani cocuklanna daha fazla yardim edici olduklan
bulunmustur.

Yukanda ozetlenen arastirmalann sonuclan genel olarak degerlendirildiginde;
irk, cinsiyet, sosyo-ekonomik duzey, ogrenim gorulen siruf vb. degiskenlere gore lise
ogrencilerinin mesleki olgunluk duzeylerinin farkhlastigi gorulmektedir. Ancak
cinsiyete gore mesleki olgunlugun farkhlasip farkhlasmadigina iliskin arasnrma
bulgulannm birbirleriyle pek tutarh olmadigi dikkati cekmektedir (Herr ve

26

Enderlein, 1976; Isaac, 2001; Kelly ve Colangelo, 1990). Yine bu arastirmalann
sonuclan, mesleki olgunluk, zeka, akademik performans, akademik yetenek ve
akademik basan arasmda oldukca ytiksek diizeyde olumlu iliskiler oldugunu yani
akademik yetenek ve akademik basan duzeyi arttikca mesleki olgunluk duzeyinin de
arttigim yada tersi oldugunu gostermistir. Ancak bu arastirmalarda zeka, akademik
yetenek ve mesleki olgunluk duzeyi arasmdaki iliskilerin, akademik basan, akademik
performans ve mesleki olgunluk arasmdaki iliskilerden daha gtlclu oldugu
soylenebilir. Dolaysiyla bu arastirma planlamrken ozetlenen · onceki arastirmalann
sonuclanna dayamlarak ulkemiz genel lise ogrencilerinin mesleki olgunluk
duzeylerinin cinsiyetlerine ve SED'lerine gore farkhlasip farklilasmadiginm
incelenmesi arasnrmaya deger gorulmustur.

Mesleki olgunluk konusu ABD dismdaki ulkelerde de arastmlnus ve hatta
konuyla ilgili kulturler arasi karsilastirmalar bile yapilrmstir.

Blustein (1987) universite ogrencilerinin karar, verme stilleri ile mesleki
olgunluk duzeyleri arasmdaki iliskileri incelemistir, Bu arastirmamn bulgularma
gore, mantikh karar verme stili ile mesleki olgunluk arasmda pozitif yonde ve
anlamli bir iliski oldugu gorulmustur. Ancak sezgisel ve bagimli karar verme stilleri
ile mesleki olgunluk arasmda anlamh diizeyde iliskiler gorulmemistir.

Fouad (1988) Arnerika Birlesik Devletleri'ndeki ve israil'deki dokuzuncu ve
12. simf ogrencilerinin mesleki olgunluk dilzeylerini karsilastirmistir. Arastirma
bulgularma gore, (a) israilli ogrencilerin mesleki olgunluk puanlan Arnerikah
ogrencilerin mesleki olgunluk puanlarmdan dusuk bulunmustur, (b) Her iki ulkede de
mesleki olgunluk puanlan arasmda cinsiyet acismdan farkhhklar bulunmarmsnr, (c)
Bunlarm yam sira israilli 12. simf ogrencilerinin mesleki olgunluk puanlan
dokuzuncu simf ogrencilerininkinden anlamh duzeyde yuksek bulunmustur, Ancak
Amerikali dokuzuncu ve 12. simf ogrencilerinin mesleki olgunluk puanlan arasmda
anlamh duzeyde bir farkhhk bulunmamistir. Arastirmaci, Amerikali 9. ve 12. simf
ogrencileririin mesleki olgunluk puanlan arasmda anlamh duzeyde bir farkliligm
bulunmamasi sonucunun; 'Amerikah ogrenciler arasmda snuflar yukseldikce mesleki
olgunluk duzeylerinde yiikselme ve farkhlasma

gorulmemektedir'

seklinde

27

yorumlanmamasim 'Amerikan okul sistemleri ve programlan siruflar yukseldikce
farkhlasir ve bu farkhhklar mesleki olgunluk duzeyini arttiran czelliktedirler. Ancak
bu arastirmamn sonuclan bu durum ile bagdasmamaktadir' seklinde yorumlanmasi
gerektigini ifade etmektedir. Arastirmanm bu sonucunun nedenlerinin deneysel bir
calisma ile arastmlmasim onermektedir.

Mesleki olgunlugun meslek secimi sureciyle ilgili diger degiskenlerle
ornegin; mesleki karar verme, mesleki planlama vb. degiskenlerle de iliskilerinin
arastinldigi cahsrnalar yapilrmstir.

Blustein (1988) mesleki karar verme surecinin dogasim daha acik anlamak
icin mesleki olgunlugun mesleki davrams ve mesleki bilgi ile iliskilerini arastirrmsnr.
Arastirma sonuclan, bu degiskenler arasmda paylasilan ortak varyansm cogunu
mesleki olgunlugun mesleki planlama ve meslek seciminin billurlasmasma iliskin
boyutlarm olusturdugunu gostermistir, Arastirmaci, bu bulgulanmn arastirmasnu
dayandirdigi mesleki gelisim teorisinin ileri surdilgil 'meslek secimi billurlasmasmi
bireylerin kendilerinden beklenilen mesleki gelisim gorevlerini yerine getirirken
olusturdugu' gorusuyle, onceki arastirmalarla ve uygulamalarla tutarh oldugunu ileri
surmektedir,

Turkiyede mesleki olgunluk konusundaki ilk arastirmayi Akay (1983)
yaprrustir. Arastirmanm amaci lise ogrencilerinin meslek seciminde goz onune
almacak faktorler hakkmda ne derece bilgi sahibi olduklanm, meslek secimine iliskin
tutum ve davranislann hangilerinde kendilerinden beklenen mesleki olgunluk
duzeyine erisebildiklerini ortaya koymaktadir, Arastirma bulgulanna gore; (a) lise
ogrencilerinin meslek secerken goz onune alinmasi gereken faktorlerden bazi
faktorleri goz onune aldiklan, ancak bu faktorler hakkmda yeterince bilgi sahibi
olmadiklan, tercih ettikleri meslekler hakkmda yeterli bilgi edinmedikleri, iyi
mesleki

planlamalar yapmadiklan,

cahsma

hayatma iliskin olumlu tuturn

gostermedikleri, (b) ogrencilerin simflar ilerledikce mesleki olgunluk duzeylerindeki
arnsm belirgin olmadigi ve genellikle kendilerinden beklenen mesleki olgunluk
duzeyine erisemedikleri, ( c) aym simfta okuyan ogrenciler arasmda kiz ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeylerinin erkeklerinkinden daha yuksek oldugu bulunmustur,
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Uzer (1987) lise son suuf ogrencilerinin yuksekogretim progranu tercihleri ile
kendi yetenek alanlan, yetenek duzeyleri ve ilgi alanlan arasmdaki uyumsuzlugun
ortaya koydugu mesleki rehberlik ihtiyaci ile mesleki olgunluk olceginin tutum ve
kendini tanima alt olceklerinden aldiklan puanlar arasmdaki iliskileri incelemistir.
Arastirmada elde edilen bulgular; (a) omeklem gruplarmdaki erkek ogrencilerin kiz
ogrencilere

kiyasla yetenek alanma daha uygun mesleki tercih yaptiklanm;

kiz

ogrencilerin ise yetenek duzeyine ve ilgi alamna gore erkeklere kiyasla daha uygun
tercihler yaptiklanm, (b) kiz ogrencilerin mesleki olgunluk olceginin mesleki tutum
ve kendini tamrna alt olceklerinden aldiklan puanlarm erkeklerinkinden daha yiiksek
oldugunu, ( c) Esit Agirhkh
inildikce

her iki cinste

OYS Puaru yontmden ust gruptan alt gruba dogru

de tercihlerin

yetenek

alanma

ve yetenek

duzeyine

uygulugunun azaldigmi, ( d) mesleki rehberlik ihtiyacmm bir gostergesi olarak alman
tercihin yetenek alanma, yetenek duzeyine ve ilgi alanma uygunluk endeksleri ile
mesleki olgunluk

olcusu olarak

saptanan mesleki tutum ve kendini tamma arasmdaki

iliskilerin yalmz kiz ogrencilerde tist, orta ve alt Esit Agirhkli OYS Puani gruplarmm
ttimunde anlamh oldugunu ortaya cikarrmsur.

Mesleki olgunlugun mesleki karar verme, mesleki planlama, mesleki tutum
ve kendini tamrna gibi degiskenlerle
arastirmalann

sonuclanmn;

iliskilerinin

mesleki olgunlugun

incelendigi

yukarda ozetlenen

meslek secimi ile ilgili cinsiyet,

SED, smif duzeyi ve benzerlerinin dismdaki degiskenlerle de iliskili oldugunu yani
mesleki olgunlugun meslek secimi ile ilgili tum degiskenlerle

iliskili bir kavram

oldugunu dusundttrmektedir.

Ergenlerin mesleki olgunluk ve mesleki gelisim duzeylerinde ana babalarmm
egitim duzeylerinin, tutumlannm etkisinin arastmldigi cahsmalar da yapilmistir.

Akbahk (1991) ortaokul ill. Smif ogrencilerinin mesleki olgunluk duzeylerini
incelemistir.

Arastirmada

su

sonuclara

ulasilrmstir:

(1)

Ortaokul

III.

siruf

ogrencilerinin mesleki gelisim donernlerinin gerektirdigi meslek seciminde ilgi ve
yetenekleri goz onune alma, meslek seciminin sorumlulugunu ustlenme ve calisma
hayatma karsi olumlu tutum gelistirme ile ilgili mesleki gelisirn gorevlerini yerine
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getirmedikleri gorulmustur. (2) Erkek ve kiz ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
arasmda kizlann lehine anlamh farkhhk bulunmustur. (3) Sosyo ekonomik duzey ile

'

mesleki olgunluk; duzeyleri arasmda anlamli bir iliski bulunrnarmstir. (4) Hedeflenen
egitim ttirii ile mesleki olgunluk puanlan arasmda da anlamh iliski bulunmarmstir.

Akbiyik (1996) meslek liselerine devam eden ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeylerinin meslek lisesi turu ve basan algilanna gore farkhlasip farkhlasmadigim
incelemistir, Arastirma sonucunda, Ticaret Lisesi ogrencilerinin mesleki olgunluk
puan ortalamalarmm Endustri Meslek Lisesi, imam Hatip Lisesi ve Kiz Meslek
Lisesinde okuyan ogrencilere gore dusuk oldugu gorulmustur. Meslek liselerinde
okuyan kiz ogrcncilerin mesleki olgunluk puanlan ortalamalan erkeklere gore ytiksek
bulunmustur. Ogrcncilcrin basan durumlanru algilayislanna gore mesleki olgunluk
puan ortalamalan arasmda ise anlamh derecede fark bulunmustur. Basanlanm 90k
iyi ve iyi olarak algilayan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeylerinin basanlanni
orta olarak algilayan ogrencilerinkinden yuksek oldugu bulunmustur.

Cakar (1997) lise son smif ogrencilerinin mesleki olgunluk duzeylerini cesitli
degiskenler acismdan incelemistir, Arastirma sonuclan, ogrencilerin mesleki
olgunluk puanlan ile denetim odagi puanlan arasmda anlamli derecede bir iliski
oldugunu gostermistir. Icten denetim odakh ogrencilerin mesleki olgunluk puanlan
distan denetim odakh

ogrencilerin mesleki olgunluk puanlanndan

ytiksek

bulunmustur, Mesleki rehberlik hizmeti alan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
alamayanlara gore daha yuksek bulunmustur. Egitim duzeyi yuksek olan annelere ve
babalara sahip ogrencilerin mesleki olgunluk puanlan, egitim duzeyi dusuk olanlara
gore anlamh bir sekilde yuksek bulunmustur. Aynca 'Fen Bilimleri' alarunda okuyan
ogrencilerin mesleki olgunluk puanlan, 'Sosyal Bilimler' ve Turkce-Matematik'
alanlarmda okuyan ogrencilere gore anlamli derecede yuksek bulunmustur.
Demokratik tutum gosteren ailelerden gelen ogrencilerin mesleki olgunluk dtizeyleri,
tutarsiz, baskici ve otoriter tutum gosteren ailelerden gelen ogrcncilcrin mesleki
olgunluk duzeyleri anlamh derecede yuksek bulunmustur. Gelir duzeyi ortarun
ustunde olan ailelerden gelen ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyi, gelir duzeyi orta
ve ortarun altmda olan ailelerden gelen ogrencilerinkinden anlamh derecede ytiksek
bulunmustur,
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Yazar (1997) ise genel lise ve meslek lisesi ogrencilerinin mesleki olgunluk
duzeylerinin simf duzeyi, cinsiyet, okul turti, gelir duzeyi ve ana-baba tutumlarma ~
gore farkhlasip farkhlasmadigmi arastirmistir. Arastirma sonucunda, ana-babasi
demokratik olan ogrencilerle ana-babasi ilgisiz olan ogrencilerin mesleki olgunluk
puanlan arasmdaki fark ana-babasi demokratik olan ogrenciler lehine bulunmustur,
Meslek lisesine devam eden I. ve III. simf ogrencilerinin mesleki olgunluk puanlan
arasmdaki fark I. simf lehine bulunmustur. Aynca, gelir duzeyi yuksek olan
ogrencilerin, mesleki olgunluk duzeyleri, gelir duzeyi dusuk olan ogrencilere gore
anlamh duzeyde yuksek bulunmustur, K1z ogrcncilerin mesleki olgunluk duzeyleri
ise erkek ogrencilerinkinden daha yuksek bulunmustur.

Otrar (1997) Endustri Meslek Lisesi ve Ciraklik Egitim Merkezine devam
eden 16-18 yas . grubundaki ergenlerin mesleki olgunluk duzeyleri ile bazi kisilik
ozellikleri (basarma, basatlik, sebat, duzen, bagimsizhk, degisiklik, oto-kontrol,
ozguven, yaratica, kisilik ve askeri liderlik) arasmda anlamli bir .iliski olup
olmadigim arastimustir. Arastirma sonuclan, Ciraklik Egitim Merkezi ogrencilerinin
mesleki olgunluk duzeylerinin, Endustri Meslek Lisesi ogrencilerininkinden daha
yuksek oldugunu gostermistir. Ancak bu arastirrnada mesleki olgunlugun olcumunde
kullamlan Mesleki Olgunluk Olcegi (Kuzgun ve Bacanli, 1995)'nden lise ogrencileri
icin Norm Tablosuna gore bu iki grubun mesleki olgunluk puanlan kendilerinden
beklenilen mesleki olgunluk puam 134'ten oldukca dusuktur. Dolayisiyla bu bulgular
bir yandan arasnrmaya katilan hem Cirakhk Egitim Merkezindeki hem de Endustri
Meslek Lisesindeki ogrencilerin mesleki olgunluk puanlanm oldukca dusuk
oldugunu gostermektedir, Ustelik bu iki gruptaki ogrenci de meslek secimlerini
yapmislardir. Dolayisiyla bu ogrencilerin mesleki olgunluk puanlan aym zamanda
meslek secimini yapmis bireyler icinde oldukca dusuktur, Bu nedenle bu bulgular
diger yandan soz konusu okullarda mesleki olgunluk olcumunt; yineleyen
arastirmalann yapilmasi gereksinimini de ortaya koymaktadir,

Zeren (1999) yabanci dil agirhkh lise, ozel lise ve Anadolu lisesi son smif
ogrencilerinin

mesleki

olgunluk

duzeylerini

cesitli

degiskenler

acismdan

incelemistir, Arastirma bulgulanna gore, lise son simf ogrencilerinden aldiklan
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mesleki rehberlik yardirmru yeterli gorenlerin mesleki olgunluk duzeyleri bu yardimi
yeterli gormeyenlerin

mesleki olgunluk duzeylerine

gore daha yuksek cikrmstir,

Okul turu, cinsiyet, ana-babalann egitimi, ana-babalann
ile aile gelir duzeyi degiskcnleri
olgunluk

duzeylerine

acismdan

sag olma ve evlilik durumu

soz konusu lise turlerinin

gore anlamh bir fark bulunmamistir.

mesleki

Ancak okullanndan

aldiklan mesleki rehberlik hizmetini yeterli olarak algilayan ogrencilerin mesleki
olgunluk duzeyleri yeterli olarak algilamayanlara gore daha yuksek bulunmustur .

Bacanh

(1995)

yaptigi

ogrencilerinin

mesleki

sonuclan,

arastirmada

bu

ogrencilerinin
gostermistir.

mesleki

arastirmada,

olgunluk

mesleki

duzeylerine

smanan
olgunluk

mesleki

grup

etkisini
grup

duzeylerim

rehberliginin

incelemistir.

rehberligi

lise

Arastirma

programmm

gelistirmede

etkili

lise

oldugunu

Bacanh (1996) aym prograrni bes haftada uygulanabilecek

sekilde

kisaltmis ve bu kisa programi da baska bir grup lise ogrencisi uzerinde smamistir. Bu
arastirmanm sonuclan da bu kisa sureli mesleki grup rehberligi programmm da lise
ogrencilerinin

mesleki

olgunluk

duzeylerini

gelistirmede

etkili

oldugunu

mesleki

olgunlugu

gostermistir.

Usluer

(1996)'de

meslek

gelistirmede etkisini arastrmustir.
meslek

inceleme

yasantisi

lise

inceleme

yasantismm

Lise ogrencileri uzerinde yapilan bu arastirmada
ogrencilerinin

mesleki

olgunluk

duzeylerini

gelistirmede etkili cikrmstir.

Hamamci (1996) aile rehberligi programmm anne babalann meslek gelisimi
konusundaki bilgi duzeyleri ve cocuklanmn meslek gelisimlerine yardimci olmaya
yonelik

tutumlar

uzerindeki

etkisini

incelemistir.

Arastirma

sonucunda,

aile

rehberligi programmm anne babalann meslek gelisimi konusundaki bilgi duzeyleri
ve cocuklannm

meslek gelisimlerine yardimci olmaya yonelik tutumlan uzerinde

etkili oldugu bulunmustur,

32

Uskaner (1999) mesleki grup rehberliginin lise 1. simf ogrencilerinin mesleki
olgunluk duzeylerine etkisini arastirrmstir, Bulgular bu arastirmada smanan mesleid
grup rehberliginin mesleki olgunlugu yiikseltmede etkili oldugunu gostermistir.

Evren (1999) ilkogretim sekizinci smifta ogrenim goren ogrencilerden
mesleki grup rehberligi uygulamasma katilan ve katilmayan cinsiyetleri farkli
ogrencilerin mesleki olgunluklan, mesleki benlik algilan ve mesleki benlik algilan
dogrultusunda meslek tercihi yapmalan arasmda fark olup olmadigiru arastirrmstir,
Arastirma sonucunda, deney ve kontrol gruplannm mesleki olgunluk puanlan
arasmda mesleki grup rehberligine katilan deney grubu lehine anlamh farklar
bulunmustur. Bunun yam sira deney grubundaki kizlann erkeklere gore mesleki
benlik algilan dogrultusunda ilgi ve yeteneklerine iliskin meslek tercihlerinin u.9il.nti
de tutarli yaptiklan bulunmustur.

Kagmci (1999) Orta Dogu Teknik Universitesi (ODTU) 'Hazirhk okulundaki
bir grup ogrencinin mesleki olgunluk duzeylerini saptamak ve mesleki olgunluk
duzeylerinin yas, cinsiyet, aile bireylerinin egitim durumlan,
bolumlerinden
farkhlasmadigmi

ve

ODTU'den

memnuniyet

arastirrmstir, Arastirma

dil.zeylerine

sonucunda,

gore

ogrencilerin
farklilasip

ODTU hazirhk

suufi

ogrencilerinin 73,9%'nun kendilerinden beklenilen mesleki olgunluk duzeyine
ulasamadigi, yalmz 23,1%'nin kendilerinden beklenilen mesleki olgunluk duzeyine
ulastiklan bulunmustur, Aynca, babalan universite mezunu olan ogrencilerin
mesleki olgunluk puanlannm babalan yiiksekokul mezunu olan ogrencilerin
puanlarmdan daha yuksek oldugu bulunmustur, ogrencilerin yas, cinsiyet, anne
egitim durumu, bolumden ve ODTU'den memnuniyetleri ve mesleki olgunluk
duzeyleri arasmda anlamh bir iliski bulunamamistir.

Sahranc (2000) lise ogrencilerinin denetim odagi puanlarmm mesleki,
olgunluk duzeylerine, cinsiyet, simf, akademik basan algisi, ailenin parcalanrmshk
durumuna, anne ve baba egitim duzeyine, anne ve baba yasma gore farkhlasip
farkhlasmadigim incelemistir, Arastirma bulgulanna

gore, I9 denetimli lise

ogrencilerinin mesleki olgunluk duzeyleri dis denetimli lise ogrencilerininkinden
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anlamh olarak daha yuksek bulunmustur, Smif duzeyi ve algilanan akademik basan
arttikca mesleki olgunluk duzeyinin de arttigi bulunmustur.

Turner ve Lapan (2002) aileden algilanan sosyal destek, kariyer ozyetkinlik
beklentisi, kariyer planlama/yetkinlik arastirmasi, cinsiyet ve kariyer ilgileri
arasmdaki iliskileri arastirrmslardir. Lise ogrencileri uzerinde yapilan arastirmada
kariyer ozyetkinlik beklentisi, kariyer planlama/yetkinlik arastirmasi, ve aileden
algilanan

sosyal

destek

ergenlerin

kariyer

ilgilerinin

yordayicilan

olarak

bulunmustur, Bu bulgular bir baska ifadeyle ergenlerin kariyer ilgilerinin meslek
secimi ile ilgili degiskenlerin yam sira aileden algilanan sosyal destekle de iliskili
oldugunu gostermistir,

Surucu (2005) genel liselerdeki ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri ile
genel, aile, arkadas ve ogretmenlerinden algiladiklan sosyal destek duzeyleri
arasmdaki iliskiyi, mesleki olgunluk duzeyleri ile aile, arkadas ve ogretmenlerinden
algiladiklan sosyal destek duzeyleri uzerinde cinsiyet ve sosyo-ekonomik duzeyin _
(alt, orta ve ust) temel ve ortak etkilerini incelemistir, Lise ogrencilerinin mesleki
olgunluk puanlan ile genel sosyal destek puanlan,

aile, arkadas, ve ogretmenden

algilanan sosyal destek puanlan arasmda pozitif ve anlamh iliskiler oldugu
saptanrmstir,

Akbulut (2006), arastirmasinda, Muzik Egitimi Anabilim Dali ogrencilerinin
sahip olduklan denetim odaklan (icsel-dissal), aynca, cinsiyet ve simf degiskenleri
acismdan

ogrencilerin

denetim

odaklanna

iliskin

algilanmn

saptanmayi

amaclamistir. Arastirma, betimsel bir cahsma olup, 2005 - 2006 ogretim yilmda
Muzik Egitimi Anabilim Dallarmda ogrenim goren 1. smiftan 88 ve 4. simftan 73
olmak tizere toplam 161 ogrenci katilrmstir. Veriler, anket aracihgr ile toplanmis ve
istatistiksel olarak degerlendirilmistir, Bulgulardan, Muzik Egitimi Anabilim Dali
ogrencilerinin yuksek duzeyde icsel denetim odagina sahip olduklan saptanrrustir.
Aynca, cinsiyetleri acisindan denetim odagim ongormede anlamh bir farkhlasrna
gorulmus, kizlann erkeklere oranla daha icsel denetim odakh olduklan gorulmustur.
Simf duzeyleri acisindan anlamh bir farkhlasrnaya rastlanmanustir.
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Kutlug (2007), Cocuk gelisimi egitirni ile okuloncesi ogretmenligi son simf
ogrencilerinin
incelenmesi
icerisinde

mesleki olgunluk ve kendini kabul duzeyleri arasmdaki
amaciyla yapilnustir.

