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iLKOGRETiM

iKiNCi KADEME OGRENCiLERiNiN

DUZEYLERiNiN

<;E~iTLi DEGi~KENLERE

MESLEKi OLGUNLUK

GORE iNCELENMESi

MUHARREM GULTEKiN

Yiiksek Lisans Tezi, Egltim Bilimleri Anabilim Dab

Damsman: Dr. Yeliz AKINTUG

MAYIS-2012

Bu arastirmarun amaci ilkogretim ogrencilerinin mesleki gelisim gorevlerini yerine
getirme dtizeylerini tespit etmek ve yas, siruf, cinsiyet, gelir durumu, kardes sayisi gibi
kriterlerin mesleki olgunluk dtizeylerine olan etkisini belirlemektir.
Meslek secimi insan hayatmda onemli bir yere sahiptir. Bu nedenle erken yaslarda
mesleki olgunlugu belirlemek

ilk adim olacaktir. Bu arastirma bahsedilen

bu durumun

ogrenciler arasmda nasil gerceklestigini incelemektedir.
Arastirmada gene! tarama modeli kullarulmrstrr. Arastirmanm calisma grubunu 20112012 egitim ve ogretim yilmda Kahramanmaras Ilkogretim Okulu ikinci kademe ogrencileri
olusturmaktadir. Arastirmada veri toplamak arnaciyla "Mesleki Olgunluk Olcegi'' ve "Kisisel
Bilgiler Formu" kullarulrrusur.
Arastirma bulgulan,

mesleki olgunluk olceginden elde edilen puanlar ile Kisisel

Bilgiler Formundaki degiskenler arasmda anlamli bir iliski olmadigi yonunde ortaya cikrrustir.
Bu arastirmarun sonuclan ilgili Iiterattir cercevesinde tartisilrrus ve gelecek arasurmalara
yonelik oneriler sunulmustur.

Anahtar Kelimeler: Ogrenci, ilkogretim II.kademe, meslek, mesleki olgunluk
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ABSTRACT

SECONDARY SCHOOL STUDENTS' VOCATIONAL MATURITY LEVELS
ACCORDING TO SEVERAL VARIABLES ANALYSIS

MUHARREM GULTEKiN
Master Thesis, Department of Educational Sciences
Supervisor: Dr. Yeliz AKINTUG

MAY - 2012
The purpose

of this study; to determine

the students'

levels

of professional

development to fulfill their duties and to determine the effect of the levels of professional
maturity such as age, class, gender, income status, number of siblings.
The choice of profession has an important place in human life. Therefore, to determine
professional maturity in early ages is the first step to be followed. In this study, the mentioned
situation is examined how it occurs among the students.
General screening model was used in this study. The study group was consisted by
students in the second stage Kahramanmaras

Primary School in 2011-2012 education and

training year. Also, to collect data, "Career Maturity Scale" and "Personal Information
Questionnaire" was used.
The research findings show that there is no significant relationship between scores
which obtained from Professional Maturity Scale and variables which in Personal Information
Questionnaire. The results of this research was discussed within the framework of the relevant
literature and suggestions were presented for future research.

Key words: student, secondary scool, profession, vocational maturity
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ONSOZ
Meslek, kisinin en onemli kaynagi olup, onun etrafmda saygi gorrnesine, toplumda bir
yer edinmesine, gecimini temin etmesine ve kendini gerceklestirmesine

sebep olan en onemli

unsurlardan biridir. Buda dogru meslek tercihinin ne kadar onemli ve hayati bir karar oldugunu
gostermektedir.
Kendi kisisel ozelliklerinin
meslegi tercih etmeleri

farkmda olan ogrenciler,

kendi ozelliklerine

en uygun

ve boylece hem topluma daha faydah olan, hem de mutlu is yasami

suren bireyler haline gelmelerine katki saglayacaktir.
Meslek liselerine giden lise ogrencilerinin buyuk oranda meslek tercihini yapmis oldugu
goz onunde bulunduruldugunda,

ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin

mesleki olgunluk

duzeyinin onemi daha iyi anlasilmaktadir.
Bu nedenle bu arastirmada 6, 7 ve 8. simf ogrencilerinin mesleki olgunluk dtizeyleri
tespit edilmis, yas, smif, cinsiyet, gelir duzeyi, kardes sayisi ve aile durumlannm
olgunluk duzeyine etkisi arastmlmaya cahsilrmstir,

Muharrem GULTEKiN
Mayis,2012
Lefkosa

mesleki

lV

TE~EKKUR

Bu calismada, gunumuzde daha da artan meslek rehberliginin onemini vurgulamak ve
gelecegin memurlan, patronlan, iscileri, sanatcilan, doktor ve mi.ihendisleri olan ilkogretim II.
kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk di.izeyleri arastmlrrustir.
Arastirma boyunca
hocama,

mesleki

(DEMREN)'
Servisinde

elestirileri

olgunluk

olcegini

a, Kahramanmaras
Ogretmen

ve yardimlanyla

Huriye

kullanmamda

Ilkogretim

yardimci

Okulu Rehberlik

KILIN<.;'a, her turlu kaynagi

Kahramanmaras Rehberlik ve Arastirrna Merkezi'nden
GULTEKiN'

yarumda olan Dr. Yeliz AKINTUG
olan

Dr. Gill AKBALIK

ve Psikolojik
bulmamda

Damsmanhk
yardimci

Saym Ibrahim DA~KIRAN'a,

olan
Vahap

e, degerli juri i.iyelerime, cahsmam boyunca buyuk bir sabirla bana destek olan

esim Zeynep GUL TEKiN' e tesekkurlerimi sunanm.
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1.

ctnts
Globallesen dunyada her gecen gun yeni sektorler ve yeni meslekler ortaya

cikmakta,

bu meslek

kuruluslan yeni i$ gucu,

teknik

ve yonetici

ihtiyacmi

beraberinde getirmektedir. Bu da cok kucuk yaslardan itibaren, meslek rehberliginin
egitimin

her asamasmda

devam

etmesi

gereken

bir surec olmasi

gerektigini

gosterrnektedir.
Meslek secimi karanm Ginzberg (1952), insan hayatmm ilk 20 yilmda gelisen
bir surec oldugunu belirtmistir.
donemi'

ve 'gercekci donem'

Aynca meslek gelisimini 'hayal di:inemi,'deneme
olarak tic; donemde ele alrrustir. Super (1963) ise

meslek gelisimini dogumdan itibaren ilerleyen bir surec olarak degerlendirmistir.
Kuzgun'a

(2000)

gore

orta

ogretimde

saglikli

bir

yonelme

veya

yonlendirmenin yapilabilmesi icin ogrencinin cok erken yaslarda bu alanda egitilmesi
gerekir. Bu hedef ise ilkogretimin

ilk yillanndan

itibaren ogretim ve rehberlik

hizmetlerinin birbirlerini butunleyici sekilde uygulanmasi ile gerceklesebilir.
bzellikle ilkogretimin son yihnda ogrenciler genel, akademik veya mesleki
egitime yonelme ya da egitime devam etmeyip cahsma yasamma erken girme tercihi
yapma durumundadirlar.

Bu nedenle ilkogretimdeki

rehberlik hizmetleri onemli

kararlann almdigi kritik bir doneme rastlamaktadir. Bu durumda mesleki darusmanhk
yapan ogrermenlenmizin

gorevi, bireylerin olasi yanhs tutum ve deger yargilanrun

diizeltilmesine, kendilerine uygun is ve mesleklere yonelmelerine yardimci olmaktir,
Ozellikle

ilkogretim yillan, bireylerin

duzeltilmesinde

olasi yanhs tutum ve deger yargilannm

eek onemlidir. Kisinin kendine olan guveni, kendini kabul, icsel

denetirninin gelismesi gibi kisilik boyutlan bu donemde gelisir. Cocukluk doneminde
olusan tutumlar, degerler ve algilar egitsel ve mesleki gelisim acisindan da cok
onernlidir (Ozguven, 2003).
Bunun yam sira mesleki anlamda 'ilgiler'de en cok degisme 15-25 yas
arasmda olur (Kuzgun 2006). Bu da ilkogretim ikinci kademe donemindeki (11-15

yas) ogrencilerin

henuz

hangi

olmadiklanni dusundurmektedir.

meslegi

sececeklerine

karar vermek

Ancak bu cocuklann ilerde kendilerine

zorunda
uygun

meslek secimi yapabilmeleri icin cahsma hayatmm onernini anlamak, meslekleri, is
dunyasiru merak etmek ve arastirmak gibi kariyer gelisimiyle ilgili davrarnslan icinde
bulunduklan mesleki gelisim donerninde kazanmalan gerekmektedir.