5 universitede

tlniversiteleri)

ogrenim

Arastirmanm

(Ankara,
gormekte

Hacettepe,
olan

omeklemini,

iliskinin

Ankara ili smirlan

Baskent,

Gazi, Ortadogu

gelisimi

egitimi

cocuk

teknik

ve okuloncesi

ogretmenligi son smif ogrencilerinden toplam 222 kisi olusturmaktadir. Arastirmaya
katilan ogrencilerin kendini kabullerinin mesleki olgunlukla iliskisi incelenmistir.
Ogrencilerin

bolumleri, universiteye

giristeki puan turleri, not ortalamasi,

tercih

sirasi, lise turu, yasi, kardes sayisi, yasam yeri, anne babanm ogrenim duzeyi gibi
degiskenlerin

kendini kabul ve mesleki olgunlukla

iliskisi incelenmistir,

Sonne

olarak ogrencilerin bolumleri, puan turu, not ortalamasi, tercih sirasi, lise turu , yasi,
kardes sayisi, yasam yeri, anne babanm ogrenim duzeyi gibi degiskenlerin mesleki
olgunluk ve kendini kabulde anlamli bir farkhlik yaratmadigi ancak kendini kabul
duzeyi

ile

mesleki

gonilmektedir.

olgunluk

Bu iliski

arasmda

kendini

olumlu

kabul

duzeyi

yonde

bir

yukseldikce

iliski

bulundugu

mesleki

olgunluk

duzeylerinin de yukseldigini gostermektedir,

Kokusoy

(2008)

.Endustri

Meslek

Liselerine

devam

eden ogrencilerin

mesleki olgunluk duzeyleri ile algiladiklan aile destegi duzeyleri cesitli degiskenler
acismdan incelemistir. Arastirmanm orneklemini random omekleme yontemiyle elde
edilen alt! Endustri Meslek Lisesinden 219 'u erkek 93 'ii kiz top lam 312 ogrenci
olusturmustur. Arastirma sonucunda Endustri Meslek Liselerinde bir meslek alanma
yonelmis olan cgrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri oldukca dusuk bulunmustur.
Ogrencilerin

algiladiklan

aile destegi orta duzeyde bulunmustur.

Ogrencilerin

mesleki olgunluk olceginden aldiklan puanlarla algilanan aile destegi olceginden
aldiklan puanlar arasmda anlamh bir iliski bulunmustur.
yonde gerceklesmistir.

Algilanan

aile destegi puanlan

Soz konusu iliski pozitif
artikca mesleki olgunluk

puanlan da artmaktadir.

Oguz (2008), lise ogrencilerinin

mesleki olgunluk

duzeylerini

yordayan

degiskenleri incelemistir. Arastirmanm iki amaci bulunmaktadir. Birinci amaci karar
verme

stratejileri,

oz-yeterlik

inaner, cinsiyet,

simf duzeyi ve not ortalamasi

arastirmanm yordayici degiskenlerini olusturmaktadir, Arastirmanm ikinci arnaci da,

35

ogrencilerin mesleki olgunluk duzeylerine gore anne ve babalannm onlann meslek
gelisimlerine yardimci olmaya yonelik tutumlan arasmda bir fark olup olmadigmi
incelemektir. Arastirma bulgularma gore mesleki olgunluk duzeyinin yordayicisi ozyeterliktir. Oz-yeterliligi sirasiyla, l ] .smif duzeyi, 1 Ocsuuf duzeyi, cinsiyet ve
mantikh karar verme stratejisi degiskenleri izlemektedir. Ictepisel karar verme
stratejisi, bagimh karar verme stratejisi, kararsizhk stratejisi, not ortalamasi ve 9.s1mf
duzeyi degiskenlerinin ise mesleki olgunlugun anlamli birer yordayicisi olmadigi
gorulmektedir. Aynca arastirmada ogrencilerin mesleki olgunluk duzeylerine gore
anne ve babalarmm onlann mesleki gelisimlerine yardimci olmaya yonelik
tutumlarmm da farkhlasmadigi bulunmustur.
Taskiran (2008), Endustri Meslek Lisesi ogrencilerinin egitim gordukleri
okullarm okul iklimi algilamalan ile mesleki olgunluk duzeyleri arasmdaki iliskinin
nasil oldugunun incelemistir. orneklem grubunun 341 'i erkek (%90,0), 38'i kiz
(%10,0) olmak uzere toplam 379 ogrenciden olusmaktadir. Mesleki Olgunluk Olcegi
toplam puanlannda cinsiyet, yas, simf duzeyi, bolum, babanm meslegi, annenin
meslegi, babanm egitim duzeyi, annenin egitim duzeyi, algilanan anne-baba tutumu,
evin durumu, algilanan gelir duzeyi, ailedeki birey sayisi, okulu isteyerek secip
secmeme, meslek secimi konusunda yardim alip almama degiskenine gore anlamh
bir farkhhk bulunmamistir. Mesleki Olgunluk Olcegi toplam puanlan Okul lklimi
Olcegi'nin tum alt boyutu puanlan ile pozitif yonde olumlu iliskidedir. Mesleki

Olgunluk Olcegi toplam puanlan yukseldikce Okul lklimi Olcegi'nin tum alt boyutu
puanlan da yukselmektedir.
i~gor.i.Y., Sezer F. (2008) Ortaogretim 9. ve 10. suufta okuyan ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeyini arttirmaya yonelik hazirlanan simf-ici rehberlik
etkinliklerinin

ogrencilerin

mesleki

olgunluk

duzeyleri

uzerindeki

etkisini

incelemeye yonelik on-test, son-test modelli kontrol gruplu deneysel bir cahsmadir.
Arastirmamn cahsma grubunu 2006-2007 ogretim yilmda Erzurum merkez Mehmet
Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin 9. ve 10. smifinda okuyan ogrenciler olusturmaktadir,
9. ve 10. simf deney grubu ogrencilerine ontest isleminden soma uygulanmak uzere
arastirmacilar tarafindan 8 adet simf ici rehberlik etkinlikleri hazirlanmistir.
Hazirlanan smif-ici rehberlik etkinliklerinin hafta da bir etkinlik olmak uzere 8 hafta
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sureyle uygulamasi yapilrmstir. Arastirma sonuclanna gore uygulamaya katilan
ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyi puanlannm deney oncesinden sonrasma deney
grubu lehine anlamh bir farkhhk gosterdigi saptanmistrr.
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BOLUM3
YONTEM
j

Bu bolumde arastirma modeli, evren ve omeklem,

verilerin toplanmasi,

cozumlenmesi ve yorumlanmasi ile ilgili bilgilere yer verilmistir.

3.1. Arastirma Modeli

Bu arastirma, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

ortaogretim

kurumlannda

ogrenim goren ogrencilerin, Mesleki Olgunluk Duzeylerini incelemeyi
tesadufi

omekleme

yontemi

kullamlarak

yapilmis

bir

amaclayan

arastirmadir.

Olcek

uygulanmadan once her okulun 9, 10, 11, 12. Smiflanndan kura yontemi ile birer
sube secilmistir.
genel

olarak

aciklamalar

Uygulamalann yapildigi her okulda simflara girilerek arastirmanm

amaci

ve veri toplama

yapilrms

ve

ogrencilerin

araclannm

cevaplanmasma

uygulamayla

ilgili

- iliskin

sordugu

kisa

sorular

yamtlanmistir,

3.2. Evren ve Orneklem

Arastirmamn evrenine, 2009 - 2010 ogretim yih icerisinde
faaliyeti gosteren ortaogretim
icerisinde

bulunan

ve

okullan

tesadufi

ogrencilerinden olusmaktadir.

almrmstir. Orneklem

ornekleme

yontemi

egitim - ogretim

ise KKTC smirlan
kullamlarak

secilen
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3.3. Verilerin Toplanmasi

3.3.1. Olcme Araclanmn Gelistirilmesi

Bu arastirma, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ortaogretim kurumlannda
ogrenim goren ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Duzeylerini belirlemeyi arnaclayan bir
I
arastirmadir. Ortaogretim kurumlannda ogrenim goren ogrenci

gruplanna
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maddelik anketler uygulannustir. Bu cahsmada ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeylerini belirlemek

amaciyla

''Mesleki Olgunluk Olcegi" kullamlrmsnr.

Arastirmada verileri toplamaya yonelik kullamlan olcrne araclanna iliskin bilgiler su
sekildedir:

Mesleki Olgunluk Ol9egi: Arastirma da ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeylerini belirlemek amaci ile Kuzgun ve Bacanh (1996) tarafmdan gelistirilen
Mesleki Olgunluk Olcegi kullarulmistir. Besli Likert tipi dereceleme ol9egi olarak
gelistirilen olcekte 40 madde bulunmaktadir. Olcek, "bana hie uygun degil'{l), "bana
pek uygun degil11(2), "bana biraz uygun'{S), "bana uygun'{-l), "bana 90k uygun'{S)
seceneklerinden olusmaktadir.

Olceklerdeki
olusmaktadir.

maddelerden

Olumlu

ifadeler

19'u

olumlu

dogrudan

21 'i

olumsuz

olumsuz
ifadeler

ifadelerden
ise

ters

degerlendirilmektedir. Mesleki Olgunluk Olceginden elde edilen puanlar arttikca
bireylerin mesleki olgunluk duzeyi de artmaktadir. Bu olcekte ham puam 11143 11 'e
ulasrrus bir ogrencinin kendisinden beklenen mesleki olgunluk duzeyine ulastigi
belirtilmektedir. Ancak bu ogrencinin kendisinden beklenen mesleki tutum ve
davramslan geregi gibi yerine getirebildiginden soz edebilmek icin 11155" puana
ulasmasi gerekmektedir. Bu nedenle ham puam "143" 'e ulasamarms bir ogrencinin
mesleki olgunluk duzeyi dusuk olarak kabul edilmektedir. Diger taraftan puan111143"
ile" 155" arasmda olan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeylerini gelistirmeye
ihtiyaci var denir. Puaru "155" puana ulasan ve gecen ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri yuksek olarak kabul edilmektedir.
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MOO Super"in (1957) benlik kavrami kuramma dayamlarak gelistirilmistir,
Super ve Overstreet "Deneme Basamagi''ndaki 14-18 yaslar arasmdaki genclerin
kazanmalan gereken 11 tutum ve davrams belirlemistir. Kuzgun"un hazirlarms
oldugu olcekte bu tutum ve davramslardan sekizi yer almistir. Bu tutum ve
davramslar sunlardir:

1. Bir mesleki tercihi billurlastirma gereginin farkmda olma
2. Meslek seciminde goz onune almacak faktorlerin farkmda olma
3. Meslek seciminde hedefleri etkileyebilecek ihtimallerin farkmda olma
, 4. Meslek seciminde simdi-gelecek iliskisinin farkmda olma
5. Tercih edilecek meslekle ilgili bilgi edinme
6. Tercih edilen meslegi planlama
7. ilgi ve degerleri farkhlastirma
8. Meslek seciminde kaynaklan kullanma (Kuzgun, 1996).

3.4. Verilerin Cozumlenmesi

Ornekleme alman okullarda doldurulup, geri donen anketlerden elde edilen
bilgiler, arastirmaci tarafmdan veri kodlama tablolarma tek tek islenmis, elde edilen
verilerin analizi bilgisayar ortammda SPSS paket programmdan yararlanarak, t-test,
ANOVA ( F-test ), Coklu Karsilastirma Istatistiksel Analiz sonuclan icin de LSD
testi uygulanarak elde edilmistir. Arastirmada anlamhhk duzeyi .05 olarak kabul
edilmistir.

Ogrcncilere uygulanan anket ve olcekler tamamlandiktan sonra cevap
kagitlan kontrol edilerek eksik ve hatah doldurulan cevap kagrtlan arastirma
kapsami disma ahnrmstir. Olcegin guvenirligi ise ic tutarhkhk katsayisi hesaplanarak
tespit edilmistir. Buna gore Cronbach Alfa katsayisi 0.89; korelasyon katsayisi ise
r=.82 olarak bulunmustur, Bu bulgular olcegin guvenilir bir olcme araci oldugunu
gostermektedir. Olcegin aynca norm cahsmalan da yapilrmstir (Kuzgun ve Bacanh,
1996) . Olc;ekmaddeleri Ek-1'de belirtilmistir.

BOLUM4

BULGULAR VE YORUMLAR

Arastirmanm bu bolumunde, arastmnamn
ve

yorumlar

degiskenlere

yer

almaktadir.

Omeklemi

alt problemlerine iliskin bulgular

olusturan

ogrencilerin

demografik

gore frekans ve yuzde degerleri, mesleki olgunluk duzeyleri analiz

edilerek tablolar halinde gosterilmistir.

4.1. Orneklemi Olusturan Ogrencilerin Demografik Degiskenlere Gore Frekans
ve Yiizdeleri

Tablo 1. Orneklemi Olusturan Ogrencilerin Cinsiyet Degiskenine Gore Frekans ve
Yuzdeleri

Cinsiyet

n

%

Erkek

437

45,9

K1z

516

54,1

Toplam

953

100,0

gibi omeklemi

olusturan ogrencilerin

Tablo 1 'de de goruldugu
erkek, %54,l 'i kizdir,

%45,9'u
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Table 2. Omeklemi Olusturan Ogrencilerin Yoneldikleri Meslek Alam Degiskenine
Gore Frekans ve Yuzdeleri

Bolum

n

%

19

2,0

2.Fen

141

14,8

3.Sesyal

33

3,5

4. Turkce-Matematik

81

8,5

362

38,0

6.Arts

3

,3

7.Makine

2

,2

8.Tesviye

1

,1

9.Meter

14

1,5

10.Elektrik

29

3,0

11.Medya

10

1,0

12.Muhasebe

153

16,1

13. Cocuk gelisimi

15

1,6

Teknolojileri

17

1,8

15.Bilgisayar Destekli

14

1,4

Muhasebe

13

1,4

bakimi Kuaforluk

17

1,8

17. Turizm ve Otelcilik

8

,8

18 .Bankacilik

17

1,8

19.in~aat Teknisyenligi

14

1,5

20.Yapi Ressamhgi

4

,4

953

100,0

1. Y abanci Dil

5.Hazirhk

14.Bilgisayar ve Bilisim

16.Gilzellik ve Sa9

Toplam

Table 2'de de goruldugt; gibi, omeklem

grubunu olusturan ogrencilerin

%2,0'1 Yabanci Dil, %14,8'i Fen, %3,5'i Sosyal, %8,5'i Turkce - Matematik, %38'i
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Hazirhk, %0,3'-U Arts, %0,2'si Makine, %0,1 'i Tesviye, %1,5'i Motor, %3,0'1
Elektrik, %1,0'1 Medya, %16,1 'i Muhasebe, %l,6's1 Cocuk Gelisimi, %1,8'i
Bilgisayar ve Bilisim Teknolojileri, %1,4'-U Bilgisayar Destekli Muhasebe, %1,8'i
Guzellik, Sa9 Bakmu ve Kuaforluk, %0,8'i Turizm ve Otelcilik, %1,8'i Bankacilik,
%1,5'i lnsaat Teknisyenligi, %0,4'-U ise Yapi Ressamligi bolumlerinde egitim
gormektedirler.

Tablo 3. Orneklemi Olusturan Ogrencilerin Bulunduklan Siruf Degiskenine Gore
Frekans ve Yi.izdeleri

Simf

n

%

9. Smif

367

38.5

10. Simf

176

18.5

1 l. Siruf

234

24.6

12. Simf

176

18.5

Toplam

953

100,0

Yukandaki tablodan da anlasilacagi gibi, ogrencilerin %38,5'i 9. simf,
%18,5'i 10. sinif, %24,6's111. siruf, %18,5'i ise 12. simftir.

43

Tablo 4. Orneklcmi Olusturan Ogrcncilerin Baba Meslegi Degiskenine Gore Frekans
ve Yuzdeleri

Meslek

n

%

i~9i

381

40,0

Memur

188

19,7

Kucuk Esnaf

107

11,2

Milhendis doktor avukat

47

4,9

Cahsrmyor

21

2,2

Emekli

71

7,5

Issiz

21

2,2

Serbest Meslek

117

12,1

Toplam

953

100,0

Tablo 4'te de goriildiig-U gibi calisrna kapsamma alman ogrencilerin
babalanmn %40,0'1 isci, %19,7'si memur, %11,2'si k-U9-Uk esnaf, %4,9'u muhendisdoktor-avukat, %2,2'si cahsmiyor, %7,5'i emekli, %2,2'si issiz, %12,1 'i ise serbest
meslekle ugrastigr saptanmistir,
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Tablo 5. Omeklcmi Olusturan Ogrencilerin Anne Meslegi Degiskenine Gore Frekans
ve Yuzdeleri

Meslek

n

%

lsci
Memur
Kucuk Esnaf
Muhendis-DoktorAvukat
Cahsnuyor
Emekli
Issiz
Serbest Meslek
Top lam

198

20,8

73

7,7

55

"

5,8

13

1,4

418

43,9

21

2,2

28

2,9

147

15,3

953

100,0

Tablo 5'te de goruldugt; gibi cahsma kapsamma alman ogrencilerin
annelerinin %20,8'i isci, %7,7'si memur, %5,8'i kucuk esnaf, %1,4'u muhendisdoktor-avukat, %43,9'u cahsmiyor, %2,2'si emekli, %2,9'u issiz, %15,3'u ise
serbest meslekle ugrastigi saptanrmstir,
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Tablo 6. Omeklemi Olusturan Ogrencilerin Babalanmn Egitim Durumu Degiskenine
Gore Frekans ve Yuzdeleri

Egitim Durumu

n

Okuryazar degil

18

1,9

Okuryazar

25

2,6

ilkokul

271

28,4

Ortaokul

228

23,9

Lise

320

33,6

Yuksekokul- Universite

82

8,6

Yuksek Lisans-Doktora

9

0,9

953

100,0

Toplam

%

Orneklemi olusturan ogrencilerin babalannm, %1,9'unun okuryazar olmadigi,
%2,6'smm

okuryazar oldugu, %28,4'ilniln

ilkokul mezunu oldugu, %23,9'unun

ortaokul mezunu oldugu, %33,6'smm lise mezunu oldugu, %8,6'smm yuksekokuluniversiteden
saptanmistir.

mezun

oldugu,

%0,9'unun

ise

yuksek

lisans-doktora

yaptigi
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Tabla 7. Orncklemi Olusturan Ogrencilerin Annelerinin Egitim Durumu Dcgiskenine
Gore Frekans ve Yilzdeleri

Egitim Durumu

n

%

Okuryazar degil

51

5,4

Okuryazar

33

3,5

ilkokul

295

31,0

Ortaokul

211

22,1

Lise

306

32,1

Yuksekokul-Universite

54

Yuksek lisans-Doktora

3

0,3

953

100,0

-

Toplam

5,7

Orneklemi olusturan ogrencilerin annelerinin egitim duzeyi ise, %5,4'ilniln
okuryazar
oldugu,

olmadigi,

%3,5'inin

okuryazar

%22,1 'inin ortaokul mezunu

%5,7'smm

yuksekokul-universiteden

doktora yaptigi saptanrmstir.

oldugu,

%31,0'mm

ilkokul

mezunu

oldugu, %32, l 'inin lise mezunu

oldugu,

mezun oldugu, %0,3 'unun ise yuksek lisans-
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'Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri" adh arastirma, Yakm Dogu Universitesi Egitim Bilimleri Enstitusu
Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk Anabilim Dali Yuksek Lisans Tezi olarak
hazirlanmistir. Bu arastirmanm gerceklestirilmesi ve tamamlanmasmda pek eek
kisinin katkisi olmustur,

Her zaman yardimci olan, giller yilzilrnli ve ictenligini esirgemeyen dostca
tavirlanyla sevip saygi duydugum, ornek aldigim ve bu arastirmayi destekleyen
degerli hocam, damsmamm Doc. Dr. Huseyin Uzunboylu 'ya;

Ders asamasmda verdikleri derslerle gelisimime katki saglayan hocalanma;

Arastirmaya katilarak bana yardimci olan ogrencilere, okul mudurlerine,
mudur yardimcilanna, ogretmenlerine ve burada adim sayamadigim emegi gecen
herkese;

Tezimin her asamasmda benden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen,
bugunlere gelmemde buyuk emegi olan, bana sonsuz guvenleriyle her zaman destek
veren sevgili aileme ve cok degerli kizima sonsuz tesekkurlerimi sunanm.

Betiil Bahar GULSOY

11

OZET

GENEL ve TEKNiK LiSELERDE OGRENiM GOREN
OGRENCiLERiN

MESLEKi OLGUNLUK DUZEYLERiNiN
iNCELENEMSi

Betiil BAHAR GULSOY
Yiiksek Lisans Tezi, Rehberlik ve Psikolojik Damsmanhk Ana Bilim Dab
(

Tez Damsmam: Do~. Dr Hiiseyin UZUNBOYLU
Eyliil 2010, 90 sayfa

Insan hayatmm vazgecilmez,

yasanacak bolumu suphesiz degum - olum

arasmdaki surectir. Bu surecte saghkli bir birey sirasiyla dogar, cocuklugunu yasar,
Olgunlasir,

orta yas donerni derken yavas yavas ileri yaslara dogru ilerleyerek

yaslarur, Sonucta da kacimlmaz son olan olurm; yasar. Bu surecte insan tek basma
degildir

fakat hayatmm

uzun bir donemini

kendine

ait sorumluluklan

yerine

getirmek uzerc ugrasarak gecirecektir,

Bir birey once kendisine sonra da ailesine karsi sorumludur. Bu sorumluluk
hayatiru idame ettirebilmek ve varsa ailesinin gecimini saglayabilmek icin calismayi
da kapsamaktadir. Bir isle ugrasmadan hayatm surdurulerneyecegi, paranm giderek
oneminin arttigi dunyamizda hemen hemen herkes meslek sahibi olmak icin ugras
vermektedir. Bu nedenle bireyin kucuk yastan itibaren bu konuda bilgi sahibi olmasi
saglanmahdir.

Meslek secimi genclerin, yalmzca nasil bir iste cahsmak istedigi ile ilgili
olmayip

aym zamanda

nasil bir hayat standardi icinde yasamak

istedigini

de

etkileyen bir karar oldugu icin hayatlarmda buyuk onem tasimaktadir. Ogrencilerin
14 ile 18 yaslan arasmda yapmis olduklan bu secimler onlarm sahip olacaklan
meslekleri

belirlemede

onemli

rol oynamaktadir,

Ogrencilerin

bu secimlerinin

gelecekleri icin saghkh ve isabetli olabilmesi onlann bazi bilgi ve becerilere sahip
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olmasmi gerekli kilmaktadir. Lise cagina gelmis genclerin boylesine onemli bir karar
vermek zorunda olmalan, mesleki gelisim gorevlerini yerine getirmedilerse, dogru ve
akilci kararlar vermelerini zorlastirmaktadir.

Bireyin mesleki olgunluk duzeyi arttikca verdigi mesleki karar daha dogru
olacaktir. Karar asamasina kadar bireyin kendi gelisimi ile ilgili farkmdahk oraru,
yetenek ve ilgi alanlarmm bilincinde olmasi, bulundugu cevre ile ilgili bilgi sahibi
olmasi gerekir. Bunun yarunda kendisini tamdigi gibi.mesleklerle ilgili sahip oldugu
bilgi onun dogru secim yapmasma olanak tamyacaktir,

Bu bilgilere sahip kisinin

mesleki karar asamasmda ilgili meslege yonelik hazir bulunusluk duzeyinin yuksek
olmasi, bireyin meslek seciminde tutarh olmasma yardimci olacaktir. Bireyin kendi
cabasi kadar ailesinin, okulunun, arkadas ve ogretmenlerinin, birey uzerindeki etkisi
bu donemde bireye olumlu veya olumsuz katki saglayabilir.

Bu arastirmada genel ve teknik veya duz meslek liselerinde ogrenim goren
ogrcncilerin

yeni duzenlemeler

neticesinde

mesleki

olgunluk

duzeylerinin

durumda oldugunu cesitli degiskenlere gore incelemek amaclanmistir.

ne

Bu amacla

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ortaogretim kurumlarmda ogrenim goren 9., 10, 11,
ve 12. simf ogrencilerine
Olcegi'' uygulanmistir,

gonulluluk

esasma bagh kalarak

Olcek sonuclannm

"Mesleki Olgunluk

analizi sonucu elde edilen verilerle,

cnceden belirlenen problem ve alt problemlere yarutlar aranmistir.

Uygulanan

anket

sonuclanna

bagh kalarak

elde

edilen

verilere

gore

ulkemizde mesleki olgunluk duzeyinin 90k yuksek olmadigi belirlenmistir, Bunun
yarunda genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin

mesleki olgunluk

duzeyleri cinsiyete, suuf seviyelerine ve okullarda gorulen egitimden memnun kahp
kalmamalarma

gore fark gostermektedir.

onunde bulundurularak

Arastirma sonucunda bu farkhhklar

mesleki olgunluk duzeyinin yiikseltilebilmesi

getirilmistir.

lV

goz

icin oneriler

ABSTRACT
The Students of the Career Maturity Levels in Technical and High School

Gulsoy, Betul Bahar
Post Graduate Thesis, Main Scientific Area of Psychological Guidance and
Counseling

D0<;. Dr Huseyin Uzunboylu,
September 2010, 90 pages

Indispensable to human life, no doubt will be between a part of birth - death
is the period. In this process, respectively, an individual is born healthy, living his
childhood. We will mature, middle-age period, then gradually progresses to
advanced age is the age. Results of the inevitable end in death live. In this process,
people are not alone, but for a long period of his life to fulfill its own responsibilities
will be toying.

Then to his family before an individual is responsible. If this is the
responsibility of the family life-sustaining and able to work to make a living covers.
Life can not be sustained without doing things that money in our world of ever
increasing importance to almost everyone involved is professional. Therefore,
individuals from a young age to have information on this subject should be provided.

Career choices of young people, only about how he wants to work in a job not
a standard of living but also how he wants to live in the decisions that affect their
lives is of great importance because it is. Students between the ages of 14 and 18
have made this choice they will have their profession has an important role in
determining. Students for the future of this election can be healthy and appropriate
for them to have some knowledge and skills are required. Have reached high school
age young people have to decide such an important, professional development they
have not fulfilled their duties, their correct and rational decisions difficult.

V

The higher level of professional maturity of the individual would be more
accurate his professional decisions. Decision-making related to the development of
the individual's own awareness of money, skills and interests to be aware of,
knowledgeable about the surrounding environment should be. As recognized by the
profession itself that has information regarding it will allow you to make the right
choice. Under the professional decisions that have information relevant to the
profession for the high level of readiness, in career choices of individuals to be
consistent will help. Individual's own efforts as family, school, friends and teachers,
the impact on individuals in this period individuals can contribute in a positive or
negative.

In this research, and technical or even high school students who attended
vocational school students' career maturity levels as a result of new regulations that
are different variables according to what was to investigate. Turkish Republic of
Northern Cyprus for this purpose were studying in secondary education 9th, 10th,
11th, and 12th By adhering to a voluntary basis to students' Career Maturity
Inventory "questionnaire was administered. Analysis of survey results with data
obtained previously identified problems and sought the answers to sub-problems.

Applied to survey data obtained by adhering to our country was not a very
high level of professional maturity. In addition to this high school and technical
school students' career maturity levels of students by sex, grade levels and schools
were not seen in training, according to the difference is not satisfied. In conclusion,
these differences can be considered to enhance the level of professional maturity
suggestions have been made.
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BOLUMI

GiRiS

Ortaogretimde ogrenim gormekte olan ogrenciler 9. smifta lisede ogrenim
gcrecekleri alanlan, lise son suufta ise ogrenim gorecekleri yuksekogretim
programlanm secmektedirler. Meslek secimi genclerin, yalmzca nasil bir iste
cahsmak istedigi ile ilgili olmayip ayru zamanda nasil bir hayat standardi icinde
yasamak istedigini de etkileyen bir karar oldugu icin hayatlarmda buyuk onem
tasimaktadir. Ogrcncilcrin 14 ile 18 yaslan arasmda yapmis olduklan bu secimler
onlarm sahip olacaklan

meslekleri

belirlemede onemli rol

oynamaktadir.

Ogrcncilerin bu secimlerinin gelecekleri icin saghkh ve isabetli olabilmesi onlann
bazi bilgi ve becerilere sahip olmasuu gerekli kilmaktadir, Lise cagma gelmis
genclerin boylesine onemli bir karar vermek zorunda olmalan, mesleki gelisim
gorevlerini

yerine

getirmedilerse,

dogru

ve

akilci

kararlar

vermelerini

zorlastirmaktadir.

Ogrencilerin meslek secimi ve meslek gelisimine iliskin konular pek 90k
kuramci tarafmdan incelenmistir, Bu kuramlar arasmdan mesleki gelisim kuramlan
meslek secimi kararmm yasam boyu gelisen bir surec oldugunu vurgular (Kuzgun,
2004).

Meslek seciminin adlan verilen secimlerden bir diger onemli farki da, meslek
psikolojisinde mesleki gelisim kuramcilan olarak bilinen Ginsberg, Ginsburg,
Axelrad ve Herma'ya (1951) ve Super ve arkadaslanna (1957) gore meslek secimi
hayatm belli bir doneminde bir anda verilen bir karar degildir. Bu karar gelisimsel bir
surec icinde verilen bir dizi kararm bir bileskesidir. Mesleki gelisim kuramcilan,
zihinsel, psiko-sosyal gelisim gibi meslek secimi surecini de cesitli gelisim evrelerine
ve bu evreleri de cesitli gelisim basamaklanna ayirarak incelemislerdir, Bu meslek
psikologlarmdan Super, Starishevsky, Matlin ve Jordan (1963) her bir mesleki
gelisim evresi icin bireyin kazanmasi yani ustlenmesi gereken mesleki gelisim
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..._":vleri belirlemislerdir, Mesleki gelisim gorevi, toplum tarafmdan belirlenen,
.in kazanmasi gereken bir takim mes_leki tutum ve davraruslardir, Yine Super'a
bireyin icinde bulundugu mesleki gelisim doneminden bir ust asamadaki
.•• elisim donemine gecebilmesi, icinde bulundugu mesleki gelisim donemine iliskin
leki gelisim gorevlerini yerine getirebilmesiyle mumkundur, Bireyin mesleki
.... lisim gorevleriyle basa cikma derecesi aym zamanda onun kendisinden beklenilen
leki olgunluk duzeyinin de bir gostergesidir. Birey mesleki gelisim acismdan
astikca mesleki tutum ve davramslan da gelisir, Bir baska ifadeyle birey, belli
· evrede mesleki gelisim gorevleriyle basa cikmada basanh oldugu olctlde mesleki
gunluga ulasrms sayihr (Super ve arkadaslan.l Sc'Z). Ozellikle 15-25 yaslar
arasmdaki mesleki gelisim evresinde mesleki olgunluk, bireyin tum yasarn alanlanru
cok yonlu etkileyecek olan meslek secimi karanyla ilgilidir. Bu evrede mesleki
olgunluk genel olarak, "okul programlannm gerektirdigi meslek secimi karanm
·ermeden onceki ve meslek secimi karanm verdikten sonraki sureclerde" verilecek
turlu mesleki kararlara hazir olus duzeyi (Super ve Kidd. 1979:255) olarak
tammlanmaktadir.

KKTC'de liselerde ogrenim goren 14-18 yaslar arasmdaki ogrenciler Super'in
arastirma evresinin deneme basamagmda yer almaktadirlar. Bu ogrencilerden
klenilen mesleki olgunluk 'Bir Mesleki Tercihi Billurlastmnadir'. 9. simfi bitirip
10. simfa gecen bir ogrenci bu gelisim evresini basanyla gecmek durumundadir,
Mesleki olgunluk duzeyi artikca verdigi mesleki karar daha dogru olacaktir, Ancak
u genclerin kendilerinden beklenilen bu mesleki tutum ve davramslan yerine
getirebilmelerinde basta aileleri olmak uzere, okuldaki ve disandaki arkadaslan ve
ogretmenlerinden algiladiklan sosyal destegin de oldukca etkili olabilecegi
soylenebilir. Cunku algilanan sosyal destek, bireylerin onem verdikleri ve
degerlendirmelerini kendileri icin gerekli saydiklan kisiler tarafmdan sevdikleri ve
degerli bulduklan yonundeki algilan olarak tammlanmaktadir (Cohen, McGowan,
Fooskas ve Rose, 1984, Surucu, 2005).

Yurt disinda yapilan mesleki olgunluk ile ilgili pek 90k arastirmarun sonucu
e ogrencilerinin mesleki olgunluk duzeylerinin cinsiyet ve sosyo-ekonomik
.iizeylerinegore farkhlastigmi gostermektedir.
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Mesleki olgunluk ile ilgili literatur incelendiginde cinsiyete gore kizlann
eki olgunluk duzeyinin yuksek oldugunu gosteren arastirma sonuclan
bnhmmaktadir (Uzer, 1987; Akbiyik, 1991; Akbahk,1996; Cakar, 1997; Otrar, 1997;
azar, 1997; Kalafat, 1998; Bal, 1998; Baymdir, 1999; Sela.nenli,2000; Acisu, 2002;
ban, 2005; Post- Kramer, 1982; Blustein, 1987; King, 1989; Luzzo, 1995; Lee,
1; Patton ve Creed, 2001; 2003; Keller, 2004). Aynca simf duzeyi ya da yas ile
Ieki olgunluk duzeyi arasmdaki iliskinin incelendigi bazi arastirmalann
gulannda da smif duzeyi yukseldikce mesleki olgunlugun da yukseldigi ortaya
stir (Luzzo, 1993; Yazar, 1997; Bal, 1998; Patton ve Creed, 2001; Acisu, 2002;
on ve Creed, 2003; Flouri ve Buchanan, 2002; Keller, 2004). Akademik basan ile
esleki olgunluk arasmdaki iliskiyi inceleyen arastirmalarda da mesleki olgunluk ile
akademik basanarasmda anlamli bir iliskinin oldugunu ortaya koyan arastirmalann
uzzo,1993; Akbahk, 1996; Bal, 1998; Acisu, 2002) yam sira anlamh bir iliskinin
olmadigun ortaya koyan arastirmalar (Powell ve Luzzo,1998; Surucu, 2007) da
nilunmaktadir, Yapilan bu arastirmalar baglammda ogrencilerin mesleki olgunluk
tlzeylerinin cinsiyet ve siruf duzeyi gibi degiskenler acismdan da incelenmesinin
yararh olacagi dusunulmustur.

Ogrencilerin mesleki gelisim sureci icinde anne ve babalarmm bu konuda
gcstermis olduklan tutumlannm ogrencilerin mesleki olgunluk duzeylerine gore
farkhlasngi dusunulmektedir. Hamamci ve Hamurlu (2005)'nun anne babalarm
meslek gelisimine yardimci olmaya yonelik tutumlan ve bilgi duzeylerinin
cocuklanmn mesleki kararsizhklan ile iliskisini inceledikleri arastirmada, babalan
meslek gelisimine yardim konusunda olumlu tutuma sahip olan ogrencilerin,
olumsuz tutuma sahip olanlara gore mesleki kararsizhk duzeyinin daha dusuk
oldugunu gostermistir. Bu arastirmamn bulgulanna gore cocuklanm meslekleri
tarumaya yonlendirmek, elde ettikleri bilgileri cocuklan ile paylasmak ve tartismak,
ilgi, yetenek, mesleki degerlerini tamma surecinde cocuklanna destek olmak gibi
tutumlara sahip olan anne ve babalarm tutumlarmm cocuklanmn mesleki olgunluk
duzeylerini etkiledigi dtlsunulmustur.

KKTC'de son bir kac yildan itibaren tum ortaogretim kurumlan dort yila
cikanlmistir. 9. simf butun liselerde ortak suuf olarak kabul edilmis ve ogrenoiler
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19m bir meslek alanma yonelmede onemli bir donum noktasi haline gelmistir.
Ogrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek alanma yonelmelerini saglamak
amaciylada bazi duzenlemelere gidilmistir,

Mesleki olgunluk konusunda yapilan arastirmalar incelendiginde genellikle
liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk dtlzeylerinin dusuk oldugu
gorulmustur, Cesitli meslek alanlanndan mezun edilen onbinlerce ogrenci ulkenin
ihtiyaci olan alanlarda eleman ihtiyaciru karsilayamamakta, mezun ogrencilerin
egitim aldiklan meslek alammn dismda islerle mesgul olmasi meslek secimi
konusunda yanlishklar yapildigmi gostermektedir.

Bu arastirmada KKTC' de bulunan genel ve teknik veya duz meslek
liselerinde ogrenim goren ogrencilerin yeni duzenlemeler neticesinde mesleki
olgunluk duzeylerinin ne durumda oldugunu cesitli degiskenlere gore incelemek
amaclanrmstir.

1.1 Problem Ciimlesi

Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri ne durumdadir?

1.2.

Alt Problemler

Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin

mesleki olgunluk

duzeyleri ne durumdadir?

1- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
dtlzeyleri cinsiyete gore fark gostermekte midir?

2- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri simf seviyelerine gore fark gostermekte midir?
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3- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
"'--yleri ogrenim gordukleri bolume gore fark gostermekte midir?

4- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
- yleri babalannm mesleklerine gore fark gostermekte midir?

5- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
diizeyleri annelerinin mesleklerine gore fark gostermekte midir?

6- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri babalannm egitim duzeyine gore fark gostermekte midir?

7- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrcncilcrin mesleki olgunluk
duzeyleri annelerinin egitim duzeyine gore fark gostermekte midir?

8- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri anne babalanmn cocuk yetistirrne tutumlarma gore fark gostermekte midir?

9- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri oturduklan ev turlerine gore fark gostermekte midir?

10- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri ailenin gelir durumuna gore fark gostermekte midir?

11- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri ailelerindeki birey sayisma gore fark gostermekte midir?

12-Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri ogrenim gordukleri okullan isteyerek secip secmemelerine gore fark
gostermekte midir?
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13- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin

mesleki olgunluk

duzeyleri okullarda gordukleri egitimden memnun olup olmamalanna

gore fark

gostermekte midir?

14- Genel ve teknik liselerde

ogrenim

goren ogrencilerin

mesleki

olgunluk

duzeyleri daha once meslek secirni konusunda yardim alip almamalanna

gore fark

gostermekte midir?

1.3.

Amae

Bu arastirmanm amaci, Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeylerini belirleyerek,
arastirlmasmda

bazi demografik

ogrencilerin

ozelliklerin

mesleki olgunluklarmmm

ne derecede etkili oldugunu

ortaya

koyarak bu dogrultuda oneriler gelistirmektir, Bu amacla gelistirilecek onerilerin orta
ogretimde

cahsan

egitimcilere,

ogrencilere

ve ailelere de ogrencilerin

anlamda dogru kararlar verebilmesi ve akilci yaklasabilmesi
duzeylerini

etkileyen degiskenlerin

neler oldugunun

mesleki

cin mesleki olgunluk

farkma varmalan

acismdan

katki saglayacagi dusunulmektedir.

1.4.

Onem

Ulkemizde lise ogrencilcri onemli kararlar vermek durumdadirlar. Genel ve
teknik liselerde 10. smifta bir meslek alanma yonelen bir ogrenci butun hayatiru
etkileyecek onemli bir karan vermis olmaktadir. Bu yaslarda bu onemli karan veren
ogrenciler

Super'e

billurlastirma''

gore

mesleki

gelisim

asamasmda bulunmaktadir,

evrelerinden

"Mesleki

secimini

Bu evreyi basanyla tamamlarms ogrenci

saghkli bir meslek secimi yapabilir.

Lise egitiminin
yonlendirilmesinde

dort yila cikanlmasiyla

ogrencilerin

bir meslek alanma

bir takim degisiklikler yapilrmstir. Tamtim ve yonlendirme dersi

konularak ogrencilerin

90k degisik meslek alanlan hakkmda bilgilendirilmesi

ve
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mesleki olgunluk duzeylerinin yukseltilmesi amaclanmistir. Aynca ikinci simfta
ogrencinin devam edecegi meslek alnma karar vermede rehber ogretmenin, velinin
ve ogrencinin ilgisinin etkisi degisik oranlarda etki etmektedir. Ergenlik doneminde
bireyler kendileri icin onemli kararlarla karsi karsiya kaldiklannda kararlan ile ilgili
cevrelerine damsma egilimindedirler. Bu nedenle ozellikle anne ve babalarm
cocuklannm meslek gelisimine yardimci olmaya yonelik tutumlan ve cocuklanrun
mesleki olgunluk duzeylerine etkisi bilinirse ebeveynlere yonelik etkili cahsmalar
daha kolay planlanabilir. Ebeveynlere goturulecek sistemli cahsmalar aracihgiyla da
ogrencilerin

mesleki

olgunluk

duzeylerinin

gelisiminin

desteklenecegi

dtlsuntllmektedir. Butun bu degisikliklerin ogrencinin gercekten saghkh bir meslek
secimi yapabilmesini saglayip saglamadigi hususunda Kuzey Kibns

Turk

Cumhuriyeti'nde bir arastirma yapilmadigi gorulmustur. Bu yuzden yapilan bu
cahsmanm yapilacak olan uygulamalara 1~1k tutacagi dusunulmektedir.

1.5.

Sayiltilar

Bu arastirmamn sayiltilan asagida siralanmistir:

1- Mesleki Olgunluk Olceginin ogrencilerin mesleki olgunluk duzeylerini
olcebilecek nitelikte ve yeterlilikte bir olcme araci oldugu varsayilmaktadir.

2- Arastirmaya katilan ogrencilerin olcekte yer alan sorulan ictenlikle
cevapladigi varsayilmaktadir,

1.6.

Sunrhhklar

Arastirmanm smirhliklan sunlardir:
1- Arastirma KKTC'de bulunan lise ve teknik liseler ile suurhdir.

2- Arastmna 953 ogrenci ile simrhdir.
3- Bu arastirma, 2010-2010 ogretim yih ile smirhdir.
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1.7.

Tammlar ve Kisaltmalar

Meslek: insanlara yararli mal ve hizmet uretmek ve karsihgmda para kazanmak icin
yapilan, belli bir egitimle kazamlan sistemli bilgi ve becerilere dayah, kurallan
toplumca belirlenmis etkinlikler butuml olarak tammlanabilir (Kuzgun, 2000).

Mesleki Olgunluk: Kesif doneminden

9okii~ donernine kadar uzanan mesleki

gelisim dogrusu uzerinde ulasilan yerdir (Super, 1957).

KKTC : Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
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BOLUMII
KURAMSAL TEMELLER VE n.cn.t ARASTIRMALAR

Bu bolumde once meslek, is, mesleki gelisim kavramlan,
kuramlan,

mesleki gelisim

mesleki olgunluk kavrami ve mesleki olgunlukla ilgili arastirmalardan

kisaca soz edilmistir. Mesleki olgunlukla ilgili yurt icinde ve yurt disinda yapilan
arastirmalar konunun sonunda ozetlenmistir.

2.1. Kavramsal Aerklamalar
2.1.1.Meslek ve i~ Kavrami

Meslek ve i~ kavrami bircok kaynakta degisik ifadeler ile tammlanmaktadir.
Bu tanimlamalardan bazilan soyledir:

Meslek kavrammm

sozluk anlami, bir kimsenin gecimini idarne ettirmek,

gecimini saglamak icin yaptigi i~ olarak tanimlanmaktadir

(TDK Sozli.igi.i, 2008).

Turk Dil Kurumu (2008)'nun tarumma gore is, 'gecim saglamak icin herhangi
bir alanda yapilan cahsma, meslek' tir.

Bacanli

(1996)'mn

yaptigi taruma gore 'meslek', bir kimsenin

hayatim

kazanmak icin yaptigi, kurallan toplumca belirlenmis ve belli bir egitimle kazamlan
sistemli etkinlikler butunudur,

i~

ise belli bir isyerinde surdurulen benzer etkinlikler

grubudur. Buna gore meslek ve is birbirinden farkli kavramlardir. Kuzgun (2000)'a
gore bir bireyin rneslegi olmasma ragmen isi olmayabilir. Am.a isi olanm meslegi de
vardir,

Cunku

tammlamaktadir.

meslek

sozlukleri,

bi.iti.in ekonomik

faaliyetleri

meslek

olarak

Buna gore, icra edilmesi icin 90k az bir egitim gerektiren, hatta

egitimle degil deneme yamlma yoluyla ogrenilen faaliyetler, (sokakta simit satmak,
benzin

istasyonunda

araba yikamak

gibi) para kazanmak

icin yapilan

yasal
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faaliyetlerdir. Ancak bu faaliyetlerin icrasi bir egitim gerektirmedigi, meslek
tammma uygun olmasalar da ekonomik faaliyet olduklan icin birer meslek olarak
kabul edilmektedir.

i~ kelimesi bazen meslek yerine kullamlmaktaysa da is daha 90k gelip gecici
olan mesleki faaliyetler icin kullanihr. Fazla bir mesleki tecriibe ve egitim istemeyen,
kolayhkla ogrenilebilen ve surekli yapilmayan mesleki faaliyetler i~ olarak
nitelendirilebilir (Kulaksizoglu, 2000).

2.2. Mesleki Gelisim Kavrami

Bir kavram olarak 'mesleki gelisim' bireyin yasammda genis zaman icinde
olusan bir surectir. Mesleki gelisim bireyin genel gelisiminin bir parcasidir, Bu
stirecte, her seyden once bireyin kisilik ozellikleri ve benlik tasanrm onemli bir yer
tutar. Kisilik czelliklerinin yam sira bireyin gecirdigi yasantilar, bulundugu cevrenin
ozellik ve olanaklan, bireyin cevre ile etkilesimi onemli etmenlerdir (Ozguven,
1998'den akt. Kutlug, 2007).

2.3. Mesleki Gelisim Kuramlari

Bu arastirmanm mesleki olgunlukla ilgili kuramsal temeli Super'in (1957)
'Benlik Kavrami Kurami'na dayandmlmistir. Ancak burada once meslek secimine
gelisimsel acidan bakan Ginzberg ve arkadaslanmn mesleki gelisim kurami, sonra da
Super'in 'Benlik Kavrami' kurami anlatilacaktir.

2.3.1. Ginzberg ve Arkadaslarinm Mesleki Gelisim Kurami

Ginzberg (1952) 'Bir Meslek Secimi Kuramma Dogru' adli makalesinde
meslek secimini, bireyin psikolojik ozellikleriyle mesleklerin gerekleri arasmdaki
uyurnun bir fonksiyonu olarak goren Ozellik-Faktor yaklasirmmn temsilcisi
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Williamson'un (1939) ve meslek secimini ekonomideki arz-talep ve net-fayda ilkeleri
ile aciklayan Smith ve Clark (Crites, 1969) gibi ekonomistlerin goruslerine karsi
cikrmsnr. Ginzberg bunlann yam sira Roe'nin 'Gereksinme Kuramr'ndaki meslek
secme isleminde psikolojik gereksinmelerin onemine agirhk veren goruslerine de
karsi ciknustir. Daha sonra Ginzberg, Ginsburg, Alexrad ve Herma (1951) ile yeni
bir kuram gelistirme ihtiyaci duyduklanm aciklamislardrr. Meslek secimini bir
gelisim sureci olarak goren Ginzberg ve arkadaslan (1951)'na gore birey meslegini
bir anda verilen bir karar sonucunda degil, yasammm ilk yirmi yili boyunca olusan
ve gelisen ve buyuk olcude 'geri donulemez' (irreversible) olan davrams oruntuleri
yoluyla secer. Ginzberg ve arkadaslan bireyin meslek seciminin diger alanlardaki
gelisimi gibi gelisirnsel bir surec icinde gerceklestigini ve 'Mesleki Yasam Evreleri'
kavramuu meslek psikolojisine ilk getiren bilim adamlandir.

Ginzberg ve arkadaslan (1951) icin en onemli olgu, meslek seciminin nasil
yapildigidir. Bu yuzden mesleki gorevler ve davramslar yerine, bireyin meslek
seciminde kullandigi temel ogelere onem vermisler, bu ogeleri dort grupta
toplarmslardir. Bunlar; ilgiler, yetenekler, degerler ve gercekci dusuncelerdir. Bu
kavramlar sirasi ile gerceklestikce, birey bir meslege yonelmesi icin gerekli olan
temeli hazirlayabilmektedir. Bu kavramlarm her biri meslek secme doneminde
sirasiyla yer almaktadir,

Super (1963)'a gore yasam evreleri 'belli bir yasa ulasmis bir kimsenin
mesleki gelisim acismdan nasil olmasi yada neleri yapmasi gerektigini yansrtir.'