1

L'l.Arasnrmarun Problem Durumu
Ulkemizde ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk di.izeyi,
sececegi lisenin turunu (klasik lise, meslek lisesi v.b.),

dolayisiyla hangi alanda

egitim gorecegini (fen bilimleri, sosyal bilimler, teknik egitim v.b.) ve aldigr bu
egitime bagli olarak meslegini ve gelecegini belirleyeceginden;

ilkogretim ikinci

kademe yani 6,7, 8. siruf ogrencilerinin mesleki olgunluk diizeylerinin ne seviyede
oldugu ve ogrencilerin mesleki olgunluk diizeyleri ile cesitli degiskenler arasmda
anlamh

bir iliski olup olmadigi

bu arasurmanm

problemini

olusturmaktadir.

Arastirmanm alt problemleri ise asagida belirtilmistir.

1.2. Alt Problemler
Ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk diizeyi ve bu diizeyi
etkileyebilecegi

dusunulen degiskenler dikkate almarak arastirma kapsamma dahil

edilen alt problemler sunlardir:
1. Ilkogretirn ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk diizeyleri nedir?
2. Ilkogretirn ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar, bulunduklan

simf degiskeninden

anlamli bir sekilde etkilenmekte

midir?
3. Ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar, bulunduklan

yas degiskeninden

anlamli bir sekilde etkilenmekte

midir?
4. Ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar, cinsiyet degiskeninden anlamli bir sekilde etkilenmekte midir?
5. Ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar,

anne-babalann

egitim diizeyi degiskeninden

anlamli bir sekilde

etkilenmekte midir?
6. llkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar, ailelerin aylik geliri degiskeninden anlamli bir sekilde etkilenmekte
midir?
7. Ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar, aile durumu degiskeninden anlamh bir sekilde etkilenmekte midir?

2

8. Ilkogretim ikinci kademe ogrencilerlnin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar, kardes sayrsi degiskeninden anlamli bir sekilde etkilenmekte midir?
9. llkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar, mesleki rehberlik egitimi alma durumu degiskeninden anlamli bir
sekilde etkilenmekte midir?

1.3. Arasnrrnanm Amaci
Bu

arastirmanm

amaci;

ilkogretim

ikinci

kademelerden

itibaren

ogrencilerimizin mesleki olgunluk di.izeyinin ne oranda oldugunu ve alt problemlerde
belirtilen

degiskenlerin

mesleki

olgunluk

di.izeyine etkisinin

olup

olmadiguu

belirlemek; akademisyen ve ogretmenlerimizin dikkatini bu noktaya cekerek mesleki
rehberlige ve icerigine daha akilci, c;:agda~ ve yararh yorumlar ve uygulamalar
getirilmesi icin yardimci olmaktir.

1.4. Arastirmanm Onemi
Bu calismada,
Ilkogretim

Okulu

Kahramanmaras

ikinci

kademe

il merkezinde

ogrencilerinin,

bulunan

mesleki

belirlenmeye cahsilrms ve ogrencilerin mesleki olgunluklanmn
bazi degiskenlerin
olarak yapmasi,

etkisine bakilrmsur.