Ginzberg ve arkadaslan (1951) mesleki gelisim surecini ti9 evreye ayirmistir.
Bu evreler:

2.3.1.1. Hayal Evresi (Fantasy Stage) (6-11 yaslari): Bu evre genel gelisimin
'cocukluk' evresine rastlar. Bu evrenin en onemli gelisim gorevi, cocuk oyunlanru
yavas yavas terk edip 'if e yonelmektir. Meslek secimi surecinde meslek secimiyle
ilgili ilk ornekler 3-4 yaslannda baslar, Cocuklann mesleki tercihlerinde 'zevk ilkesi'
buyuk rol oynar. Bir baska ifadeyle cocuklar 'hoslandiklari' mesleklere girmek
istediklerini soylerler. Cocuk, bir faaliyeti sadece ondan hoslandigi icin yapar.
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Etkinligin ozune duydugu yakmhk nedeni ile etkinligi yapmaya yonelir. Bir davrams
yada etkinlik sonunda yetiskinlerin begenisini kazanma yada baska bir odtil elde
etme dusuncesi cocuk icin soz konusu degildir. Ancak: fantazi evresinin sonuna
dogru anne-babanm onayi ya da buna benzer doyumlar dikkate almmaya baslarur,
Cocukl ukta, cocugun mesleki tercihlerini belirleyen bir diger etmen de 'ozdesim' dir.
Cocuk bedence kucuk oldugu icin kendini yetersiz hisseder ve bu yetersizligini guc;lu
yetiskinlerle (ornegin babasi) ozdesim kurarak: telafi etmek ister. Cocuk, yetiskinlerin
is etkinliklerini oyunlarmda temsil eder. Bu yolla yetiskinlerle ozdeslestigine inamr.
Boylece yetersizlik duygusunu kismen gidermis olur ve yetiskinlerin

degerlerini

icsellestirir. Fantazi evresinde verilen mesleki kararlarm gercekle iliskisi yoktur.
Cocuk girmek istedigi meslegi soylerken yeteneklerini, mali imkanlanm dusunmez.
Zaman perspektifi gelismemistir.

Oyun faaliyetleri cocugu daha sonraki asamada

meslek secimi denemelerine hazirlar,

2.3.1.2. Deneme Evresi (Tentative Stage) (12-18 yaslar): Bu evre bireyin ergenlige
hazirlandigi ve ergenlige girdigi yaslara rastlamaktadir. Dolayisiyla ergen bu evrede
artik guclu ve zayif yanlanm,
olanak:tan tammak

mesleklerin

gerektirdigi

nitelikleri

icin caba sarf eder. Zaman perspektifi

ve sagladigi

gelismistir.

Simdiki

eylemlerinin gelecegini etkileyeceginin bilincine varmaya baslar. Gelecekteki doyum
icin bazi zevklerini erteleyebilir. Meslek secme sorununa bilincli bir tavir almasi
gerektiginin farkma vanr. Bu evre dort alt basamaga aynhr. Bunlar:

2.3.1.2.i. ilgi Basamagi (Interest Period) (11-12 yaslar): Bu basamakta ergen
hoslandigi ve hoslanmadigi etkinlikleri tammak: icin cabalar. Bu basamagin cocukluk
evresinden farki, ergenin her nesne ya da etkinlige olurnlu tepki gosterme yerine,
bazi etkinlikleri reddetmeye baslamasidir. ilgileri aynsmaya basladigi icin ilgi ile
hobilerini de ayirt etmeye baslar, Bu basamakta ergen, alan, okul, meslek seciminde
ilgilerin onemini anlamaya ve tercihlerini yaparken ilgilerini goz onune almaya
baslar.

2.3.1.2.ii. Yetenek Basamagi (Ability Period) (12-14 yaslar): Bu basamakta
ergenin yetenekleri aynsmaya baslar, Ergen, yetenekleri uzerinde dusunmeye, guclu
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ve zayif yonlerini gormeye baslarken yetiskin modelleri ile ozellikle baba ile
ozdesim azahr. Daha uzak modeller mesleki secimleri etkilemeye baslar.

2.3.1.2.iii. Deger Basamagi (Value Period) (14-16 yaslar): Bu basamakta, ergende
topluma hizmet etme fikri belirir. Artik bir meslegin saglayabilecegi baska doyum
olanaklannm farkma varmaya baslar. Mesleki tercihlerinde isin oz-U yanmda diger
yanlanna da onem vermeye, farkh mesleklerin farkh yasam bicimleri sagladrgim
gormeye baslar. Bu basamakta ergen uygun bir zaman perspektifi gelistirme
yolundadir, Artik hayat plaruru cizme donemi yaklasmaktadir. Ergen bu basamakta
degerlerini olusturma egilimi icindedir.

2.3.1.2.iv. Ge~i~ Basamagi (Transition Period) (17-18 yaslar): Bu basamakta
giderek bagunsizhgim kazanmaya baslayan gene, artik somut ve gercekci secimler
yapmasi gerektiginin farkmdadir. Yetenek ve becerilerini deneyebilecegi yeni
ortamlar arar. Gencin meslekler ve cahsma hayati hakkmdaki bilgisi artrmstir, Bir
meslege nasil baglanacagi konusunda artik yeterli bilgisi vardir.

2.3.1.3. Gereekci Evre (Reality Stage) (18-22 yaslar): Bu evrenin zaman sureci
bundan onceki evrelerden farkhdir, Cunku mesleklerin gerektirdigi egitim duzeyleri
ve bireylerin hayata atilma yaslan farkhdir, Deneme evresinde fiziksel bakimdan
olgunlasma genel gelisim acismdan onemli rol oynarken, gercekci evrede bu
etmenlerin etkisi iyice azalrmstir. Bu evre ti9 alt basamaga aynhr, Bunlar:

2.3.1.3.i. Arastrrma Basamagi (Exploration Period): Bu basamak universiteye
girisle baslar ve mesleki hedeflerini daraltmasi ile karakterize edilir. Universite
cevresinde gene daha ozgurdur ama belirsizligi ve kararsizligi da 90k yogun yasar.
Bu noktada gene kendisine gercek bir doyum getirecek bir meslegi secmenin
onemini anlar. Ancak mesleklerin saglayacaklan kazanc duzeyi hakkmda kesin ve
saghkh bilgisi yoktur. Bu konuyu arastrrmaya devam eder.

2.3.1.3.ii. Billurlasma Basamagi (Crystalization Period): Bu basamakta gene ana
daluu secrne sorunu ile 90k yakmdan ilgilenir. Kararlan giderek kesinlik kazamr,
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Ornegin universitede lisans egitimine basladigi zaman artik kesin olarak bransmi
secrnis olmasi gerekir.

2.3.1.3.iii. Belirleme Basamagi (Specification Period): Gene bu basamakta artik
ozgun bir is tutarak yani ogrenimini yaptigi meslegini bir i~ alanmda uygulamaya
koyarak meslek secimini daha da pekistirir,

Ginzberg
psikolojisinin

ve arkadaslan,

bulgulanndan

kuramlanru

gelistirirken

gelisim

yararlanmislardir.

Kuramlanm

bir dizi gozlern ve

gorusme ile elde edilen verilere dayandirmislardir.
duzeyden

gelen

olusturmaktadir.

ve

universitede

ogrenim

Deneklerini list sosyo-ekonomik

gormekte

Ancak daha soma alt sosyo-ekonomik

uzerinde de cahsmislardir.

ve derinlik

Onlarm tum cahsmalan,

olan

erkek

duzeyden

ogrenciler

gelen kisiler

bireyin hangi sosyo-ekonomik

duzeyden olursa olsun mutlaka bu gelisim evrelerinden gececegini ortaya cikarrmstir,
Fakat bu mesleki gelisim silrelerinin alt sosyo-ekonomik
daha.kisa olacagim belirtmektedirler.

diizeyden gelen kisilerde

Aynca alt sosyo-ekonomik

kisilerin meslek secimlerinde daha pasif davrandiklanm

duzeyden gelen

ve daha alt duzeylerdeki

meslekleri secme egilimi gosterdiklerini de bulmuslardir.

Daha soma kizlar uzerinde de cahsan Ginzberg ve arkadaslan, kizlann da
erkekler gibi sozu edilen gelisim basamaklanndan

Ginzberg ve arkadaslanna

gectiklerini gormuslerdir,

(1951) gore, ergenlik doneminde bireyin uygun

secimler yapabilmesinde, birbirine bagli su faktorler rol oynamaktadir:

1. Gerceklik kontrolu,
2. Uygun zaman perspektifinin gelistirilmesi,
3. Zevki erteleme yetenegi,
4. Meslek planlanm gerceklerle uzlastmp yerine getirebilme yetenegi
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2.4. Mesleki Olgunluk Kavrammm Tammi

Super'm 1955 yilinda mesleki olgunlugun yapismi tarumladigi gunden
itibaren mesleki olgunluk kavrami uzerinde cahsilmaktadir (Patton ve Creed, 2002).
Bu kavram, gelisimsel kuramlarm merkezinde yer alan bir kavramdir, Mesleki
olgunluk kavrarm ile bireyin mesleki davranisi anlasilmaya ve mesleki gelisim
gorevleri ile iliskili meslek gelisiminin duzeyi degerlendirilmeye cahsilrmstir.

Mesleki olgunlugun bircok kuramci tarafmdan tarurm yapilrmsnr. Bu _
tammlardan bazilan sunlardir:

Super'e gore mesleki olgunluk, bireylerin yasam asamalanndaki mesleki
gelisimsel gorevleri ile bas edebilmedeki hazir bulunusluk duzeylerini ve bunlan
gerceklestirme duzeylerini gostermektedir (Nelson- Jones, 1995).

Savickas (1984) ise mesleki olgunlugu bireyin gelisimsel gorevleriyle bas
etmede, yasma uygun meslek karanm vermede ve saghkh bilgi sahibi olmada bireyin
hazir bulunusluk duzeyi olarak tammlarrustir.

Crites'a (1969) gore mesleki olgunluk, bireyin erken cocukluk donemindeki
hayali secimlerinden emekli olmaya karar verdigi ana kadarki surecte bireyin
gostermis oldugu gelisimin derecesini ifade eder.
Super (1996), mesleki olgunlugun hem davramssal hem de bilissel unsurlan
icerdigini belirtir.

King (1989) mesleki olgunlugu, bireyin bilgisine ve yasma uygun mesleki
karar vermesindeki hazir bulunusluk duzeyi olarak tammlar.

Holland (1985) ise, mesleki olgunluk kavrarm ile psikolojik olgunlugu esit
sayar. Ona gore her iki kavram da bireyin kendisi ve cevresi hakkmdaki bilgi ve
deneyimine dayamr (Akt: Pietrafesa ve Splete, 1975).
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Mesleki

olgunluk

aynca bireyin

akilhca

ve

gercekci

mesleki

secim

yapabilmesi icin sahip oldugu bilgi ve becerinin boyutu olarak da tammlanabilir Bu
beceri, bireyin meslek secmesi gerektigini fark etmesini ve seciminin zaman icinde
hem gercekci hem de tutarh olma duzeyini de icerir. (Levinson, Ohler, Caswell ve
Kiewra, 1998).

Yukandaki

tammlann

gorevlerle bas edebilmesinde,

ortak ozelliklerine

bakildiginda

bireyin gelisimsel

icinde bulundugu mesleki gelisim asamasi ve yasma

uygun meslek karan vermesinde, kendisi ve cevresi hakkmda bilgi toplamasmda
bireyin hazir bulunusluk duzeyini vurguladigi; aynca kendisi ve meslekler hakkmda
sahip oldugu bilgi duzeyine ve seciminin gercekci ve tutarh olma duzeyine dikkat
cekildigi gorulmektedir.

Herr ve Cramer (1996), mesleki olgunlugu belirleyen 12 mesleki ogeyi de su
sekilde belirtmislerdir:
1. Gereksinimleri billurlastrrmanin farkmda olma

2. Kaynaklan kullanma,
3. Mesleki tercihlerini bicimlendirmede

dikkate almasi gereken etmenlerin

farki nda olma,
4. Mesleki amaclanm etkileyebilecek olasihklann farkmda olma,
5. Ilgilerde ve degerlerde farkhlasma,
6. Gecmis ve gelecek arasmdaki iliskinin farkmda olma,
7. Genellestirilen tercihleri bicimlendirme,
8. Tercihlerin tutarhligi,
9. Tercih edilen meslek hakkinda sahip olunan bilgi,
10. Tercih edilen meslek icin plan yapma,
11. Tercih edilen meslegin akilciligi,
12. Belirleme
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2.5. Yurt Dismda ve Tiirkiye'de Mesleki Olgunluk Konusunda Yapilan
Arastirmalar

Mesleki olgunlugun boyutlannm belirlendigi ilk arastirma Super ve
arkadaslan

(1951)'run baslattigi

'Career

Pattern

Study'

(Meslek Oruntusu

Cahsmasijdir (Crites, 1969).

Super'in Meslek Oriintiisii Cahsmasi,

-

Super, 'Benlik Kavrami

Kurami'ru smamak amaciyla 1951 yrlmda 'Career Pattern Study' (Meslek Onlntusu
Cahsmasij'm baslatrmstir. Bu arastirma yaklasik 20 yil surmustur. Arastirmanm
ilerleyen yillannda cahsmaya Jordaan, Crites, Overstreet gibi bir cok arastmci da
katilrmsnr. Boylece arastirma bir ekip cahsrnasi halinde surdurulmustur.

Arastirma ABD' nde 9. simfta okuyan 140 erkek ogrcnci uzerinde baslatilmis
ve denekler yaklasik 35 yasma gelene kadar surmustur. Arastirmada bir yandan
'benlik kavrami'rnn boyutlan belirlenmeye cahsihrken, ote yandan 'meslek secimi
surecinin ve mesleki olgunlugun boyutlari' da belirlenmeye calisilrmstir.

Super ve Overstreet meslek oruntilsil arastirmasma katilan dokuzuncu simf
ogrencilerinin on ikinci sirufa kadar izlenmesinden elde ettikleri verileri
degerlendirerek ilk ve orta ergenlik donernine iliskin mesleki olgunlugun boyutlanm
belirlemislerdir (Crites, 1969).

Super ve Overstreet, mesleki olgunlugun boyutlanm

belirlerken su

degiskenleri kullanmislardrr: 1. Secim ile ilgilenme, 2. Kaynaklan kullanma, 3.
Bilginin ozgiilltigii, 4. Planlamamn ozgiilliigii, 5. Planlanmis faaliyetlerin kapsarm, 6.
Meslek tercihlerinin alanlan, duzeyleri ve meslek alanlan arasmdaki tutarhligi, 7.
Olculen ilgilerin oruntulenme derecesi, 8. Ilgilerde olgunluk, 9. i~i, cahsmayi sevme,
10. i~ degerlerinin oruntulenme derecesi, 11. i~ doyumlarma yonelis, 12. Secme ve
planlamada sorumlulugu kabullenme, 13. i~ yasantismdan bagimsizlik, 14. Yetenek
ve mesleki tercih arasmdaki uygunluk, 15. Olculen ilgi ile mesleki tercih arasmdaki
uygurJuk, 16. Olculen ilgi ile fantazi tercihler arasmdaki uygunluk, 17. Olculen
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ilgilerin mesleki duzeyi ile tercih duzeyi arasmdaki tutarhhk, 18. Tercihlerin sosyoekonomik acidan erisilebilirligi (Crites, 1969).

Super ve Overstreet, bu degiskenlerin her birini mesleki olgunlugun boyutlan
olarak tarumlarmslardrr. Bu degiskenler hakkmdaki veriler deneklerle yapilan 40
dakikalik gorusme, dereceleme ol9egi ve standart testier yoluyla elde edilmistir.
Super ve Overstreet, arastirmalanm yaparken bu degiskenler (mesleki olgunlugun
boyudan) her ne kadar birbirinden ayn iseler de, aym surecin (meslek secimi
surecinin) parcalan olduklan icin aralannda olumlu iliskiler olacagim beklemislerdir,
Bu amacla bu degiskenlerin birbirleriyle iliskileri analiz edilmis ve bu degisken
uzerinde faktor analizi yapilrmsnr. Bazi degiskenler arasmdaki iliskilerden sadece
birkaci anlamh bulunmustur. Faktor analizi sonuclanna gore bu degiskenler toplam
varyansm %38 'ini aciklamistir, Yapilan istatistiksel analizler sonucunda aralannda en
yuksek olumlu iliski bulunan boyutlar mesleki olgunlugun boyutianni alarak kabul
edilmistir (Crites 1969).

Asagida Super ve Overstreet (1960)'in bu bulgulara dayanarak belirledikleri
ilk ve orta ergenlik donernine iliskin mesleki olgunlugun boyudan verilmistir:

1. BOYUT: Meslek Seeimine Planh Ydnelis
a) Secrne konusu ile ilgilenme,
b) Secime yonelmek icin kaynaklan kullanma.

2. BOYUT:

Tercih

Edilen

Meslek

Hakkmda

Planlamalar Y apma
a) Tercih edilen meslek hakkmda ozgul bilgileri saptama,
b) Tercih edilen meslegi daha ozgul olarak planlama,
c) Planlama faaliyetlerini genisletme,

3. BOYUT: Meslek Tercihlerinin Tutarhhgi
a) Alanlar dahilinde meslek tercihlerinin tutarhligi,
b) Duzeyler dahilinde meslek tercihlerinin tutarhligi,
c) Alan ve duzeyler dahilinde meslek tercihlerinin tutarhligi

Bilgi

Toplama

ve
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4. BOYUT: Ozelliklerin Billurlasmasi
a) Olculen ilgilerin oruntulenme derecesi,
b)ilgi olgunlugu,
c) Calisma sevgisi,
d) t~ degerlerinin oruntulenme derecesi,
e) t~ odullerinin tartisilmasmda gelisme,
f) Secme ve planlama sorumlulugunun kabullenilmesi,
g) Meslek seciminde bagimsizhk,

5. BOYUT: Meslek Tercihlerinde Akilcrhk
a) Y etenek ve tercihler arasmda uyusma,
b) Olculen ilgilerle tercihler arasmda uyusma,
c) Tercih duzeyi, olculen ilgiler ve meslek duzeyi arasmda uyusma,
d) Tercihlerin sosyo-ekonomik acidan erisilebilirligi.

Super ve Overstreet'in
gttnumuzde

de

ilk ve

degerlendirilmesinde

orta

belirledikleri
ergenlik

bu boyutlar

donemine

iliskin

gecmiste
mesleki

oldugu

gibi

olgunlugun

birer ol9ilt olarak kullamlmaktadir.

Gribbons ve Lohnes'in Meslek Planlamasma Hazirolus Arastrrmasi

Super'in

'Meslek

Oruntusu

Cahsmasmm

tekran

niteliginde

olan

bir

arastirmayi da Gribbons ve Lohnes (1968) yapmislardir. Bu arastrrmarun bulgulanrn
'Emerging Careers' adh eserde yayinlarruslardir.

Gribbons ve Lohnes, 8. simf ogrencilerini 9. ve 12. smiflarda okuduklan
yillarda

izleyerek

onlarla

belli zaman

yaprmslardir. Bu gorusmelerde
yapilandinlmis

arahklannda

40 dakikalik

gorusmeler

ogrencilere egitim ve mesleki gelisime iliskin 41

soru sormuslardir. U9 yil boyunca topladiklan bu gorusme verilerini

'Mesleki Planlamaya Hazir' olusun boyutlan olarak tasarladiklan
gore puanlamislardir.

sekiz degiskene
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Bu

arastirmanm

bulgularma

gore

ergenlik

yillanna

iliskin

'Meslek

Planlamasma Hazirolus' asagida belirtilen sekiz boyuttan olusmaktadir. Bu boyutlar
sunlardir:

1. BOYUT: Ogretim Programi Seciminde Faktdrler, Yetenekler, ilgiler ve
degerlerin program secimi, bir program icinde ders secimi ile iliskisinden ve program
seciminin meslek secimi ile iliskisinden haberdar alma.

2. BOYUT: Meslek Seciminde

Faktdrler, Y etenek, ilgi, degerlerden,

secilen rneslegin gerektirdigi egitim turu ve duzeyinden, secmeli derslerin secilen
meslekle iliskisinden haberdar alma. Secilen meslegin dogru tarurrum yapma.

3. BOYUT: Giic;:lii ve Zayif Yanlan Dile Getirme. Kisinin guclu ve zayif
yanlanmn farkmda olmasi ve bunlan dile getirebilmesi.

Guclu ve zayif yanlann

secilen meslekle iliskisini dile getirebilme

4. BOYUT: Kendini Degerlendlrrnede Dogruluk, Kisinin kendi tahmin
ettigi genel akademik yetenegini, sozel ve sayisal yeteneklerini, olculen yeteneklerle
.ve ders notlan ile karsilastirabilmesi.

5. BOYUT: Kendini Degerlendirmede Acikhk, Kisinin yeteneklerini kendi
kendine degerlendirirken yaptigi savunmalarda ortaya koydugu delillerin niteligi,

6. BOYUT: Ilgiler.

Kisinin

ilgilerinden

ve bunlann

meslek

secimi ile

iliskisinden haberdar olmasi.

7. BOYUT: Degerler, Kisinin degerlerinden ve bunlann meslek secimi ile
iliskisinden haberdar olmasi,

8.

BOYUT:

sorumlulugunu

almada

Seeimlerde
gosterdigi

Bagunsizhk,
istekliligin

Kisinin
derecesi

kendi

(Gribbons

secimlerinin
ve

Lohnes

l 968;Crites ).

Gribbons ve Lohnes'in arastirmalan
czellikleri bakimmdan farkhlasmaktadir:
kavrammi

'meslek

Arastirmalanm
sekizinci

planlamasma

su

1. Gribson ve Lohnes, 'mesleki olgunluk'
hazirolus'

kiz ve erkek ogrenciler

simfta okuyan ogrenciler

'Meslek Oruntusu Cahsmasi'ndan

uzerinde

uzerinde

olarak

adlandirrmslardir.

yaprmslardir.

baslatmislar

2.

3. Arastirmayi

ve bu ogrencileri
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yaslanna gelinceye kadar izlemislerdir, 4. Meslek planlamasma hazirolus olcutleri,
'Meslek Onlntusu Cahsmasinda kullarulan olcutlerden yararlamlarak tasarlanrmstir.
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Crites'in Ergenlikte Mesleki Gelisim Projesi. Crites (1965) mesleki clgunlugun
meslek seciminden daha kapsamh bir kavram oldugunu ileri surmustur, Crites'a gore
mesleki olgunluk kavrammm yalmz meslek secimini degil, karar vermeye karsi
tammlan, i~ gereklerinin anlasilmasmi ve kavranmasim, planlama etkinliklerini ve
yeteneklerin ve mesleki becerilerin gelismesini de kapsadigim belirtmistir. Bu
goruslerden yola cikarak Crites, bazi duzeltme ve eklemelerle Super ve Overstreet'in
belirledikleri mesleki olgunlugun boyutlarma dayanarak 'Ergenlikte Mesleki
Olgunluk Modeli' (1961 :255-259)'ni gelistirmistir.Crites (1978b) gelistirdigi bu
modelde ergenlikte mesleki davranislann olgunlastigi 6 boyut belirlemistir, Bunlar:
1. Mesleki Secimlerin Tutarhligi, 2. Meslek Secimi Icerigi, 3. Mesleki Secimlerin
Gercekciligi, 4. Meslek Secimi Yeterligi, 5. Meslek Secimi Sureci, 6. Meslek Secimi
Tutumlandir.

Crites (1978) 'Ergenlikte Mesleki Gelisim Modeli'nde, Super ve Overstreet
tarafmdan belirlenen mesleki olgunlugun 'Meslek Tercihlerinin Tutarhligi' ve
'Meslek
Tutarhligi'

Tercihlerinde Akilcihk'
ve

'Mesleki

boyutlanm

Secimlerin

sirasiyla

Gercekciligi'

'Mesleki

grup

Secimlerin

faktorleri

olarak

adlandirrmstir. Bu grup faktorlerine katkisi olan degiskenlerde son goruslere
dayanarak belli bazi degisiklikler yapmakla birlikte, bu iki grubun ilk onerilen
sekliyle birakildigmi belirtmektedir. Crites, aynca gelistirdigi bu modelde; 'Meslek
Secimi Yeterligi' ve 'Meslek Secimi Tutumlari' grup faktorlerinin Super ve
Overstreet'in 'Meslek Secimine Planh Yonelis', 'Tercih Edilen Meslek Hakkmda
Bilgi Toplama ve Planlamalar Yapma' boyutlanyla 'Ozelliklerin Billurlasmasi'
boyutunun belli bazi parcalanyla formule edildigini de belirtmektedir. Crites (1978b)
mesleki gelisim modeli boyutlan arasmda daha once acik bir sekilde hie dile
getirilmemis olan en yararh ve anlamh farkm meslek secimi icerigi ve meslek secimi
sureci arasmda oldugunu da vurgulamaktadir.

Crites 'Ergenlikte Mesleki Gelisim Modeli'nde belirledigi mesleki gelisim
surecinin boyutlanna iliskin 16 degisken belirlemistir. Crites, gelistirdigi bu modele
dayanarak ergenler icin once Mesleki Gelisim Envanteri'ni gelistirmistir, Mesleki
Gelisim Envanteri, birisi Tutum olccgi ve digeri Yeterlik Testi olmak uzere iki ana
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alt olcekten olusmaktadir (Crites 1965). Crites'in Mesleki Olgunluk Envanterleri ile
olculen mesleki olgunlugun irk, cinsiyet, sosyo-ekonomik
suuf

zeka, akademik

yetenek,

akademik

duzey, ogrenim gorulen

basan ve akademik

performans

vb.

degiskenlerle iliskisi Amerika'da ve diger ulkelerde sikhkla arastmlrmstir,

Cahsmalannda

mesleki olgunluk duzeyinin olcumune iliskin arastirmalara

oldukca fazla yer veren Crites, 'gercekci mesleki -kararlarda kritik olan tutum ve
yeterlikler yonunden olgunlugu olcmek icin daha once gelistirdigi Mesleki Gelisim
Envanteri ttzerinde cahsarak ' Mesleki Olgunluk Envanteri (1973Y,ni gelistirmistir.
Bu cahsmalanna
doneminden

iliskin bulgulan (1973) el kitabmda yaymlarmstir. Cocuklugun son

baslayip

gee; ergenlige

kadar uzanan

mesleki olgunluk

duzeyinin

saptanmasmda kullamlan bu envanter de Tutum Olcegi ve Yeterlik testi olmak uzere
iki bolumden olusmaktadir,

Crites (1973) Mesleki Olgunluk Envanteri uzerinde tekrar cahsarak buna eek
benzeyen (1978) Mesleki Olgunluk Envanteri'ni gelistirmistir. Bu envantere iliskin
bulgulan da (1978) el kitabmda yaymlamistrr.

Westbrook (1976;1976) Crites' m 'Ergenlikte Mesleki Gelisim Modeli'nde
ileri surdugu 'Meslek Secimi Tutumu' ve 'Meslek Secimi Yeterligi'

boyutlarmm

birbiriyle iliskili olup olmadigim test etmek amaciyla iki ayn arastirma yapmistrr.
Westbrook, her iki arastirmasmda da bu iki boyut arasmda elde ettigi korelasyonlann
Crites'm

'Ergenlikte

Mesleki

Gelisim

Modeli'nde

ileri

belirtilenden de daha yuksek oldugunu, saptanan korelasyonlann

surdugu

hipotezde

bu modelle tutarli

oldugunu bulmustur.

Benzeri bir arastirma ise Hen ve Enderlet'in (1976) tarafmdan yapilmisnr. Bu
arastmnacilar

da yine Crites'm Mesleki Olgunluk Envanteri (1973)'nin bir mesleki

olgunluk olc;usu olarak kullamhp kullamlamayacagiru

belirlemek amaciyla 9., 10. ve

11. smiflarda okuyan lise ogrencilerinin mesleki olgunluk puanlanm simf duzeyine,
okul sistemine ve cinsiyete gore karsilastirrmslardir.

Bulgular, Mesleki Olgunluk

Envanteri'nden alman puanlanan smif duzeyi yukseldikce arttiguu, ancak bu artistaki
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duzey ve derecenin cinsiyet, okul sistemi ve programdan
koymustur. Yukarda czetlenen onceki arastmnalarda

etkilenmedigini

ortaya

mesleki olgunluk duzeyinin

cinsiyete gore farkhlastigi ancak bu arastirmada ise mesleki olgunlugun cinsiyete ve
okul sistemine gore farklilasmamasi dikkati ceken bir bulgudur.

Maynard ve Hansen (1970) Crites'm Mesleki Gelisim Envanteri (1965)'nin alt
sosyo-ekonomik

duzeyden gelen zenci ve beyaz irktaki erkek ergen ogrencilerin

mesleki olgunluklanm olcmede yeterli olup olmadigim arastirmislardir. Bunun yam
sira arastirmaya katilan ogrencilerin
karsilastmlnustir,

Bu arastirmaya

mesleki olgunluk puanlan
katilan

erkek

ogrencilerin

ile zeka puanlan
bir

kisrm

fakir

bolgelerdeki zenci ve beyazlann devam ettigi banliyo okullannda, bir kisrm beyaz ve
siyahlann birlikte ogrenim gordtigti karma okullarda, bir kisrm da sadece beyazlarm
ogrenim gordugu okullarda okumaktadirlar, Arastirma bulgulan en yuksek mesleki
olgunluk puanlanna sahip ogrencilerin banliyo okullarmdaki ogrenciler-olduklanm,
bunu sirasiyla beyaz okulunda ve karma okulda okuyan beyaz ogrencilerin izledigi,
mesleki olgunluk puanlannm karma okulda okuyan zenci ogrencilerde dti$tligti ve en
dusuk

mesleki

olgunluk

puanlanna

ise zenci

gostermistir, Aym srra, okul programmm
sonuclannda

da gozlenmistir.

ogrencilerin

sahip

olduklanm

bir parcasi olarak uygulanan zeka testi

Ogrencilerin

mesleki

olgunluk

puanlan

ile zeka

testlerinden aldiklan puanlar arasmda oldukca yuksek duzeyde pozitif yonde iliski
bulunmustur. Bu bulgular arastirmada da beklenildigi gibi mesleki olgunlugun hem
sosyo-ekonomik

duzeye hem de zeka duzeyine gore farkhlastigmi

gostermistir.

Ancak arastirmacilar bu arastirma sadece erkek ogrenciler uzerinde yapildigi icin
sonuclar yorumlarurken ihtiyath dusunulmesi gerektigini ileri surmektedirler.

Kelly ve Colangelo

(1990) ustun yetenekli

lise ogrencileri,

ogrencileri ve ozel ogrenme gti<;ltigti olan lise ogrencilerinin
Envanteri( 1973 )nden aldiklan puanlan

karsilastirmislardir.

gore; Mesleki Olgunluk Envanteri'nden

en yuksek puanlan

genel lise

Mesleki Olgunluk

Arastirma

bulgulanna

ustun yetenekli lise

ogrencileri almislardir, Bu ogrencileri genel lise ogrencileri izlemistir, En dusuk
mesleki olgunluk puanlanm ise ozel ogrenme gti<;ltigti olan ogrenciler almislardir.
Farkh yetenek duzeylerindeki
anlamh duzeyde, farkhhklar

bu ogrencilerin mesleki olgunluk puanlan arasmda
bulunmustur.

Kisacasi, akademik yetenek duzeyinin
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mesleki olgunluk uzerinde guclu bir etkisi gorulmustur. Arastirmada bu ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeyleri cinsiyet acismdan da karsilastmlnustir, Ancak cinsiyete
gore bu ogrencilerin mesleki olgunluk dtizeylerinde anlamli duzeyde farklar
bulunmarmstir. Bu bulgunun Herr ve Endertein'in (1976) bulgularma benzedigi
gdrtllmektedir.

Westbrook (1994) Amerika Birlesik Devletleri(ABD)'nde yasayan siyah ve
beyaz irktaki lise ogrencilerinin Crites'm Mesleki Olgunluk Envanteri tutum
olceginden aldigi puanlanm karsilastirnustir. Bulgular beyaz irktaki ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeylerinin siyah irktakilerden anlamh duzeyde yuksek oldugunu
gostermistir. Bu bulgu mesleki olgunlugun arastirmada da one suruldugu gibi irkla
iliskili oldugunu gostermektedir,

Wu-Tein (2000) matematik ve fen bilimlerinde yetenekli erkek lise
ogrencilerinin mesleki olgunluk ve mesleki ilgilerini akademik performanslan
acismdan karsilastirrmslardir. Arastirma bulgulan akademik performansi yuksek
matematik ve fen bilimlerinde yetenekli olanlarm mesleki olgunluk puanlanmn
akademik performansi dusuk olanlardan anlamli duzeyde yuksek oldugunu
gostermistir. Akademik performansi yuksek ogrencilerin dusuk olanlara gore
arastmci mesleki ilgilere sahip olduklan bulunmustur. Aynca lise birinci siruf
ogrencilerinin akademik performans ve mesleki ilgileri arasmdaki iliskilerin ikinci ve
ucuncu simftakilere gore daha yuksek oldugu bulunmustur, Bu bulgular genel olarak
degerlendirildiginde ogrencinin sahip oldugu yetenekleri (mat-fen) ile mesleki
olgunluk duzeyi arasmdaki iliskinin akademik yetenegi ile mesleki olgunlugu
arasmdaki iliskiden daha guclu oldugunu gostermektedir. Bir baska ifadeyle bu
bulgular

bireyin

yeteneklerinin

mesleki

olgunluk

duzeyinde

akademik

performansmdan daha gtlclil bir etkiye sahip oldugunu gostermektedir.

Isaac (2001) iki yilhk on-lisans programmda ogrenim goren ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeylerini cinsiyetlerine gore karsilastirrmstir. Arastirma
sonucunda, kiz ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyi erkek ogrcncilcrinkinden
anlamli duzeyde yuksek cikmistir. Bu bulgu arastirmaya katilan ogrencilerin mesleki
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olgunluk duzeylerinin cinsiyete gore farkhlastigmi yani bu farkm kizlar lehine
oldugunu gostermektedir.

Hill ve Lynette (2001) ABD'li siyah irktaki universiteli atlet ogrenciler ile
atlet

olmayan

universiteli

ogrencilerin

mesleki

olgunluk

duzeylerini

karsilastnrmslardir. Arastirmada atlet ogrencilerden okudugu alan ile kariyer
tercihleri

arasmda

uyum

olanlann

mesleki

olgunluk

dtizeylerinin, uyum

olmayanlannkinden daha yuksek oldugu bulunmustur. Bu bulgular genel olarak
degerlendirildiginde bireyin okudugu alan ile kariyer tercihleri arasmdaki uyum
duzeyinin mesleki olgunluk dtizeyine yansidigmi gostermektedir.

Carrero (2002) ABD'de yasayan etnik gruplarm kariyer gelisimleri uzerinde
bireyselciligin

ve

toplumsalcihgm

etkisini

arastirrmstrr.

Bireyselcilik

ve

toplumsalcihk ile ilgili literaturde ABD'de yasayan etnik azinhklann kariyer
davramslanm toplumsalcihgm ABD'deki beyazlann ise kariyer davranl~lanm
bireyselciligin etkileyebilecegi ileri surulmektedir. Ancak bu arastirrnada ileri
surulen goruslerin tersi sonuclar bulunmustur. Cunku ABD'de yasayan etnik
azmhklann da ABD'li beyazlar gibi kariyer davramslanm bireyselciligin etkiledigi
bulunmustur, Bu sonuca ragmen arastirmada toplumsala ogrenciler bireycilere gore
mesleki kararlanm verirken veya mesleki olgunlukla ilgili tutum ve davranislan
sergilerken arkadaslanna ve ailelerine daha bagimh olduklan bulunmustur.
Toplumsalci ogrenciler kariyer kararlanm verirken daha bilincli ve gelecekteki
sonuclan daha fazla dusunme yani rasyonel karar verme egilimi gostermislerdir,
Bunun yam sira toplumsalci ogrencilerin ailelerinin onlarm kariyer karan ile ilgili
davraruslannda daha katihmci yani cocuklanna daha fazla yardim edici olduklan
bulunmustur.

Yukanda ozetlenen arastirmalann sonuclan genel olarak degerlendirildiginde;
irk, cinsiyet, sosyo-ekonomik duzey, ogrenim gorulen siruf vb. degiskenlere gore lise
ogrencilerinin mesleki olgunluk duzeylerinin farkhlastigi gorulmektedir. Ancak
cinsiyete gore mesleki olgunlugun farkhlasip farkhlasmadigina iliskin arasnrma
bulgulannm birbirleriyle pek tutarh olmadigi dikkati cekmektedir (Herr ve
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Enderlein, 1976; Isaac, 2001; Kelly ve Colangelo, 1990). Yine bu arastirmalann
sonuclan, mesleki olgunluk, zeka, akademik performans, akademik yetenek ve
akademik basan arasmda oldukca ytiksek diizeyde olumlu iliskiler oldugunu yani
akademik yetenek ve akademik basan duzeyi arttikca mesleki olgunluk duzeyinin de
arttigim yada tersi oldugunu gostermistir. Ancak bu arastirmalarda zeka, akademik
yetenek ve mesleki olgunluk duzeyi arasmdaki iliskilerin, akademik basan, akademik
performans ve mesleki olgunluk arasmdaki iliskilerden daha gtlclu oldugu
soylenebilir. Dolaysiyla bu arastirma planlamrken ozetlenen · onceki arastirmalann
sonuclanna dayamlarak ulkemiz genel lise ogrencilerinin mesleki olgunluk
duzeylerinin cinsiyetlerine ve SED'lerine gore farkhlasip farklilasmadiginm
incelenmesi arasnrmaya deger gorulmustur.

Mesleki olgunluk konusu ABD dismdaki ulkelerde de arastmlnus ve hatta
konuyla ilgili kulturler arasi karsilastirmalar bile yapilrmstir.

Blustein (1987) universite ogrencilerinin karar, verme stilleri ile mesleki
olgunluk duzeyleri arasmdaki iliskileri incelemistir, Bu arastirmamn bulgularma
gore, mantikh karar verme stili ile mesleki olgunluk arasmda pozitif yonde ve
anlamli bir iliski oldugu gorulmustur. Ancak sezgisel ve bagimli karar verme stilleri
ile mesleki olgunluk arasmda anlamh diizeyde iliskiler gorulmemistir.

Fouad (1988) Arnerika Birlesik Devletleri'ndeki ve israil'deki dokuzuncu ve
12. simf ogrencilerinin mesleki olgunluk dilzeylerini karsilastirmistir. Arastirma
bulgularma gore, (a) israilli ogrencilerin mesleki olgunluk puanlan Arnerikah
ogrencilerin mesleki olgunluk puanlarmdan dusuk bulunmustur, (b) Her iki ulkede de
mesleki olgunluk puanlan arasmda cinsiyet acismdan farkhhklar bulunmarmsnr, (c)
Bunlarm yam sira israilli 12. simf ogrencilerinin mesleki olgunluk puanlan
dokuzuncu simf ogrencilerininkinden anlamh duzeyde yuksek bulunmustur, Ancak
Amerikali dokuzuncu ve 12. simf ogrencilerinin mesleki olgunluk puanlan arasmda
anlamh duzeyde bir farkhhk bulunmamistir. Arastirmaci, Amerikali 9. ve 12. simf
ogrencileririin mesleki olgunluk puanlan arasmda anlamh duzeyde bir farkliligm
bulunmamasi sonucunun; 'Amerikah ogrenciler arasmda snuflar yukseldikce mesleki
olgunluk duzeylerinde yiikselme ve farkhlasma

gorulmemektedir'

seklinde
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yorumlanmamasim 'Amerikan okul sistemleri ve programlan siruflar yukseldikce
farkhlasir ve bu farkhhklar mesleki olgunluk duzeyini arttiran czelliktedirler. Ancak
bu arastirmamn sonuclan bu durum ile bagdasmamaktadir' seklinde yorumlanmasi
gerektigini ifade etmektedir. Arastirmanm bu sonucunun nedenlerinin deneysel bir
calisma ile arastmlmasim onermektedir.

Mesleki olgunlugun meslek secimi sureciyle ilgili diger degiskenlerle
ornegin; mesleki karar verme, mesleki planlama vb. degiskenlerle de iliskilerinin
arastinldigi cahsrnalar yapilrmstir.

Blustein (1988) mesleki karar verme surecinin dogasim daha acik anlamak
icin mesleki olgunlugun mesleki davrams ve mesleki bilgi ile iliskilerini arastirrmsnr.
Arastirma sonuclan, bu degiskenler arasmda paylasilan ortak varyansm cogunu
mesleki olgunlugun mesleki planlama ve meslek seciminin billurlasmasma iliskin
boyutlarm olusturdugunu gostermistir, Arastirmaci, bu bulgulanmn arastirmasnu
dayandirdigi mesleki gelisim teorisinin ileri surdilgil 'meslek secimi billurlasmasmi
bireylerin kendilerinden beklenilen mesleki gelisim gorevlerini yerine getirirken
olusturdugu' gorusuyle, onceki arastirmalarla ve uygulamalarla tutarh oldugunu ileri
surmektedir,

Turkiyede mesleki olgunluk konusundaki ilk arastirmayi Akay (1983)
yaprrustir. Arastirmanm amaci lise ogrencilerinin meslek seciminde goz onune
almacak faktorler hakkmda ne derece bilgi sahibi olduklanm, meslek secimine iliskin
tutum ve davranislann hangilerinde kendilerinden beklenen mesleki olgunluk
duzeyine erisebildiklerini ortaya koymaktadir, Arastirma bulgulanna gore; (a) lise
ogrencilerinin meslek secerken goz onune alinmasi gereken faktorlerden bazi
faktorleri goz onune aldiklan, ancak bu faktorler hakkmda yeterince bilgi sahibi
olmadiklan, tercih ettikleri meslekler hakkmda yeterli bilgi edinmedikleri, iyi
mesleki

planlamalar yapmadiklan,

cahsma

hayatma iliskin olumlu tuturn

gostermedikleri, (b) ogrencilerin simflar ilerledikce mesleki olgunluk duzeylerindeki
arnsm belirgin olmadigi ve genellikle kendilerinden beklenen mesleki olgunluk
duzeyine erisemedikleri, ( c) aym simfta okuyan ogrenciler arasmda kiz ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeylerinin erkeklerinkinden daha yuksek oldugu bulunmustur,
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Uzer (1987) lise son suuf ogrencilerinin yuksekogretim progranu tercihleri ile
kendi yetenek alanlan, yetenek duzeyleri ve ilgi alanlan arasmdaki uyumsuzlugun
ortaya koydugu mesleki rehberlik ihtiyaci ile mesleki olgunluk olceginin tutum ve
kendini tanima alt olceklerinden aldiklan puanlar arasmdaki iliskileri incelemistir.
Arastirmada elde edilen bulgular; (a) omeklem gruplarmdaki erkek ogrencilerin kiz
ogrencilere

kiyasla yetenek alanma daha uygun mesleki tercih yaptiklanm;

kiz

ogrencilerin ise yetenek duzeyine ve ilgi alamna gore erkeklere kiyasla daha uygun
tercihler yaptiklanm, (b) kiz ogrencilerin mesleki olgunluk olceginin mesleki tutum
ve kendini tamrna alt olceklerinden aldiklan puanlarm erkeklerinkinden daha yiiksek
oldugunu, ( c) Esit Agirhkh
inildikce

her iki cinste

OYS Puaru yontmden ust gruptan alt gruba dogru

de tercihlerin

yetenek

alanma

ve yetenek

duzeyine

uygulugunun azaldigmi, ( d) mesleki rehberlik ihtiyacmm bir gostergesi olarak alman
tercihin yetenek alanma, yetenek duzeyine ve ilgi alanma uygunluk endeksleri ile
mesleki olgunluk

olcusu olarak

saptanan mesleki tutum ve kendini tamma arasmdaki

iliskilerin yalmz kiz ogrencilerde tist, orta ve alt Esit Agirhkli OYS Puani gruplarmm
ttimunde anlamh oldugunu ortaya cikarrmsur.

Mesleki olgunlugun mesleki karar verme, mesleki planlama, mesleki tutum
ve kendini tamrna gibi degiskenlerle
arastirmalann

sonuclanmn;

iliskilerinin

mesleki olgunlugun

incelendigi

yukarda ozetlenen

meslek secimi ile ilgili cinsiyet,

SED, smif duzeyi ve benzerlerinin dismdaki degiskenlerle de iliskili oldugunu yani
mesleki olgunlugun meslek secimi ile ilgili tum degiskenlerle

iliskili bir kavram

oldugunu dusundttrmektedir.

Ergenlerin mesleki olgunluk ve mesleki gelisim duzeylerinde ana babalarmm
egitim duzeylerinin, tutumlannm etkisinin arastmldigi cahsmalar da yapilmistir.

Akbahk (1991) ortaokul ill. Smif ogrencilerinin mesleki olgunluk duzeylerini
incelemistir.

Arastirmada

su

sonuclara

ulasilrmstir:

(1)

Ortaokul

III.

siruf

ogrencilerinin mesleki gelisim donernlerinin gerektirdigi meslek seciminde ilgi ve
yetenekleri goz onune alma, meslek seciminin sorumlulugunu ustlenme ve calisma
hayatma karsi olumlu tutum gelistirme ile ilgili mesleki gelisirn gorevlerini yerine
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getirmedikleri gorulmustur. (2) Erkek ve kiz ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
arasmda kizlann lehine anlamh farkhhk bulunmustur. (3) Sosyo ekonomik duzey ile

'

mesleki olgunluk; duzeyleri arasmda anlamli bir iliski bulunrnarmstir. (4) Hedeflenen
egitim ttirii ile mesleki olgunluk puanlan arasmda da anlamh iliski bulunmarmstir.

Akbiyik (1996) meslek liselerine devam eden ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeylerinin meslek lisesi turu ve basan algilanna gore farkhlasip farkhlasmadigim
incelemistir, Arastirma sonucunda, Ticaret Lisesi ogrencilerinin mesleki olgunluk
puan ortalamalarmm Endustri Meslek Lisesi, imam Hatip Lisesi ve Kiz Meslek
Lisesinde okuyan ogrencilere gore dusuk oldugu gorulmustur. Meslek liselerinde
okuyan kiz ogrcncilerin mesleki olgunluk puanlan ortalamalan erkeklere gore ytiksek
bulunmustur. Ogrcncilcrin basan durumlanru algilayislanna gore mesleki olgunluk
puan ortalamalan arasmda ise anlamh derecede fark bulunmustur. Basanlanm 90k
iyi ve iyi olarak algilayan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeylerinin basanlanni
orta olarak algilayan ogrencilerinkinden yuksek oldugu bulunmustur.

Cakar (1997) lise son smif ogrencilerinin mesleki olgunluk duzeylerini cesitli
degiskenler acismdan incelemistir, Arastirma sonuclan, ogrencilerin mesleki
olgunluk puanlan ile denetim odagi puanlan arasmda anlamli derecede bir iliski
oldugunu gostermistir. Icten denetim odakh ogrencilerin mesleki olgunluk puanlan
distan denetim odakh

ogrencilerin mesleki olgunluk puanlanndan

ytiksek

bulunmustur, Mesleki rehberlik hizmeti alan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
alamayanlara gore daha yuksek bulunmustur. Egitim duzeyi yuksek olan annelere ve
babalara sahip ogrencilerin mesleki olgunluk puanlan, egitim duzeyi dusuk olanlara
gore anlamh bir sekilde yuksek bulunmustur. Aynca 'Fen Bilimleri' alarunda okuyan
ogrencilerin mesleki olgunluk puanlan, 'Sosyal Bilimler' ve Turkce-Matematik'
alanlarmda okuyan ogrencilere gore anlamli derecede yuksek bulunmustur.
Demokratik tutum gosteren ailelerden gelen ogrencilerin mesleki olgunluk dtizeyleri,
tutarsiz, baskici ve otoriter tutum gosteren ailelerden gelen ogrcncilcrin mesleki
olgunluk duzeyleri anlamh derecede yuksek bulunmustur. Gelir duzeyi ortarun
ustunde olan ailelerden gelen ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyi, gelir duzeyi orta
ve ortarun altmda olan ailelerden gelen ogrencilerinkinden anlamh derecede ytiksek
bulunmustur,
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Yazar (1997) ise genel lise ve meslek lisesi ogrencilerinin mesleki olgunluk
duzeylerinin simf duzeyi, cinsiyet, okul turti, gelir duzeyi ve ana-baba tutumlarma ~
gore farkhlasip farkhlasmadigmi arastirmistir. Arastirma sonucunda, ana-babasi
demokratik olan ogrencilerle ana-babasi ilgisiz olan ogrencilerin mesleki olgunluk
puanlan arasmdaki fark ana-babasi demokratik olan ogrenciler lehine bulunmustur,
Meslek lisesine devam eden I. ve III. simf ogrencilerinin mesleki olgunluk puanlan
arasmdaki fark I. simf lehine bulunmustur. Aynca, gelir duzeyi yuksek olan
ogrencilerin, mesleki olgunluk duzeyleri, gelir duzeyi dusuk olan ogrencilere gore
anlamh duzeyde yuksek bulunmustur, K1z ogrcncilerin mesleki olgunluk duzeyleri
ise erkek ogrencilerinkinden daha yuksek bulunmustur.