Ogrencilerin

Kahramanmaras

olgunluk

di.izeyleri

degerlendirilmesinde

mesleki tercihlerini

bilincli

dogru meslek lisesini veya klasik liseyi tercih etmesi ve bu

dogrultuda i.iniversite smavmdaki basansiru cesitli faktorler etkilemektedir. Mesleki
olgunluk da bu faktorlerden bir tanesidir. Bu arastirmada 6,7,8. smif ogrencilerin
mesleki olgunluk di.izeyleri arastmlrrus ve bgrencilerin mesleki olgunluklan ile cesitli
degiskenler arasmdaki iliskiyi tespit etmek amaclanrmstir. Arastirrnada elde edilen
bulgular dogrultusunda oneriler gelistirmek icin bu cahsrna planlanrrustir. Bu
gelistirilecek onerilerin psikolojik

darusmanlann

baglaminda

yapacaklan

programlanna

yardimci olacagi ve aym zamanda yapilan bu _.

ikinci kademelerde

cahsmalar

ve

mesleki rehberlik Ye

cahsan egitimcilere,

hazirlayacaklan

ogrencilere

mesiec

ehberlik
ogretim

Ye

mesleki anlamda dogru kararlar verebilmesi ve akilcr :;'?n¢;-....,.,esi icin mesleki
olgunluk di.izeylerini etkileyen degiskenlerin
acisindan katki saglayacagi dusunulmektedir.

neler 2i=::._::n

farkina varmal

1.5. Arastrrmanm Snurhhklart
1- Bu arastirma,
tarafmdan

Bogazici

Universitesi' Ekonomi

ve Ekonometri

Merkezi

yapilan arastirmaya (2011) gore Turki ye' nin sosyal yaprsi ve ya~am

kalitesi bakimmdan ortalama bir sehri kabul edilen Kahramanmaras ili merkezinde
bulunan, 2011-2012 egitim ve ogretim yihnda Kahramanmaras Ilkogretim Okulu'nda
okuyan ve olcegin uygulandigi

gunlerde okulda bulunan 572 ilkogretim ikinci

kademe (6.,7. ve 8. simf) ogrencisiyle simrhdir.
2- Arastirma, alt problernlerdeki sorularla suurhdir.
3- Arastirma, Mesleki Olgunluk Olcegi ile smrrhdir.

1.6.Sayiltilar
1- Veri toplama araci bu arastirma icin yeterli, gecerli ve gtivenilirdir.
2- Arastirmaya katilan ogrencilerin sorulara verdikleri yamtlar gercegi
yansitmaktadir,
1.7.Tammlar
Ogrenci: Bu arastirmada ilkogretim 6,7 ve 8. siruf ogrencileri ifade edilmektedir.

Meslek: insanlara yararh mal yada hizmet uretmek ve karsihginda para kazanmak
icin yapilan, belli bir egitimle kazamlan sistemli bilgi ve becerilere dayah, kurallan
toplumca belirlenmis etkinlikler butunu olarak tammlayabiliriz(Kuzgun,2003).

Mesleki Rehberlik: Bireyin kendi nitelik ve sartlanni kavrayarak onlara en uygun
meslegi secmesi, bu meslek icin hazirlanmasi ve bu meslege girip orada basanyla
ilerlemesi olusumuna yardim faaliyetleridir (Tan, 1986).

Meslek Secimi: Bireyin kendine acik olan meslekleri cesitli yonleri ile degerlendirip,
kendi gereksinirnleri acisindan istenilir yonleri cok, istenmeyen yonleri az olan bir
meslege karar vermesidir (Kuzgun, 1982, s.2). Bireyin cesitli meslekler arasmdan en
iyi yapabilecegini dusundugu faaliyetleri iceren ve kendisine en ust duzeyde doyum
saglayacagina inandrgi birisine yonelmesidir (Cohan, 2003, s. 29).