Otrar (1997) Endustri Meslek Lisesi ve Ciraklik Egitim Merkezine devam
eden 16-18 yas . grubundaki ergenlerin mesleki olgunluk duzeyleri ile bazi kisilik
ozellikleri (basarma, basatlik, sebat, duzen, bagimsizhk, degisiklik, oto-kontrol,
ozguven, yaratica, kisilik ve askeri liderlik) arasmda anlamli bir .iliski olup
olmadigim arastimustir. Arastirma sonuclan, Ciraklik Egitim Merkezi ogrencilerinin
mesleki olgunluk duzeylerinin, Endustri Meslek Lisesi ogrencilerininkinden daha
yuksek oldugunu gostermistir. Ancak bu arastirrnada mesleki olgunlugun olcumunde
kullamlan Mesleki Olgunluk Olcegi (Kuzgun ve Bacanli, 1995)'nden lise ogrencileri
icin Norm Tablosuna gore bu iki grubun mesleki olgunluk puanlan kendilerinden
beklenilen mesleki olgunluk puam 134'ten oldukca dusuktur. Dolayisiyla bu bulgular
bir yandan arasnrmaya katilan hem Cirakhk Egitim Merkezindeki hem de Endustri
Meslek Lisesindeki ogrencilerin mesleki olgunluk puanlanm oldukca dusuk
oldugunu gostermektedir, Ustelik bu iki gruptaki ogrenci de meslek secimlerini
yapmislardir. Dolayisiyla bu ogrencilerin mesleki olgunluk puanlan aym zamanda
meslek secimini yapmis bireyler icinde oldukca dusuktur, Bu nedenle bu bulgular
diger yandan soz konusu okullarda mesleki olgunluk olcumunt; yineleyen
arastirmalann yapilmasi gereksinimini de ortaya koymaktadir,

Zeren (1999) yabanci dil agirhkh lise, ozel lise ve Anadolu lisesi son smif
ogrencilerinin

mesleki

olgunluk

duzeylerini

cesitli

degiskenler

acismdan

incelemistir, Arastirma bulgulanna gore, lise son simf ogrencilerinden aldiklan
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mesleki rehberlik yardirmru yeterli gorenlerin mesleki olgunluk duzeyleri bu yardimi
yeterli gormeyenlerin

mesleki olgunluk duzeylerine

gore daha yuksek cikrmstir,

Okul turu, cinsiyet, ana-babalann egitimi, ana-babalann
ile aile gelir duzeyi degiskcnleri
olgunluk

duzeylerine

acismdan

sag olma ve evlilik durumu

soz konusu lise turlerinin

gore anlamh bir fark bulunmamistir.

mesleki

Ancak okullanndan

aldiklan mesleki rehberlik hizmetini yeterli olarak algilayan ogrencilerin mesleki
olgunluk duzeyleri yeterli olarak algilamayanlara gore daha yuksek bulunmustur .

Bacanh

(1995)

yaptigi

ogrencilerinin

mesleki

sonuclan,

arastirmada

bu

ogrencilerinin
gostermistir.

mesleki

arastirmada,

olgunluk

mesleki

duzeylerine

smanan
olgunluk

mesleki

grup

etkisini
grup

duzeylerim

rehberliginin

incelemistir.

rehberligi

lise

Arastirma

programmm

gelistirmede

etkili

lise

oldugunu

Bacanh (1996) aym prograrni bes haftada uygulanabilecek

sekilde

kisaltmis ve bu kisa programi da baska bir grup lise ogrencisi uzerinde smamistir. Bu
arastirmanm sonuclan da bu kisa sureli mesleki grup rehberligi programmm da lise
ogrencilerinin

mesleki

olgunluk

duzeylerini

gelistirmede

etkili

oldugunu

mesleki

olgunlugu

gostermistir.

Usluer

(1996)'de

meslek

gelistirmede etkisini arastrmustir.
meslek

inceleme

yasantisi

lise

inceleme

yasantismm

Lise ogrencileri uzerinde yapilan bu arastirmada
ogrencilerinin

mesleki

olgunluk

duzeylerini

gelistirmede etkili cikrmstir.

Hamamci (1996) aile rehberligi programmm anne babalann meslek gelisimi
konusundaki bilgi duzeyleri ve cocuklanmn meslek gelisimlerine yardimci olmaya
yonelik

tutumlar

uzerindeki

etkisini

incelemistir.

Arastirma

sonucunda,

aile

rehberligi programmm anne babalann meslek gelisimi konusundaki bilgi duzeyleri
ve cocuklannm

meslek gelisimlerine yardimci olmaya yonelik tutumlan uzerinde

etkili oldugu bulunmustur,
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Uskaner (1999) mesleki grup rehberliginin lise 1. simf ogrencilerinin mesleki
olgunluk duzeylerine etkisini arastirrmstir, Bulgular bu arastirmada smanan mesleid
grup rehberliginin mesleki olgunlugu yiikseltmede etkili oldugunu gostermistir.

Evren (1999) ilkogretim sekizinci smifta ogrenim goren ogrencilerden
mesleki grup rehberligi uygulamasma katilan ve katilmayan cinsiyetleri farkli
ogrencilerin mesleki olgunluklan, mesleki benlik algilan ve mesleki benlik algilan
dogrultusunda meslek tercihi yapmalan arasmda fark olup olmadigiru arastirrmstir,
Arastirma sonucunda, deney ve kontrol gruplannm mesleki olgunluk puanlan
arasmda mesleki grup rehberligine katilan deney grubu lehine anlamh farklar
bulunmustur. Bunun yam sira deney grubundaki kizlann erkeklere gore mesleki
benlik algilan dogrultusunda ilgi ve yeteneklerine iliskin meslek tercihlerinin u.9il.nti
de tutarli yaptiklan bulunmustur.

Kagmci (1999) Orta Dogu Teknik Universitesi (ODTU) 'Hazirhk okulundaki
bir grup ogrencinin mesleki olgunluk duzeylerini saptamak ve mesleki olgunluk
duzeylerinin yas, cinsiyet, aile bireylerinin egitim durumlan,
bolumlerinden
farkhlasmadigmi

ve

ODTU'den

memnuniyet

arastirrmstir, Arastirma

dil.zeylerine

sonucunda,

gore

ogrencilerin
farklilasip

ODTU hazirhk

suufi

ogrencilerinin 73,9%'nun kendilerinden beklenilen mesleki olgunluk duzeyine
ulasamadigi, yalmz 23,1%'nin kendilerinden beklenilen mesleki olgunluk duzeyine
ulastiklan bulunmustur, Aynca, babalan universite mezunu olan ogrencilerin
mesleki olgunluk puanlannm babalan yiiksekokul mezunu olan ogrencilerin
puanlarmdan daha yuksek oldugu bulunmustur, ogrencilerin yas, cinsiyet, anne
egitim durumu, bolumden ve ODTU'den memnuniyetleri ve mesleki olgunluk
duzeyleri arasmda anlamh bir iliski bulunamamistir.

Sahranc (2000) lise ogrencilerinin denetim odagi puanlarmm mesleki,
olgunluk duzeylerine, cinsiyet, simf, akademik basan algisi, ailenin parcalanrmshk
durumuna, anne ve baba egitim duzeyine, anne ve baba yasma gore farkhlasip
farkhlasmadigim incelemistir, Arastirma bulgulanna

gore, I9 denetimli lise

ogrencilerinin mesleki olgunluk duzeyleri dis denetimli lise ogrencilerininkinden
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anlamh olarak daha yuksek bulunmustur, Smif duzeyi ve algilanan akademik basan
arttikca mesleki olgunluk duzeyinin de arttigi bulunmustur.

Turner ve Lapan (2002) aileden algilanan sosyal destek, kariyer ozyetkinlik
beklentisi, kariyer planlama/yetkinlik arastirmasi, cinsiyet ve kariyer ilgileri
arasmdaki iliskileri arastirrmslardir. Lise ogrencileri uzerinde yapilan arastirmada
kariyer ozyetkinlik beklentisi, kariyer planlama/yetkinlik arastirmasi, ve aileden
algilanan

sosyal

destek

ergenlerin

kariyer

ilgilerinin

yordayicilan

olarak

bulunmustur, Bu bulgular bir baska ifadeyle ergenlerin kariyer ilgilerinin meslek
secimi ile ilgili degiskenlerin yam sira aileden algilanan sosyal destekle de iliskili
oldugunu gostermistir,

Surucu (2005) genel liselerdeki ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri ile
genel, aile, arkadas ve ogretmenlerinden algiladiklan sosyal destek duzeyleri
arasmdaki iliskiyi, mesleki olgunluk duzeyleri ile aile, arkadas ve ogretmenlerinden
algiladiklan sosyal destek duzeyleri uzerinde cinsiyet ve sosyo-ekonomik duzeyin _
(alt, orta ve ust) temel ve ortak etkilerini incelemistir, Lise ogrencilerinin mesleki
olgunluk puanlan ile genel sosyal destek puanlan,

aile, arkadas, ve ogretmenden

algilanan sosyal destek puanlan arasmda pozitif ve anlamh iliskiler oldugu
saptanrmstir,

Akbulut (2006), arastirmasinda, Muzik Egitimi Anabilim Dali ogrencilerinin
sahip olduklan denetim odaklan (icsel-dissal), aynca, cinsiyet ve simf degiskenleri
acismdan

ogrencilerin

denetim

odaklanna

iliskin

algilanmn

saptanmayi

amaclamistir. Arastirma, betimsel bir cahsma olup, 2005 - 2006 ogretim yilmda
Muzik Egitimi Anabilim Dallarmda ogrenim goren 1. smiftan 88 ve 4. simftan 73
olmak tizere toplam 161 ogrenci katilrmstir. Veriler, anket aracihgr ile toplanmis ve
istatistiksel olarak degerlendirilmistir, Bulgulardan, Muzik Egitimi Anabilim Dali
ogrencilerinin yuksek duzeyde icsel denetim odagina sahip olduklan saptanrrustir.
Aynca, cinsiyetleri acisindan denetim odagim ongormede anlamh bir farkhlasrna
gorulmus, kizlann erkeklere oranla daha icsel denetim odakh olduklan gorulmustur.
Simf duzeyleri acisindan anlamh bir farkhlasrnaya rastlanmanustir.
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Kutlug (2007), Cocuk gelisimi egitirni ile okuloncesi ogretmenligi son simf
ogrencilerinin
incelenmesi
icerisinde

mesleki olgunluk ve kendini kabul duzeyleri arasmdaki
amaciyla yapilnustir.

5 universitede

tlniversiteleri)

ogrenim

Arastirmanm

(Ankara,
gormekte

Hacettepe,
olan

omeklemini,

iliskinin

Ankara ili smirlan

Baskent,

Gazi, Ortadogu

gelisimi

egitimi

cocuk

teknik

ve okuloncesi

ogretmenligi son smif ogrencilerinden toplam 222 kisi olusturmaktadir. Arastirmaya
katilan ogrencilerin kendini kabullerinin mesleki olgunlukla iliskisi incelenmistir.
Ogrencilerin

bolumleri, universiteye

giristeki puan turleri, not ortalamasi,

tercih

sirasi, lise turu, yasi, kardes sayisi, yasam yeri, anne babanm ogrenim duzeyi gibi
degiskenlerin

kendini kabul ve mesleki olgunlukla

iliskisi incelenmistir,

Sonne

olarak ogrencilerin bolumleri, puan turu, not ortalamasi, tercih sirasi, lise turu , yasi,
kardes sayisi, yasam yeri, anne babanm ogrenim duzeyi gibi degiskenlerin mesleki
olgunluk ve kendini kabulde anlamli bir farkhlik yaratmadigi ancak kendini kabul
duzeyi

ile

mesleki

gonilmektedir.

olgunluk

Bu iliski

arasmda

kendini

olumlu

kabul

duzeyi

yonde

bir

yukseldikce

iliski

bulundugu

mesleki

olgunluk

duzeylerinin de yukseldigini gostermektedir,

Kokusoy

(2008)

.Endustri

Meslek

Liselerine

devam

eden ogrencilerin

mesleki olgunluk duzeyleri ile algiladiklan aile destegi duzeyleri cesitli degiskenler
acismdan incelemistir. Arastirmanm orneklemini random omekleme yontemiyle elde
edilen alt! Endustri Meslek Lisesinden 219 'u erkek 93 'ii kiz top lam 312 ogrenci
olusturmustur. Arastirma sonucunda Endustri Meslek Liselerinde bir meslek alanma
yonelmis olan cgrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri oldukca dusuk bulunmustur.
Ogrencilerin

algiladiklan

aile destegi orta duzeyde bulunmustur.

Ogrencilerin

mesleki olgunluk olceginden aldiklan puanlarla algilanan aile destegi olceginden
aldiklan puanlar arasmda anlamh bir iliski bulunmustur.
yonde gerceklesmistir.

Algilanan

aile destegi puanlan

Soz konusu iliski pozitif
artikca mesleki olgunluk

puanlan da artmaktadir.

Oguz (2008), lise ogrencilerinin

mesleki olgunluk

duzeylerini

yordayan

degiskenleri incelemistir. Arastirmanm iki amaci bulunmaktadir. Birinci amaci karar
verme

stratejileri,

oz-yeterlik

inaner, cinsiyet,

simf duzeyi ve not ortalamasi

arastirmanm yordayici degiskenlerini olusturmaktadir, Arastirmanm ikinci arnaci da,
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ogrencilerin mesleki olgunluk duzeylerine gore anne ve babalannm onlann meslek
gelisimlerine yardimci olmaya yonelik tutumlan arasmda bir fark olup olmadigmi
incelemektir. Arastirma bulgularma gore mesleki olgunluk duzeyinin yordayicisi ozyeterliktir. Oz-yeterliligi sirasiyla, l ] .smif duzeyi, 1 Ocsuuf duzeyi, cinsiyet ve
mantikh karar verme stratejisi degiskenleri izlemektedir. Ictepisel karar verme
stratejisi, bagimh karar verme stratejisi, kararsizhk stratejisi, not ortalamasi ve 9.s1mf
duzeyi degiskenlerinin ise mesleki olgunlugun anlamli birer yordayicisi olmadigi
gorulmektedir. Aynca arastirmada ogrencilerin mesleki olgunluk duzeylerine gore
anne ve babalarmm onlann mesleki gelisimlerine yardimci olmaya yonelik
tutumlarmm da farkhlasmadigi bulunmustur.
Taskiran (2008), Endustri Meslek Lisesi ogrencilerinin egitim gordukleri
okullarm okul iklimi algilamalan ile mesleki olgunluk duzeyleri arasmdaki iliskinin
nasil oldugunun incelemistir. orneklem grubunun 341 'i erkek (%90,0), 38'i kiz
(%10,0) olmak uzere toplam 379 ogrenciden olusmaktadir. Mesleki Olgunluk Olcegi
toplam puanlannda cinsiyet, yas, simf duzeyi, bolum, babanm meslegi, annenin
meslegi, babanm egitim duzeyi, annenin egitim duzeyi, algilanan anne-baba tutumu,
evin durumu, algilanan gelir duzeyi, ailedeki birey sayisi, okulu isteyerek secip
secmeme, meslek secimi konusunda yardim alip almama degiskenine gore anlamh
bir farkhhk bulunmamistir. Mesleki Olgunluk Olcegi toplam puanlan Okul lklimi
Olcegi'nin tum alt boyutu puanlan ile pozitif yonde olumlu iliskidedir. Mesleki

Olgunluk Olcegi toplam puanlan yukseldikce Okul lklimi Olcegi'nin tum alt boyutu
puanlan da yukselmektedir.
i~gor.i.Y., Sezer F. (2008) Ortaogretim 9. ve 10. suufta okuyan ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeyini arttirmaya yonelik hazirlanan simf-ici rehberlik
etkinliklerinin

ogrencilerin

mesleki

olgunluk

duzeyleri

uzerindeki

etkisini

incelemeye yonelik on-test, son-test modelli kontrol gruplu deneysel bir cahsmadir.
Arastirmamn cahsma grubunu 2006-2007 ogretim yilmda Erzurum merkez Mehmet
Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin 9. ve 10. smifinda okuyan ogrenciler olusturmaktadir,
9. ve 10. simf deney grubu ogrencilerine ontest isleminden soma uygulanmak uzere
arastirmacilar tarafindan 8 adet simf ici rehberlik etkinlikleri hazirlanmistir.
Hazirlanan smif-ici rehberlik etkinliklerinin hafta da bir etkinlik olmak uzere 8 hafta
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sureyle uygulamasi yapilrmstir. Arastirma sonuclanna gore uygulamaya katilan
ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyi puanlannm deney oncesinden sonrasma deney
grubu lehine anlamh bir farkhhk gosterdigi saptanmistrr.
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BOLUM3
YONTEM
j

Bu bolumde arastirma modeli, evren ve omeklem,

verilerin toplanmasi,

cozumlenmesi ve yorumlanmasi ile ilgili bilgilere yer verilmistir.

3.1. Arastirma Modeli

Bu arastirma, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

ortaogretim

kurumlannda

ogrenim goren ogrencilerin, Mesleki Olgunluk Duzeylerini incelemeyi
tesadufi

omekleme

yontemi

kullamlarak

yapilmis

bir

amaclayan

arastirmadir.

Olcek

uygulanmadan once her okulun 9, 10, 11, 12. Smiflanndan kura yontemi ile birer
sube secilmistir.
genel

olarak

aciklamalar

Uygulamalann yapildigi her okulda simflara girilerek arastirmanm

amaci

ve veri toplama

yapilrms

ve

ogrencilerin

araclannm

cevaplanmasma

uygulamayla

ilgili

- iliskin

sordugu

kisa

sorular

yamtlanmistir,

3.2. Evren ve Orneklem

Arastirmamn evrenine, 2009 - 2010 ogretim yih icerisinde
faaliyeti gosteren ortaogretim
icerisinde

bulunan

ve

okullan

tesadufi

ogrencilerinden olusmaktadir.

almrmstir. Orneklem

ornekleme

yontemi

egitim - ogretim

ise KKTC smirlan
kullamlarak

secilen
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3.3. Verilerin Toplanmasi

3.3.1. Olcme Araclanmn Gelistirilmesi

Bu arastirma, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ortaogretim kurumlannda
ogrenim goren ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Duzeylerini belirlemeyi arnaclayan bir
I
arastirmadir. Ortaogretim kurumlannda ogrenim goren ogrenci

gruplanna
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maddelik anketler uygulannustir. Bu cahsmada ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeylerini belirlemek

amaciyla

''Mesleki Olgunluk Olcegi" kullamlrmsnr.

Arastirmada verileri toplamaya yonelik kullamlan olcrne araclanna iliskin bilgiler su
sekildedir:

Mesleki Olgunluk Ol9egi: Arastirma da ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeylerini belirlemek amaci ile Kuzgun ve Bacanh (1996) tarafmdan gelistirilen
Mesleki Olgunluk Olcegi kullarulmistir. Besli Likert tipi dereceleme ol9egi olarak
gelistirilen olcekte 40 madde bulunmaktadir. Olcek, "bana hie uygun degil'{l), "bana
pek uygun degil11(2), "bana biraz uygun'{S), "bana uygun'{-l), "bana 90k uygun'{S)
seceneklerinden olusmaktadir.

Olceklerdeki
olusmaktadir.

maddelerden

Olumlu

ifadeler

19'u

olumlu

dogrudan

21 'i

olumsuz

olumsuz
ifadeler

ifadelerden
ise

ters

degerlendirilmektedir. Mesleki Olgunluk Olceginden elde edilen puanlar arttikca
bireylerin mesleki olgunluk duzeyi de artmaktadir. Bu olcekte ham puam 11143 11 'e
ulasrrus bir ogrencinin kendisinden beklenen mesleki olgunluk duzeyine ulastigi
belirtilmektedir. Ancak bu ogrencinin kendisinden beklenen mesleki tutum ve
davramslan geregi gibi yerine getirebildiginden soz edebilmek icin 11155" puana
ulasmasi gerekmektedir. Bu nedenle ham puam "143" 'e ulasamarms bir ogrencinin
mesleki olgunluk duzeyi dusuk olarak kabul edilmektedir. Diger taraftan puan111143"
ile" 155" arasmda olan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeylerini gelistirmeye
ihtiyaci var denir. Puaru "155" puana ulasan ve gecen ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri yuksek olarak kabul edilmektedir.
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MOO Super"in (1957) benlik kavrami kuramma dayamlarak gelistirilmistir,
Super ve Overstreet "Deneme Basamagi''ndaki 14-18 yaslar arasmdaki genclerin
kazanmalan gereken 11 tutum ve davrams belirlemistir. Kuzgun"un hazirlarms
oldugu olcekte bu tutum ve davramslardan sekizi yer almistir. Bu tutum ve
davramslar sunlardir:

1. Bir mesleki tercihi billurlastirma gereginin farkmda olma
2. Meslek seciminde goz onune almacak faktorlerin farkmda olma
3. Meslek seciminde hedefleri etkileyebilecek ihtimallerin farkmda olma
, 4. Meslek seciminde simdi-gelecek iliskisinin farkmda olma
5. Tercih edilecek meslekle ilgili bilgi edinme
6. Tercih edilen meslegi planlama
7. ilgi ve degerleri farkhlastirma
8. Meslek seciminde kaynaklan kullanma (Kuzgun, 1996).

3.4. Verilerin Cozumlenmesi

Ornekleme alman okullarda doldurulup, geri donen anketlerden elde edilen
bilgiler, arastirmaci tarafmdan veri kodlama tablolarma tek tek islenmis, elde edilen
verilerin analizi bilgisayar ortammda SPSS paket programmdan yararlanarak, t-test,
ANOVA ( F-test ), Coklu Karsilastirma Istatistiksel Analiz sonuclan icin de LSD
testi uygulanarak elde edilmistir. Arastirmada anlamhhk duzeyi .05 olarak kabul
edilmistir.

Ogrcncilere uygulanan anket ve olcekler tamamlandiktan sonra cevap
kagitlan kontrol edilerek eksik ve hatah doldurulan cevap kagrtlan arastirma
kapsami disma ahnrmstir. Olcegin guvenirligi ise ic tutarhkhk katsayisi hesaplanarak
tespit edilmistir. Buna gore Cronbach Alfa katsayisi 0.89; korelasyon katsayisi ise
r=.82 olarak bulunmustur, Bu bulgular olcegin guvenilir bir olcme araci oldugunu
gostermektedir. Olcegin aynca norm cahsmalan da yapilrmstir (Kuzgun ve Bacanh,
1996) . Olc;ekmaddeleri Ek-1'de belirtilmistir.

BOLUM4

BULGULAR VE YORUMLAR

Arastirmanm bu bolumunde, arastmnamn
ve

yorumlar

degiskenlere

yer

almaktadir.

Omeklemi

alt problemlerine iliskin bulgular

olusturan

ogrencilerin

demografik

gore frekans ve yuzde degerleri, mesleki olgunluk duzeyleri analiz

edilerek tablolar halinde gosterilmistir.