Mesleki Olgunluk: Super (1957)'e gore mesleki olgunluk, bireyin cocuklukta fantazi
secirn yapma evresinden baslayarak, yashhkta calisma yasammdan emekli olana
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kadar suren mesleki gelisim surecinde ulastigi yerdir (Bacanli, 2005, s.1). Belirli
mesleklerin yapilabilmesi icin o meslegin talep ettigi becerilere sahip olma surecidir
(Kulaksizoglu ve Kulaksizoglu, 1994, s.29).
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2.1. Mesleki Olgunluk Kavrami
Mesleki olgunluk kavrammm, mesleki gelisim kuramlannm ortaya konmaya
basladigi 1950'li yillarda kullaruldigiru gormekteyiz. Ginzberg, Ginsburg, Axelrad ve
Herma (1951 )' ya gore, bir gencin meslek secimiyle bir olcude basa cikma sekli onun
genel olgunlugunun gostergesidir.
Mesleki olgunluk karar verme, bireyin Talep ettigi isin icerigi, etkinlikleri
planlama, meslek secimi ve yeteneklerin

gelisimi ile ilgili tutumlan

kapsar. Bu

mesleki tutumlar, kariyer ile iliskili davramslar uzerinde gecmisteki deneyimlerin su
anki deneyimlere etkisini yansitir (Pietrofesa ve Splete, 197 5).
Super (1957:185-186) mesleki olgunlugu, bireyin arastirma evresinden c;okti~
evresine kadar mesleki gelisim surecinde ulasngi yer olarak tammlanustir.
Super,

Crites,

Hummel,

Moser,

Overstreet

ve Warnath

1957 yilinda

yaymladiklan Mesleki Gelisim adh kitaplannda, gelisimin degerlendirilebilrnesinde
sorulmasi gereken en uygun sorulann 'bireyin davrarusuun olgun olup olmadrgi,
bireyin davranisirun akran gruplannm davranislanyla kiyaslandigmda nasil oldugu ve
bu norm grubu icindeki degisikliklerle bireyin davrarusirun nasil degistigi' oldugunu
belirtmislerdir,
Super

ve

arkadaslan

degerlendirilebileceginden

(1957)

mesleki

olgunlugun

iki

olcutle

soz eder. Bunlardan birincisi, bireyin kronolojik yasidir.

Bu yas, bireyin icinde bulundugu mesleki gelisim basamagmi gosterir, Birey icinde
bulundugu mesleki gelisim basamagmdaki gelisimsel gorevlerin ustesinden gelmek
durumundadir.

Gercek gelisim basamagi ile beklenen gelisim basamagi arasmdaki

iliski mesleki olgunluk hakkmda temel bir kaynak saglar. Mesleki olgunlugun bu
olcutu 'Mesleki Olgunluk I' olarak adlandmhr. Mesleki olgunlugun ikinci bir olcutu
de mesleki

olgunlugun

degerlendirilmesi,

bireyin

ustesinden

gelmesi

gereken

gelisimsel gorevlerle bas etmesinde sahip oldugu davrarns dagarcrgindan temel ahr.
Bireyin bu gorevlerinin,

yasi ve beklenen gelisim basamagi

icin uygun oldugu

varsayihr. Mesleki olgunlugun bu olcutu de 'Mesleki Olgunluk II' olarak adlandmlir.
Ikinci

olcutte,

degerlendirmede

gelisimsel

gorevlerle

bas

etme

yontemleri

ile

ilgilidir.

Bu

bireyin kullandigi yontemlerle digerlerinin kullandigi yonternlerin

kiyaslamasma odaklamhr. Bu olcutte gelisimsel gorevlerin bireyin yasma ve ondan
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beklenen mesleki gelisim basamagina uygunluguna odaklanilmaz. Birey yasma ve
gelisim basamagina uygun olan gelisimsel gorevlerin i.istesinden geliyorsa gercek
ya~am basamagi ve beklenen yasam basamagi cogu zaman birbiriyle cakisir. Bu
nedenle MO I ile MO II sikhkla ayru gelisim basamaklannm

gorevlerini temel ahr.

Olgunlugun olcutlerinin bu sekilde bicimlendirrnenin avantaji, yetiskinlige girdikten
sonra bireyin gelisimine devam ederken ortaya cikacak sorunlardan korunmasim
saglamakur,

2.2. Mesleki Rehberlik ve Meslek Secimi ile ilgili Kuramsal Yaklasimlar:

Mesleki rehberlik; bireyin kendi kisisel ozellikleri ve meslekler hakkmda bilgi
sahibi yaparak kendine uygun bir meslegi secip bu alanda ilerlemesine yardim etme
surecidir. Bu surec icerisinde bireyin gelecegini planlamasmi

ve bir is bulmasi

konusunda alacagi kararlara yardim etmek onemlidir.
Mesleki rehberlik bireyin kendisi, cevresi ve meslek olanaklan
bilgilere

sahip olmasmi ve bu alandaki

bilgiyi degerlendirip

hakkmda

dogru bir karara

varmasma yardimci olmak gibi hizmetlerden olusmaktadir, Meslek bireyin toplum
icindeki gereksinimlerini karsilamasina olanak veren bir aracnr, Meslege yoneltme
faaliyetlerinde hem bireyin, hem de isin tum ozellikleri incelenip, ikisi arasmda ortak
noktalar

tespit

edilerek bireyin

kendine

uygun bir meslek secrnesine

yardim

edilmelidir.
Mesleki rehberlik hizmetleri, bu hizmetlerin yayginlastigi

ilk yillarda bir

meslek secme asamasinda olan bireylere verilen anhk bir hizmet olarak algilanmisur.
Ancak daha sonralan

meslek secimi gelisimsel bir surec icerisinde cocukluktan

yasamm sonuna kadar incelenmeye baslanrrustir. Mesleki gelisim, meslege yonelme
ile ilgili dusunceler, meslek secirni, meslege giris, meslege uyum, meslekte ilerleme,
emeklilik

ve sonrasi gibi bireyin

yasammm

buyuk bir kisrruru kapsamaktadir

(Kaya;2004: 138-139-140).
Meslek

secimi ve bir meslege

girme, genel hatlan ile, insan hayatmda

psikolojik bir gelisim sonucudur. Kucuk yaslardan baslayip geliserek son ergenlik
caglannda

ve daha sonra sekil kazamr ve sornutlasir. Meslek secimi yonunden

buyume ve gelisim; bedensel, bilissel, sosyal ve duygusal gelisimlerle yakmdan
ilgilidir. Cocuk, buyuyup ogrendikce yeni ilgi alanlan gelistirir ve bazi alanlardaki
ilgilerini derinlestirir. Yasadikca ve ogrendikce yeni deneyim ve beceriler kazamr.
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Cevresindeki

yetiskinlerin

cahsmalanru

bilissel becerilerden i~ hayatmda
meslek

kavrammm

gozlemler. Gelistirdigi yeni bedensel ve

nasil yararlanacagmi

ve ihtiyacinm

gelismesinde

gorur ve ogrenir. Bunlar

temel baslangictir

ve meslek

gelisiminin ilk asamasmi olusturur. Meslek gelisimini aciklamak i.izere bircok kuram
gelistirilmistir

(Tan ve Baloglu, 2006, s.124). Mesleki gelisim kuramlan,

bireyin

hangi dusunce, yetenek ve becerisinin meslek secimi asamasma etki edecegi sorusu
tizerinde sistematik cahsmalar

yapmaktadir

(Ultamr, 2003). Bu kuramlardan

en

yaygm olanlan asagida aciklanmaktadir.

2.2.1.0zellik-Faktor Kuranu
Meslek rehberligi, hentiz alt yapisi olusturulmadan, bir kurama dayanmadan
meslek alanlanna uygun elemanlan

yetistirme gibi acil bir soruna cozum bulmak

amaciyla baslaulrmsnr. ilk mesleki rehberlik uygulamalan ABD'de 19 yy. sonlannda
egitimciler

tarafmdan

okullarda

ogrencilere

i~ olanaklan

ve is ortarruna uyum

hakkmda bilgi verme hizmetleri ile baslanustir. Bu yaklasimm temelindeki gorusler
soyle ozetlenebilir:

1. Her birey kendine ozgu ozelliklere sahiptir.
2. Mesleklerde basanli olmak icin insanlann belli ozelliklere sahip olmalan
gerekir. Bu bakimdan

her meslek grubu digerlerinden

farkh bir yapi gosterir,

3.Meslek secimi oldukca yalm bir surectir; bireyin ozellikleri ile rneslegin
ozelliklerini cakistirarak bireyin uygun meslegi secmesi hedeflenir.