4.1. Orneklemi Olusturan Ogrencilerin Demografik Degiskenlere Gore Frekans
ve Yiizdeleri

Tablo 1. Orneklemi Olusturan Ogrencilerin Cinsiyet Degiskenine Gore Frekans ve
Yuzdeleri

Cinsiyet

n

%

Erkek

437

45,9

K1z

516

54,1

Toplam

953

100,0

gibi omeklemi

olusturan ogrencilerin

Tablo 1 'de de goruldugu
erkek, %54,l 'i kizdir,

%45,9'u
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Table 2. Omeklemi Olusturan Ogrencilerin Yoneldikleri Meslek Alam Degiskenine
Gore Frekans ve Yuzdeleri

Bolum

n

%

19

2,0

2.Fen

141

14,8

3.Sesyal

33

3,5

4. Turkce-Matematik

81

8,5

362

38,0

6.Arts

3

,3

7.Makine

2

,2

8.Tesviye

1

,1

9.Meter

14

1,5

10.Elektrik

29

3,0

11.Medya

10

1,0

12.Muhasebe

153

16,1

13. Cocuk gelisimi

15

1,6

Teknolojileri

17

1,8

15.Bilgisayar Destekli

14

1,4

Muhasebe

13

1,4

bakimi Kuaforluk

17

1,8

17. Turizm ve Otelcilik

8

,8

18 .Bankacilik

17

1,8

19.in~aat Teknisyenligi

14

1,5

20.Yapi Ressamhgi

4

,4

953

100,0

1. Y abanci Dil

5.Hazirhk

14.Bilgisayar ve Bilisim

16.Gilzellik ve Sa9

Toplam

Table 2'de de goruldugt; gibi, omeklem

grubunu olusturan ogrencilerin

%2,0'1 Yabanci Dil, %14,8'i Fen, %3,5'i Sosyal, %8,5'i Turkce - Matematik, %38'i
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Hazirhk, %0,3'-U Arts, %0,2'si Makine, %0,1 'i Tesviye, %1,5'i Motor, %3,0'1
Elektrik, %1,0'1 Medya, %16,1 'i Muhasebe, %l,6's1 Cocuk Gelisimi, %1,8'i
Bilgisayar ve Bilisim Teknolojileri, %1,4'-U Bilgisayar Destekli Muhasebe, %1,8'i
Guzellik, Sa9 Bakmu ve Kuaforluk, %0,8'i Turizm ve Otelcilik, %1,8'i Bankacilik,
%1,5'i lnsaat Teknisyenligi, %0,4'-U ise Yapi Ressamligi bolumlerinde egitim
gormektedirler.

Tablo 3. Orneklemi Olusturan Ogrencilerin Bulunduklan Siruf Degiskenine Gore
Frekans ve Yi.izdeleri

Simf

n

%

9. Smif

367

38.5

10. Simf

176

18.5

1 l. Siruf

234

24.6

12. Simf

176

18.5

Toplam

953

100,0

Yukandaki tablodan da anlasilacagi gibi, ogrencilerin %38,5'i 9. simf,
%18,5'i 10. sinif, %24,6's111. siruf, %18,5'i ise 12. simftir.
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Tablo 4. Orneklcmi Olusturan Ogrcncilerin Baba Meslegi Degiskenine Gore Frekans
ve Yuzdeleri

Meslek

n

%

i~9i

381

40,0

Memur

188

19,7

Kucuk Esnaf

107

11,2

Milhendis doktor avukat

47

4,9

Cahsrmyor

21

2,2

Emekli

71

7,5

Issiz

21

2,2

Serbest Meslek

117

12,1

Toplam

953

100,0

Tablo 4'te de goriildiig-U gibi calisrna kapsamma alman ogrencilerin
babalanmn %40,0'1 isci, %19,7'si memur, %11,2'si k-U9-Uk esnaf, %4,9'u muhendisdoktor-avukat, %2,2'si cahsmiyor, %7,5'i emekli, %2,2'si issiz, %12,1 'i ise serbest
meslekle ugrastigr saptanmistir,
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Tablo 5. Omeklcmi Olusturan Ogrencilerin Anne Meslegi Degiskenine Gore Frekans
ve Yuzdeleri

Meslek

n

%

lsci
Memur
Kucuk Esnaf
Muhendis-DoktorAvukat
Cahsnuyor
Emekli
Issiz
Serbest Meslek
Top lam

198

20,8

73

7,7

55

"

5,8

13

1,4

418

43,9

21

2,2

28

2,9

147

15,3

953

100,0

Tablo 5'te de goruldugt; gibi cahsma kapsamma alman ogrencilerin
annelerinin %20,8'i isci, %7,7'si memur, %5,8'i kucuk esnaf, %1,4'u muhendisdoktor-avukat, %43,9'u cahsmiyor, %2,2'si emekli, %2,9'u issiz, %15,3'u ise
serbest meslekle ugrastigi saptanrmstir,
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Tablo 6. Omeklemi Olusturan Ogrencilerin Babalanmn Egitim Durumu Degiskenine
Gore Frekans ve Yuzdeleri

Egitim Durumu

n

Okuryazar degil

18

1,9

Okuryazar

25

2,6

ilkokul

271

28,4

Ortaokul

228

23,9

Lise

320

33,6

Yuksekokul- Universite

82

8,6

Yuksek Lisans-Doktora

9

0,9

953

100,0

Toplam

%

Orneklemi olusturan ogrencilerin babalannm, %1,9'unun okuryazar olmadigi,
%2,6'smm

okuryazar oldugu, %28,4'ilniln

ilkokul mezunu oldugu, %23,9'unun

ortaokul mezunu oldugu, %33,6'smm lise mezunu oldugu, %8,6'smm yuksekokuluniversiteden
saptanmistir.

mezun

oldugu,

%0,9'unun

ise

yuksek

lisans-doktora

yaptigi
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Tabla 7. Orncklemi Olusturan Ogrencilerin Annelerinin Egitim Durumu Dcgiskenine
Gore Frekans ve Yilzdeleri

Egitim Durumu

n

%

Okuryazar degil

51

5,4

Okuryazar

33

3,5

ilkokul

295

31,0

Ortaokul

211

22,1

Lise

306

32,1

Yuksekokul-Universite

54

Yuksek lisans-Doktora

3

0,3

953

100,0

-

Toplam

5,7

Orneklemi olusturan ogrencilerin annelerinin egitim duzeyi ise, %5,4'ilniln
okuryazar
oldugu,

olmadigi,

%3,5'inin

okuryazar

%22,1 'inin ortaokul mezunu

%5,7'smm

yuksekokul-universiteden

doktora yaptigi saptanrmstir.

oldugu,

%31,0'mm

ilkokul

mezunu

oldugu, %32, l 'inin lise mezunu

oldugu,

mezun oldugu, %0,3 'unun ise yuksek lisans-
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Tablo 8. Orneklemi Olusturan Ogrencilerin Egitiminde Anne Babalannm Cocuk
Yetistirme Tutumu Degiskenine Gore Frekans ve Yuzdeleri

n

%

Baskici ve otoriter

106

11,1

Asin koruyucu tutum

173

18,2

Reddedici tutum

16

1,7

Demokratik tutum

313

32,8

Tutarsiz tutum

26

2,7

Fikrim yok

319

33,5

Toplam

953

100,0

Tutum

Omeklemi olusturan ogrencilerin egitiminde, anne babalan, %11,1 'inin
baskici ve otoriter, %18,2'sinin asm koruyucu, %1,7'sinin reddedici, %32,8'1
demokratik tutum gosterdigini belirtirken, %33,5'1 bu konu ile ilgili fikri olmadigiru
belirtmistir.

Tablo 9. Orneklemi Olusturan Ogrencilerin Oturduklan Ev Turu Degiskenine Gore
Frekans ve Yuzdeleri
n

%

18

1,9

Lojman

219

23,3

Kira

699

73,3

17

1,8
-100,0

Ev

Kendimizin
Toplam

953

Tablo 9'da da goruldugu gibi, ogrencilerin %1,9'u evde, %23,3'u lojmanda,
%73,3'u kirada, %1,8'1 ise evlerinin kendilerine ait oldugunu belirtmistir,
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Tablo

10.

Degiskenine

Orneklcmi

Olusturan

Ogrencilerin

Ailelerinin

Gelir

Durumlan

Gore Frekans ve Yuzdeleri

n
Dusuk

3

%

'

l

7,7

Ortanm alti

77

8,1

Orta

548

57,5

Ortarun ustu

220

23,1

Yuksek

35

3,7

Toplam

953

100,0

Tablo lO'da da goruldugt; gibi, ogrencilerin ailelerinin %7,7'si dustik gelirli,
%8,l 'I ortanm altmda gelire sahip, %57,5'1 orta gelirli %23,1 'I ise ortanm ustunde
'"

gelire sahip, %3,7'sinin ise, yiiksek gelire sahip oldugu saptanrmstir.

Tablo 11. Orneklemi Olusturan Ogrencilerin Ailelerindeki Birey Sayisi Degiskenine
Gore Frekans ve Yuzdeleri

Birey Sayisi

n

%

2 kisi

20

2,1

3 kisi

112

11,8

4 kisi

430

45,1

5 kisi

252

26,4

6 ve ustu

139

14,6

Top lam

953

100,0

1 kisi

Orneklemi

olusturan

ogrencilerin

%2,1 'inin evlerinde

2 kisi olduklanm,

%11,8'inin

evlerinde 3 kisi olduklanm,

%45,1 'inin evlerinde 4 kisi olduklanm,

%26,4'unun

evlerinde 5 kisi olduklanm,

%14,6's1 ise evlerinde 6 kisi ve ustunde

olduklanm belirtmistir.
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Tablo 12. Omeklemi Olusturan Ogrencilerin Ogrenim Gordukleri Okullan Isteyerek
Secip Secmemelerine Degiskenine Gore Frekans ve Yuzdeleri

n

%

Evet

778

81,6

Hayir

175

18,4

Toplam

953

100,0

Tablo 12'de de goruldugt; gibi omeklem grubunu olusturan ogrencilerin
%8l,6's1

okulu isteyerek

sectigini,

%18,4'-U ise okulu

isteyerek

secmedigini

belirtmistir.

Tablo 13. Orneklemi Olusturan Ogrencilerin

Gordugu Egitimden Memnun Olup

Olmamasi Degiskenine Gore Frekans ve Yuzdeleri

n

%

Evet

671

70,4

Hayir

282

29,6

Toplam

953

100,0

Tab lo 13 'ten de anlasilacagi gibi ogrencilerin % 70,4 'ti aldiklan egitimden
memnun oldugunu, %29,6's1 ise memnun olmadigim belirtmistir.

so

Tabla 14. Omeklemi Olusturan Ogrcncilerin Meslek Secimi Konusunda Yardim Ahp
Almamalanna Dair Degiskene Gore Frekans ve Yuzdeleri

Meslek

n

%

Evet

441

46,3

Hayir

512

53,7

Tap lam

953

100,0

Ogrencilerin %46,3'-U meslek secimi konusunda yardim aldigmi, %53,7'si ise
yardim almadigim belirtmistir,

4.2. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeylerinin incelenmesine Iliskin Bulgular

Genel ve Teknik Liselerde

Egitim Alan Ogrencilerin

mesleki

olgunluk

puanlanmn aritmetik ortalamasi ve standart sapma degerleri Tabla 15'te verilmistir.

Tabla 15. Ogrencilerin Mesleki Olgunluk Puanlanna lliskin Degerler

MOO Puanlan

N

Min

Max

X

ss

953

87

145

120,27

7,53

Tabla 15'te de goruldugu
aritmetik ortalamasi

gibi ogrencilerin

120,27 olarak bulunmustur.

mesleki olgunluk puanlannm
Ankete katilan 953 ogrencinin

mesleki olgunluk olceginden aldigi en du~uk puan 87 en yuksek puan ise 145 olarak
belirlenmistir,

Bu bulgulara gore ogrencilerin mesleki olgunluk olceginden aldigi

puanlann aritmetik ortalamasi oldukca dusuk bulunmustur.

Kuzgun'a (1996) gore ogrencilerin mesleki olgunluk olceginden elde edilen
puanlann yorumlanmasmda u9 ol9ut ele almmaktadir. Aldiklan puanlar 143 ve daha
az olanlann mesleki olgunluk duzeylerinin dusuk, 143-155 puan arasmda olanlann
kendilerinden

beklenilen mesleki olgunluk duzeyine ulastiklan

ancak isabetli bir
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karar verebilmeleri

icin mesleki olgunluk duzeylerini gelistirmeleri

gerektigi, 155

puan ve uzerinde olanlann mesleki olguluk duzeyleri ytiksek oldugu ve isabetli bir
mesleki karar verebilecegi kabul edilmektedir.

4.2.1. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeylerinin Cinsiyet Degiskenine Gore incelenmesine Iliskin Bulgular

Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
ile cinsiyetleri arasmdaki iliskide anlamh bir farkm olup olmadigiru belirlemek icin T
t-testi analizi yapilrmstrr, Yapilan t-testi analizine iliskin bulgular asagidaki tabloda
verilmistir.

Tablo.16.

Ogrencilerin Mesleki Olgunluk Dtizeyleri ile Cinsiyet Degiskenine Iliskin

t-Testi Sonuclan

ss

N
Erkek

437

119.52

7.94

t
2.569,

p

Sd
951

Aciklama

.010
p<0.05

K1z

516

120.82

7.11

Fark
Anlamh

Tablo 16'da gorilldilgil gibi erkek ogrencilerin ortalama degeri (X=ll 9.52,
SS= 7.59) kiz ogrencilerin ortalama degeri ise (X=120.82,SS=7.ll)'dir.

Elde edilen

verilerden erkek ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri ile kiz ogrencilerin mesleki
olgunluk duzeyleri arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark oldugu gorulmektedir
(t=2.569= p<0.05).
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4.2.2. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeylerinin Egitim Aldiklari Boliim Degiskenine Gore incelenmesine ili~kin
Bulgular

Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
egitim aldiklan bolumlere gore anlamh bir farkm olup olmadigmi belirlemek icin
Tek yonlu Karsilastirma Analizi (Anova) yapilmistir. Yapilan analize iliskin bulgular
Tablo 17' de verilmistir.

Tablo 17. Ogrencilcrin Mesleki Olgunluk Duzeyleri ile Bolumlerine Ait Bulgularm
Anova Sonuclan

Kareler
Toplarru
Gruplararasi

Karel er
df

Ortalamasi

1277,669

19

67,246

Gruplaricl

52684,748

933

56,468

Toplam

53962,418

952

F
1,191

Anlarnhhk
,257

Tablo 17' den de anlasilacagi gibi genel ve teknik lisede ogrenim goren
ogrencilerin bolumleri ile mesleki olgunluk duzeyleri arasmda istatistiksel olarak
anlamli bir fark olmadigi saptanrmstir (F=l.191, p>.05).
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4.2.3. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeylerinin Snuf Degiskenine Gore incelenmesine Iliskin Bulgular
\

Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin mesleki olgunluk di.izeyleri
ile egitim aldiklan simf duzeyleri arasmdaki iliskide anlamh bir farkm olup
olmadigim belirlemek icin Tek yonlu Karsilastirma Analizi (Anova) yapilnustir.
Yapilan analize iliskin bulgular Tablo 18 'de verilmistir,

Tablo 18. Ogrcncilerin Mesleki Olgunluk Duzeyleri ile Suuf Duzeylerine Ait
Bulgulann Anova Sonuclan

N

X

ss

F

p

9. Simf

367

120.24

7.67

3.286

.020

10. Suuf

176

119.24

7.58

11. Suuf

234

119.98

7.60

Fark

12. Siruf

176

121.68

6.89

Anlamh

Toplam

953

120.26

7.52

Aciklama

P<.05

Tablo 18'de goruldugt; gibi, 9.sm1f ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
ortalama puam (X = 120,24, SS= 7.67), 10. Smif ogrencilerin ortalama puanlan (X
= 119.24, SS=7.58),

11. Simf ogrencilerin ortalama puanlan

(X = 119.98,

SS=7.60), 12. Simf ogrencilerin ortalama degeri ise (X = 121.68, SS=6.89), 'dur.

Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin siruf duzeyleri ile mesleki
olgunluk duzeyleri arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark oldugu ortaya
cikmistir (F=3.286, p<.05).
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4.2.4. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeylerinin Babalarmm Mesleklerine Gore incelenmesine Iliskin Bulgular

Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
ile babalannm meslekleri arasmdaki iliskide anlamh bir farkm olup olmadigim
belirlemek icin Tek yonlu Karsilasnrma Analizi (Anova) yapilmistir. Yapilan analize
iliskin bulgular Tablo 19'da verilmistir.

Tablo 19. Ogrencilcrin Mesleki Olgunluk Duzeyleri ile Babalanrun Mesleklerine Ait
Bulgulann Anova Sonuclan
Kareler
Toplarm
Gruplararasi

Kareler
Ortalamasi

df

306,956

7

43,851

Gruplarici

53655,462

945

56,778

Top lam

53962,418

952

F

Anlarnhhk
,772

,611

Tablo 19' da goruldugt; gibi, lise ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin
babalannm meslekleri ile mesleki olgunluk duzeyleri arasmda istatistiksel olarak
anlamli bir fark olmadigi ortaya cikrrustir (F=.772, p>.005).

4.2.5. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeylerinin Annelerinin Mesleklerine Gore incelenmesine Iliskin Bulgular

Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
ile annelerinin meslekleri arasmdaki iliskide anlamh bir farkm olup olmadigmi
belirlemek icin Tek yonlu Karsilastirma Analizi (Anova) yapilrmstir. Yapilan analize
iliskin bulgular Tablo 20'de verilmistir.
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Tablo 20. Ogrencilerin Mesleki Olgunluk Duzeyleri ile Annelerinin Mesleklerine Ait
Bulgulann Anova Sonuclan
Kareler

Karel er
Toplarru

Ortalamasi

df

490,987

7

70,141

Gruplarici

53471,431

945

56,584

Toplam

53962,418

952

Gruplararasi

F

Anlarnlthk

1,240

,278

Tablo 20'de goruldugt; gibi, lise ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin
annelerinin meslekleri ile ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri arasmda
istatistiksel olarak anlamli bir fark olmadigi ortaya cikrrusur (F=l .240, p>.05).

4.2.6. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeylerinin Babalarmm Egitim Durumlarma Gore incelenmesine Iliskin
Bulgular
Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
ile babalannm egitim durumu arasmdaki iliskide anlamli bir farkm olup olmadigim
belirlemek icin Tek yonlu Karsilastirma Analizi (Anova) yapilnustrr. Yapilan analize
iliskin bulgular Tablo 21 'de verilmistir.

Tablo 21. Ogrencilerin Mesleki Olgunluk Duzeyleri ile Annelerinin Mesleklerine Ait
Bulgularm Anova Sonuclan
Kareler

Kareler
Toplarm

Ortalamasi

df

144,203

6

24,034

Gruplarlci

53818,214

946

56,890

Toplam

53962,418

952

Gruplararast

F

Anlarnltltk
,422

,864

Tablo 21 'de goruldugu gibi, lise ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin
babalarmm egitim durumlan ile ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir farkm olmadigi ortaya cikmistir (F=.422, p>.05).

56

4.2.7. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeylerinin Annelerinin Egitim Durumlarma Gore incelenmesine Iliskin
Bulgular
Genel veteknik liselerde egitim alan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
ile annelerinin egitim durumu arasmdaki iliskide anlamh bir farkm olup olmadigmi
belirlemek icin Tek yonlt; Karsilastirma Analizi (Anova) yapilnustir. Yapilan analize
iliskin bulgular Tablo 22'de verilmistir.
Tablo 22. Ogrencilerin Mesleki Olgunluk Duzeyleri ile Babalarmm Egitim
Durumlanna Ait Bulgulann Anova Sonuclan
Karel er

Kareler
Toplamt

Ortalarnasi

df

366,012

6

61,002

Gruplaric;:i

53596,406

946

56,656

Toplam

53962,418

952

Gruplararasi

F
1,077

Anlarnhlrk
,375

Yukandaki tabloda da goruldugu gibi, lise ve teknik liselerde egitim alan
ogrencilerin annelerinin egitim durumlan ile ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark olmadigi saptanrmstir (F=l.077, p>.05).
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4.2.8. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeylerinin Annelerinin Egitim Durumlarma Gore incelenmesine Iliskin
Bulgular

Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
ile ailelerin cocuklannm egitiminde sergiledigi tutum arasmdaki iliskide anlamh bir
farkm olup olmadigim belirlemek icin Tek yonlu Karsilastirma

Analizi (Anova)

yapilmistir, Yapilan analize iliskin bulgular Tablo 23 'te verilmistir,

Tablo 23. Ogrcncilerin Mesleki Olgunluk Duzeyleri ile Ailelerin Sergiledigi Tutuma
Ait Bulgulann Anova Sonuclan
Karel er

Kareler
Toplarru

Gruplararasi

Ortalamasi

df

233,391

5

46,678

Gruplarici

53729,026

947

56,736

Toplam

53962,418

952

Tablo 23 'ten de anlasilacagi gibi lise ve teknik
ogrencilerin

ailelerinin

cocuklannm

egitimlerinde

F

Anlarnlrhk

,823

,534

liselerde

egitim

alan

sergiledikleri

tutum

ile

ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark
olmadigi saptanrrustir (F=.823, p>.005).
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4.2.9. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeylerinin Oturduklari Ev Tiirlerine Gore incelenmesine Iliskin Bulgular

Genel ve Teknik liselerde egitim alan ogrencilerin mesleki olgunluk di.izeyleri
ile oturduklan ev ti.irleri arasmdaki iliskide anlamh bir farkm olup olmadigiru
belirlemek icin Tek yonl i.i Karsilastirma Analizi (Anova) yapilrrustir. Yapilan analize
iliskin bulgular Tablo 24'te verilmistir.
Tablo 24. Ogrencilerin Mesleki Olgunluk Di.izeyleriile Oturduklan Ev Ti.irlerineAit
Bulgularm Anova Sonuclan
Kareler

Kareler

Toplarru

Ortalamasi

df

88,052

3

29,351

Gruplarici

53874,365

949

56,770

Toplam

53962,418

952

Gruplararast

Anlamhhk

F
,517

,671

Yukandaki tabloda da goruldugu gibi, genel ve teknik liselerde egitim alan
ogrencilerin oturduklan ev ti.irleri ile ogrencilerin mesleki olgunluk di.izeyleri
arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadigi saptanrmstir (F=.517, p>.05).
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4.2.10. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeylerinin Oturduklari Ev Tiirlerine Gore incelenmesine Iliskin Bulgular

Genel ve Teknik liselerde egitim alan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
ile ailelerinin toplam gelir duzeyi arasmdaki iliskide anlamli bir farkm olup
olmadigmi belirlemek icin Tek yonlu Karsilastirma Analizi (Anova) yapilrrustir.
Yapilan analize iliskin bulgular Tablo 25'de verilmistir.

Tablo 25. Ogrcncilcrin Mesleki Olgunluk Duzeyleri ile Ailelerinin Toplam Gelir
Duzeylerine Ait Bulgularm Anova Sonuclan
Kareler

Kareler
Toplarru

Ortalamast

df

89,791

4

22.448

Gruplaric;:i

53872,627

948

56,828

Toplam

53962.418

952

Gruplararasi

F

Anlarnhhk

,395

,812

Yukandaki tabloda da goriildiigii gibi, genel ve teknik liselerde egitim alan
ogrencilerin

ailelerinin toplam gelir dtlzeyi ile ogrencilerin mesleki olgunluk

duzeyleri arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadigi saptanrrustir (F=.359,

p>.05).
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4.2.11. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeylerinin Ailelerindeki Birey Sayrsma Gore incelenmesine Iliskin Bulgular

Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
ile ailelerindeki birey sayisi arasmdaki iliskide anlamh bir farkm olup olmadigmi
belirlemek icin Tek yonlu Karsilastirma Analizi (Anova) yapilmistir. Yapilan analize
iliskin bulgular Tablo 24 'te verilmistir,
Tablo 26. Ogrencilerin Mesleki Olgunluk Dtizeyleri ile Ailelerindeki Birey Sayisma
Ait Bulgulann Anova Sonuclan

N

X

ss

F

p

1 kisi

3

112.33

11.50

2.454

.032

2 kisi

17

118.94

5.11

p<.05

3 kisi

112

121.41

7.52

Fark

4 kisi

430

120.72

7.37

Anlamh

5 kisi

252

119.33

7.87

6 kisi ve ustu

139

119.92

7.31

Toplam

953

120.26

7.52

Actklama

Tablo 26'da goruldugil gibi ogrencilerin ailelerindeki birey sayisinda 1 kisi
olan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri ortalama puani (X = 112.33, SS=
11.50), 2 kisi olanlarm ortalama puanlan (X = 118.94, SS=5.1 l), 3 kisi olanlarm
ortalama puanlan (X

=

121.41, SS=7.52), 4 kisi olanlarm ortalama puam (X

=

120.72, SS=7.37), 5 kisi olanlann ortalama puam (X = 119.33, SS=7.87), 6 kisi ve
ustu olanlarm ortalama puam ise (X = 119.92, SS=7.3 l),dir.
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Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin ailelerindeki birey sayisi
ile mesleki olgunluk duzeyleri arasmda istatistiksel olarak anlamh bir iliski oldugu
ortaya cikmistir (F=2.454, p<.05).

4.2.12. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeylerinin Ogrenim Gordiikleri Okullari isteyerek Secip Se~memelerine
Iliskin Bulgular
Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
ile ogrenim gordukleri okullan isteyerek secip secmemeleri arasmdaki iliskide
anlamh bir farkm olup olmadigmi belirlemek icin t-testi analizi yapilmistir. Yapilan
t-testi analizine iliskin bulgular Tabla 27'de verilmistir,
Tabla 27. Ogrencilerin Mesleki Olgunluk Duzeyleri ile Okulu isteyerek Secip
Se9memelerine Iliskin t-testi Sonuclan

ss

N

Evet

778

120.37

7.59

Hayir

173

119.71

7.24

t

1.041

Sd

p

Actklama

949

.298

p>.05

Fark
Anlamsiz

Tabla 27' de goruldugu gibi okulu isteyerek secen ogrencilerin ortalama
degeri (X=120,37, SS= 7.59) istemeyerek secen ogrencilerin ortalama degeri ise
(X=l 19,71,SS=7.24)'tfu. Elde edilen verilerden okulu isteyerek secen ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeyleri ile istemeyerek secen ogrencilerin mesleki olgunluk
dtizeyleri arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark olmadigi
(t=l.041= p>.05).

gorulmektedir
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4.2.13. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeyleri ile Gdrdukleri Egitimden Memnun Olup Olmamalarma Iliskin
Bulgular

Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
ile gordukleri egitimden memnun olanlar ve olmayanlar arasmdaki iliskide anlamh
bir farkm olup olmadigmi belirlemek icin t-testi analizi yapilrmstir. Yapilan t-testi
analizine iliskin bulgular Tablo 28'de verilmistir.

Tablo 28.

Ogrcncilcrin Mesleki Olgunluk Duzeyleri ile Gordukleri Egitimden

Memnun Olup Olmamalanna Iliskin t-testi Sonuclan

N

Evet

671

X
120.57

ss
7.46

t

1.992

Sd

951

p

Aciklama

.047
p<.05

Hayir

282

119.51

7.63

Fark
Anlamh

Tablo 28'de goruldugu gibi gordukleri egitimden memnun olan ogrencilerin
ortalama degeri (X=120,57, SS= 7.46) gordukleri egitimden memnun olmayan
ogrencilerin ortalama degeri ise (X=119,51,SS=7.63)'tur. Elde edilen verilerden
gordukleri egitimden memnun olan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri ile
gordukleri egitimden memnun olmayan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark oldugu gorulmektedir (t=l.992= p<.05).
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4.2.14. Genel ve Teknik Liselerde Egitim Alan Ogrencilerin Mesleki Olgunluk
Diizeylerinin Meslek Secimi Konusunda Yardnn Ahp Almamalarma Iliskin
Bulgular
Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri
ile meslek secimi konusunda yardim alanlarla almayanlar arasmdaki iliskide anlamh
bir farkm olup olmadigmi belirlemek icin t-testi analizi yapilnustir. Yapilan t-testi
Analizine iliskin bulgular Table 28'de verilmistir.
Table 29. Ogrcncilerin Mesleki Olgunluk Duzeyleri ile Meslek Secimi Konusunda
Yardim Alanlarla Almayanlara Iliskin t-testi Sonuclan

N
441

Evet

X
120.29

ss
7.13

t
.123

Sd
951

p

Actklama

.952
p>.05

Hayir

512

120.23 -

Fark

7.85

Anlamsiz

Table ;9'da

goruldugu gibi

meslek secimi konusunda yardim alan

ogrencilerin ortalama degeri (X=120.29,SS=7.13) meslek secimi konusunda yardim
almayan ogrencilerin ortalama degeri ise (X=120.23,SS=7.85)'tir.

Elde edilen

verilerden meslek secimi konusunda yardim alan ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri ile meslek secimi konusunda yardim almayan ogrencilerin mesleki
olgunluk duzeyleri arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark olmadigi
gorulmektedir (t=.123= p>.05).
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BOLUM5

SONU<; VE ONERiLER
5.1. Sonuelar

Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri ne durumdadir?

Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri ile ilgili yapilan arastirma sonucunda elde edilen verilere gore ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeyi dusuktur.

1- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri cinsiyete gore fark gostermektedir, Ortalamalanna bakilarak kizlann
olgunluk duzeyinin daha yuksek oldugu soylenebilir. Kizlann erkeklere gore daha
erken olgunlastigi dusunulurse aym sartlara sahip kiz ve erkek ogrencilerin
secimlerini aym olgunluk duzeyinde yapamayacagr soylenebilir. Kizlar daha erken
olgunlastigr icin alacaklan kararlar ve ileriye don-Uk atacaklan adimlar erkeklere gore
daha bilincli olacaktir,

Akbahk'm (1991) yapngi cahsmada ortaokul ill. Smif ogrencilerinin mesleki
olgunluk duzeyleri incelenmistir, Arastirma sonucunda erkek ve kiz ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeyleri arasmda kizlann lehine anlamli farkhhk bulunmustur,
Yazar (1997) ise genel lise ve meslek lisesi ogrencilerinin mesleki olgunluk
duzeylerinin smif duzeyi, cinsiyet, okul turn, gelir duzeyi ve ana-baba tutumlarma
gore farkhlasip farkhlasmadigmi arastirrmstir. Arastirmada elde edilen verilerde kiz
ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri erkek ogrencilerinkinden daha yuksek
bulunmustur.

2- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri siruf seviyelerine gore fark gostermektedir. Genel ve teknik liselerde egitim
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alan ogrencilerin

snuf duzeyleri

arttikca mesleki

olgunluk

di.izeylerinin arttigi

soylenebilir. Buna gore mesleki olgunluk duzeyi en yi.iksek simf 12.sm1ft1r. Bu simfi
sirasiyla 9.smif, l l.suuf ve 1 O.sm1f izlemektedir.

Simf seviyesine gore fark olmasi

yas ile iliskilendirilebilir, Ogrencilerin yasi ilerledikce beden ve ruhsal gelisimlerinin
artacagi dusunulurse ileri yastaki ogrencilerin mesleki olgunluk di.izeyinin daha fazla
olacagi yorumu yapilabilir, Burada atlanmamasi gereken konu 12. Simftan sonra 9.
Simf ogrencilerinin gelmesidir. Genel dururna bakildigi zaman 9. smif ogrencilerinin
lise egitimine baslarken ileride ugrasacaklan
belirlemesi gerektigi soylenebilir.

Ogrenciler, secenekleri dogrultusunda

devam ederek i.iniversite egitimleri
olusturabilirler,
bulunduklan

Bundan

dolayi

meslek veya is ile ilgili secenekleri
bir okula

icin gerekli alt yapiyi en donammh

lise hazirliga

okula ileride ugrasmayi

sekilde

denk gelen 9. Simf ogrencileri

dusundukleri

meslekle ilgili egitimi alma

dusuncesiyle devam edeceklerdir.

Fouad (1988) Amerika Birlesik Devletleri'ndeki ve israil'deki dokuzuncu ve
- 12. snuf ogrencilerinin
bulgularma

gore,

mesleki olgunluk di.izeylerini karsilasnrrmsur.

israilli

12. smif ogrencilerinin

dokuzuncu smif ogrencilerininkinden

mesleki

olgunluk

Arastirma
puanlan

anlamh di.izeyde yi.iksek bulunmustur, Ancak

Amerikali dokuzuncu ve 12. smif cgrencilerinin mesleki olgunluk puanlan arasmda
anlamh duzeyde bir farkhhk bulunmarmstir. Arastirmaci, Amerikah 9. ve 12. simf
ogrencilerinin

mesleki olgunluk puanlan arasmda anlamh di.izeyde bir farkliligm

bulunmamasi sonucunun; 'Amerikah ogrenciler arasmda simflar yukseldikce mesleki
olgunluk

di.izeylerinde

yorumlanmamasim

yi.ikselme

ve

farkhlasma

gorulmemektedir'

'Amerikan okul sistemleri ve programlan

seklinde

simflar yukseldikce

farkhlasrr ve bu farkhhklar mesleki olgunluk di.izeyini arttiran ozelliktedirler. Ancak
bu arastirmamn sonuclan bu durum ile bagdasmamaktadir'

seklinde yorumlanmasi

gerektigini ifade etmektedir. Arastirmamn bu sonucunun nedenlerinin deneysel bir
cahsma ile arastmlmasirn onermektedir.

3- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin ogrenim gordukleri
bolumler ile mesleki olgunluk di.izeyleri arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark
bulunmamaktadir.
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4- Genel ve_ teknik liselerde egitim alan ogrencilerin babalannm meslekleri ile
mesleki

olgunluk

duzeyleri

arasmda

istatistiksel

olarak

anlamh

bir

fark

bulunmamaktadir.

5- Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin annelerinin meslekleri ile
ogrencilerin rnesleki olgunluk duzeyleri arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark
yoktur.

6- Genel ve teknik
durumlan

liselerde

egitim

alan ogrencilerin

babalarmm

egitim

ile ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri arasmda istatistiksel olarak

anlamh bir fark bulunmamaktadir.

7- Genel ve teknik
durumlan

liselerde

egitim

alan ogrencilerin

annelerinin

egitim

ile ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri arasmda istatistiksel olarak

anlamh bir fark yoktur.

8- Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin ailelerinin cocuklanmn
egitimlerinde

sergiledikleri

tuturn

ile ogrencilerin

mesleki

olgunluk

duzeyleri

arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark yoktur.

9- Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin oturduklan ev turleri ile
ogrencilerin rnesleki olgunluk duzeyleri arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark
bulunmamaktadir.

10- Genel ve teknik liselerde egitim alan ogrencilerin ailelerinin toplam gelir
duzeyi ile ogrencilerin

mesleki olgunluk

duzeyleri

arasmda

istatistiksel

olarak

anlamli bir fark bulunmamaktadir,

11- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri ailelerindeki birey sayisina gore fark gostermektedir, Buna gore ailedeki
birey sayisi 3 kisi olan ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyi diger ogrencilere gore
daha yuksektir. Bunu sirasiyla ailedeki birey sayisi 4 kisi, 6 kisi ve ustu, 5 kisi, 2 kisi
ve 1 kisilik aileler izlemektedir.
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12- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri

ogrenim gordukleri

okullan

isteyerek

secip secmemelerine

gore fark

gcstermemektedir.

13- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri okullarda gordukleri
gostermektedir.
duzeyi,

egitimden memnun olup olmamalanna

gore fark

Gordukleri egitimden memnun olan ogrencilerin mesleki olgunluk

gordukleri

egitimden

memnun . olmayan

ogrencilerin

mesleki

olgunluk

duzeyine gore daha yiiksektir. Gordukleri egitimden memnun olan ogrencilerin daha
bilincli,

ne istedigini

olmamahdir,

bilen

ogrenciler

Hedefini belirleyen

oldugu

dusunulurse

bu sonuc sasirnci

ogrenci alacagi egitimi ona gore planlayacak,

egitim sistemindeki verilerden kendisi icin en verimli sekilde yararlanabilmek icin de
en baglantih okulu sececektir. Bilincli ogrenci egitimi sirasmda edinecegi bilgileri
kendisi icin en yararh sekilde bicimlendirerek

kendisine yatmm yaprms olacaktir.

Bununsonucunda gordukleri egitimden memnun olmayan ogrencilerin egitimden ne
istedigini bilmeyen ogrenciler oldugu yorumu yapilabilir,

14- Genel ve teknik liselerde ogrenim goren ogrencilerin mesleki olgunluk
duzeyleri daha once meslek secimi konusunda yardim alip almamalanna
gostermemektedir,

gore fark
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5.2. Oneriler:

1- Ogrencilere kucuk yastan itibaren mesleklerle ilgili bilgi verilmelidir. Mesleki
bilgiler okulla suurli kalmayip ogrencilerin uygun olan mesleklerle ilgili yerinde
gozlem yapmasi saglanmahdir.

2- Kucuk yastan itibaren ogrencilere, ileride cahsilacagi, hayatta kalabilmek;
gecimini saglamak icin kendi parasmi kazanmasi, bunun icin de cahsmasi gerektigi
dusuncesi kazandmlmali, ogrenciler bu konuda bilinclendirilmelidir.

3- Ogrencilere meslek secimi amaci ile sik araliklarla rehberlik hizmeti
verilmelidir. Su anda okullanmizda duzenlenen kariyer gunleri yamnda ogrencilerin
farkh mesleklerle ilgili uygulamali ya da sadece gozleme dayah cahsmalara
katilmasi saglanmali bunun icin de gerekli ortam hazirlanmahdir.

4- Ogrencilerin okul secimi sirasmda secilecekokulla ilgili detayli bilgiye sahip
olmasi saglanmali; ogrenciler lise egitimi icin ileride ugrasmayi planladiklan
meslege yonelik okullara yonlendirilmelidir.

5- Ogrencilerin meslek okullan ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmalan saglanarak,
ogrenciler meslek okullarma yonlendirilmelidir,

6- Ogrencilere her isin, her meslegin kendine ozgii ozellikleri oldugu, her isin
kendine gore bir guzelligi oldugu dusuncesi kazandinlmahdir. Bir ulkenin cesitli
isler yapan, degisik mesleklerle ilgilenen bireylere ihtiyac duydugu; bir ulkenin
ancak boyle kalkimp gelisecegi ogrencilere kavratilmahdir,
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EKl.
Olcegin Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti (KKTC) lise okullannda uygulanmasi
amacryla Milli Egitim ve Kultiir Bakanhg1 (MEKB)'dan gerekli izinler almrmstir. Izin .
belgeleri asagida verilmistir.

. KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi
MiLLi EGiTiM GEN<;LiK VE SPOR BAKANLIGI
GENEL ORTAOGRETiM DAiRESi MUDURLUGU
Sayi: G00.0.00.35-A/09/10-

'Su b

Saym Betlil Bahar Giilsoy,

~·

03.03.2010

Yakm Dogu Universitesi
Lefko~a.

Ilgi: 24.02.2010 tarihli ba$VUIUilUZ.

ilgi basvurunuz incelenmis olup Mudurlugumuze bagh okullarda µygulanrnak uzere
hazirlanan "Lise ve Teknik veya Duz Mesleki Olgunluk Olcegi" konulu anketin uygulanmas1
mtidtirltigtimuzce uygun gorulmustur.
Ancak anketi uygulamadan once anketin uygulanacagi okullarm bagh bulundugu
Mudurlukle istisarede bulunulup, anketin hangi okulda ne zaman uygulanacagi birlikte
saptanrnahd1r.
.
Anketi uyguladiktan soma sonu9lannm Ta.Tim ve Terbiye Dairesi Mtidtirltigti'ne
ulastmlrnasi gerekmektedir.
Bilgilerinize saygi ile rica ederim.

Mehmet S. Kortay
Miidiir

·~\ -HAT/PC
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MiLLi EGiTiM, GEN<;LiK VE SPOR BAKANLIGI
MESLEKi TEKNiK OGRETiM DAIRESi MTIDURLUGU
Say1:J\,IT0.0.00-13-10/ 5""

o'

>

02 Mart 2010

.. ,,

Saym Betiil Bahar Giilsoy
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ilgi yazmizda, mudurlugumuze bagh okullarda gorev yapan ogretmen ve ogrencilere
yonelik olarak "Lise ve Teknik veya Diiz Mesleki Olgunluk Oh;egi" konulu anket
uygulama istemiyle izin talebinde bulundunuz.
Talebinizle ilgili olarak Talim ve Terbiye Dairesi Mudurlugu'nce yapilan incelemede,
anketi uygulamamz uygun gorttlmustur. Ancak sozkonusu anket yapilmadan once ilgili okul
mudurlukleri ile istisarede bulunup anketin ne zaman uygulanacagi birlikte saptanmahdir.
Keza, anket uygulama cahsmasmdan soma da sonuclannm Talim ve Terbiye Dairesi
Mudurlugu'ne de ulastinlmasi gerekmektedir.
Bilgi edinmenizi ve geregini saygi ile rica ederim.
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Ki~isel Bilgi Formu
1- Cinsiyetiniz
a. K1z

b. Erkek

2- Bolumunuz ..................
3- S mif miz ........................
4- Babamzin Meslegi:
a- i~c;i
b-Memur
c- Kucuk Esnaf
d- Miihendis doktor avukat
e- Calismiyor
f- Emekli
g- Issiz
h- Serbest Meslek
·,

5-

Annenizin Meslegi: 'a- i~c;i
b-Memur
c- Kucuk Esnaf
d- Muhendis doktor avukat
e- Calisrmyor
f-Emekli
g- Issiz
h- Serbest Meslek

6- Babamzin Egitim Durumu:
a. i~c;i
b. Memur
c. Kucuk Esnaf
d. Mtihendis-Doktor-A vukat
e. Calismiyor
f. Emekli
g. Issiz
h. Serbest Meslek
7- Annenizin Egitim Durumu:
a. i~c;i
b. Memur
c. Kucuk Esnaf
d. Muhendis-Doktor-Avukat
e. Cahsrruyor
f. Emekli
g. Issiz
h. Serbest Meslek

rk'
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8- Anne ve babamzm sizi yetistirirken gosterdigi tutumu nasil ifade edersiniz.
a.Baskici ve otoriter
b.Asm koruyucu tutum
c.Reddedici tutum
d.Demokratik tu tum
~ :s&l,
e. Tutarsiz tutum
· f.Fikrim yok
9. Oturdugunuz Ev Ttirli:
a.Ev
b.Lojman
c. Kira
d. Kendimizin
10. Ailenizin gelir durumu:
a. Dusuk
b. Ortanm al ti
c. Orta
d. Ortamn ustu
e. Ytiksek
11. Ailenizdeki birey sayisi
a. 1 kisi
b. 2 kisi
C. 3 kisi
d. 4 kisi
e. 5 kisi
f. 6 ve tistti
12. Egitim aldigimz okulu isteyerek mi sectiniz?
a. Evet
b. HayII
13. Ogrenim gordugunuz egitimden mernnun musunuz?
. a. Evet
b. Hayir
14. Meslek secimi konusunda yardim aldimz mi?
a. Evet
b. Hayir
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MESLEKi OLGUNLUK

OL(:EGi

Sizden istenen, ifadeleri dikkatle okuyup bu ifadelerin size ne kadar uygun oldugunu, sizin
durumunuzu ne olciide yansittigimzi belirtmenizidir. Cevap kagidmda 1 "Bana Hie Uygun
Degil", 2 "Bana Pek Uygun Degil '', 3 "Bana Biraz Uygun ", 4 "Bana Uygun", 5 "Bana <;ok
Uygun" karsihgmdadir. Cevap kagidmda her ifadeye iliskin bes secenekten yalmz birini
isaretleyiniz ve cevapsiz ifade birakmamaniz gerektigini liitfen unutmayimz. Olcekte 40
ifadeyi 30 dakika icinde cevaplamaya cahsmiz,
Katkilanmz icin
tesekkiir ederiz.
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MESLEKi OLGUNLUK

OL<;EGi

I
:

',

'

1. Hangi meslegin bana uygun oldugunu biiyuklerimin daha iyi
bilecekleri dilsiincesindeyim.
2. Insan meslegini tesadufen secer.
3. Istedigim meslegi secemeyeceksem ''bu konuyu diisilnmemin ne
geregi var" diyorum.
4. Insan hangi meslegi secmesi gerektigi konusunda ailesinin
tavsivelerini dikkate ahrsa hata yapmaz,
5. Meslekleri daha iyi tannnak icin, bu konuda yazilnns kaynak kitaplar
olup olmadigmi bilmiyorum,
.
6. Girmek istedigim meslekler hakkmda bilinmesi gereken her seyi
biliyorum.
7. Ogretmenlerime ogrettikleri konu alanlanyla ilgili Iiniversite ·
programlanrnn neler oldugu hakkinda sorular sorar, onlardan bu
konular hakkinda beni aydmlatmalanni rica ederim.
8. Gelecekteki meslegimi ben belirleyecegime gore, bu konuda gerekli
bilgiyi edinmek icin benimharekete gecmem gerektigi
dusimcesindeyim .
9. Hangi meslege girecegimi ailemin karar vermesi iyi olacak.Boylece
sonucta bir hata olursa ben sorumlu olmam.
10. Ogrencilik hayatimda dai::na hangi derslerin ya da ders d1§1
faaliyetlerin bana ne yonden yararh olabilecegini.hangi hedefe
erismek icin katkisi olabileeegini dustinurtim.
'11. Universiteden program te=c'....,:mi belirlemeden once, hangi alanlarda
ne derece gilcltl, hangi aI2-~2~ne derece zayif oldugumu
i
degerlendirecegim.
12. Meslek tercihlerimde sik s~ c.e~~Yikyapiyorum.

--·-,=.,--.::.~ o t<:dar cok faktor var ki, en iyisi
isi oluruna birakmak diye CE>-:~":::-:-r::...

13. Bir meslek secimde dikka;e
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14. Simdiden meslek tercihleri iizerinde dusunmeyi gereksiz buluyorum.
15. Aileminsectigi meslege girersem onlann daha cok yardim ve

destegini saglayabilirim diye dusunuyorum.
16. Istedigim bir meslege giremeyeceksem meslek secimi uzerinde

dustinmenin ne yaran var dive dtisunuyorum.
17. Ne zaman meslek secimi konusu acilsa icimi bir sikmti kaplar.
18. Hie kimsenin beni benden iyi tammayacagrni ve meslegimi secme

sorumlulugunun bana ait oldugunu dusunurtrm.
19, Barra uygun hicbir meslek bularmyorum.
20. Kendimi bildim bileli hangi meslege girmek istedigimi diisuniiriim.
21. Bazi insanlann hangi meslegi secmek istedikleri konusunda nasil da

emin ve kararh olabildiklerine sasmyorum.
22. Ne olmak, hangi meslegi secmek istedigim konusunda zaman zaman
23.
24.
25.
26.
27.

hayallere dalarrm, ama hentiz tercihlerirni belirlemis degilim.
Cok erken yaslardan beri meslek yasamimdan neler bekledigimi, ne
zibi yeteneklere ve kisilik ozelliklerine sahip oldugumu dusiiniinim.
Universite sinavmda hangi alanla ilgili test alacaginu belirledim, ama
o alanda hangi programlara girmek istedigime karar veremedim.
Benim icin onemli olan smava hazrrlanmaktrr. Meslek tercihirni
zamam gelince belirlerim.
Su ana kadar hangi programlan tercih edecegimi belirleyemedim,
cunku her gun baska bir secenek bana cekici geliyor.
Su anda belirli bir meslek alam belirledim, ama kararrmdan mernnun

"

· degilim.
28. Televizyonda bir meslegin ozelliklerini ve iilke ekonomisindeki yerini

.

tarutan programlan izliyorum.
29. Yetenegime uygun oldugunu dusundugum meslekleri inceliyorum.
30. Meslekleri tarutan kaynak kitaplan okurum.
31. llgilendigim bir meslekteki insanlann neler yaptiklanni, .hangi

I

kosullarda cahsnklanni 6grenmek icin isyerlerine giderim.
32. Meslek tercihlerimi belitlemeden once, sadece ilgi duydugum
meslekleri degil, mtimkiin oldugu kadar baska bir meslegi de
incelemeye ~1yol11?133. Meslek secerken pek cok kisiden bilgi ve gortis almaya niyetlendim,

34.
35.
36.
;

j37.

.

!

ama sonucta kargasaya Ye kararsizliga dusunce bu isi oluruna
biraknm.
Yeni bir meslek ad; d:._,-yf"~.mida hemen o meslegi incelemek icin
harekete gecerim,
Benden once liseyi ::>i..:....:~ ?~ek ogrenime devameden
arkadaslanma boh-:~· ~ ._ = ;;'k:mda sorular sorarrm.
Bircok meslege heves e.:...~:-.::::i. ve ilgi duyuyorum, ama hepsinin bir
kusuru var. Bir tiirlti ::=-·-= ~
vererniyorum.
Herhangi bir isim i<;i:: ;::= ~:· ecie ornegin; banka, hastane, fabrika ve
benzeri yerlere gitsec: 0:-::2 ~-.anlarm yaptiklanni gozler, "Ben bu
isleri yapabilir miyira, b·~
yapmaktan zevk ahr miyim " diye
diisuniiriim.

I
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38. Yeteneklerirni tarumam gerekiyor, ama bunu nasil yapacag1m1
bilmiyorum.
39. Tesoih ettigim meslekleri tarutici toplantilara katilmm.
40. Benimle ilgili yonergeleri, aciklamalan dikkatle okurum (Secmeli
dersler listesi, OSYM kilavuzu gibi).
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