4. Her meslegin, o meslekte bulunan insanlarm belli olcme araclan ile olculen
ozelliklerine gore profilleri olusturulabilir,

5. Meslegin gerektirdigi niteliklerle bireyin nitelikleri birbirine ne kadar yakin
olursa meslekte basan olasrhgi o derece yuksek olur (Gulbahce.Ztltl").
O'Hara'ya gore (1969 ) ozellik- faktor kurami, smirlihklanna
meslek

damsmanhgi

uygulamalannda

basvurulan

ragmen hala

bir yaklasim olarak varhgmi

korumaktadir. Cunku egitimi stiresince kariyer gelisiminde yardim hizmeti goren bir
kimse de sonunda bir gi.in tek bir meslek secme sorunu ile karsi karsiya gelmektedir.
Aynca, ozellik-faktor yaklasmunda meslek secimi, sadece bir test puamm yordayici
olarak ele alip bireyin bir tek meslekle baglantisnu kurma isi olarak ele almmaktadir.
Aslmda yapilan bu is, nitelik oruntulerinin

goz onune almmasi ve bunlann i~

di.inyasmda kendine uygun bir yer edinmek isteyen bireyin, zaman zaman yapugi
tercihlerle

iliskisinin

kurulmasidir,

Ozellik-faktor
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yaklasimi

boyle

anlasihp,

uygulandigi

stirece, gelisimsel

yaklasimm

tamarnlayicisi

olarak yararh islevi olabilir

(Kuzgun, 2000a, s.128 ).

2.2.2.Holand'm Tipoloji Kuramlarr
Bu kuram,
mesleklerin
ozellikleri

kisilik

gerektirdigi
bakirmndan

ozellikleri

ile mesleklerin

faaliyetler arasmdaki

cevre

veya

iliskiye dayarur. insanlann kisilik

alu grupta toplanabilecegi,

sekilde gruplanabilecegi

yurutuldugu

yasadiklan

cevrelerinde

ayru

sonucuna varrms ve meslek darnsmanlrgi alamnda tipoloji

kurarm olarak da bilinen kisilik kurammi gelistirmistir.
Holland' a gore insanlar belli bir kahtimsal donamrnla dtinyaya gelirler. Cevre
ile etkilesim sirasmda ilgileri gelisir. Bu konuda ana-babalar en onemli rolu oynarlar.
Her ana-baba belli bir tipi temsil eder ve cocuguna, o tipe ozgu gelisim olanaklan
saglar. Omegin gercekci (realistic) ana-babalar evde ve disanda gercekci etkinliklerle
ugrasirlar, alet, arac-gerec bulundururlar, gercekci arkadaslar ve komsular edinirler ve
sosyal etkinliklerden
eylemleri

kacirurlar. Boyle bir ortamda yetisen cocugun da gercekci

desteklenecek

ve pekisecektir.

Cocugun

ozel kahtirru

ve gecirdigi

deneyirnler onu bazi etkinlikleri tercih etmeye bazilanndan kacmaya yoneltecektir.
Zamanla bu tercihler belirgin ilgiler haline gelecektir. Boylece cocuk baskalanmn
takdirlerini ahrken aym zamanda ozunu de gerceklestirmis olacaktir (Kuzgun, 2000,
s.135).
Holland bireyleri

alti tip olarak gruplamisur.

Gercekci,

arastinci,

sosyal,

gelenekci, girisimci, sanatci. Holland'a gore insan bu alti tipten birisine benzer. Tip
teorik bir kavram, bir modeldir. Her tip cesitli kulturlerin, akranlann, ana babalann,
sosyal smif ve fiziksel cevrenin urunudur. Tipki tipler gibi ayru adlarla tammlanan alti
cesit cevre vardir. Her bir cevre belli bir kisilik tipinin basat oldugu bir ortamdir,
insanlar

yeteneklerini,

etmelerine,

tistesinden

becerilerini

kullanmalanna,

gelebilecekleri

tutum

rolleri oynamalanna

ve degerlerini

ifade

izin verecek cevreler

ararlar. Bir kimsenin davranisi, onun kisiligi ile cevrenin ozelliklerinin etkilesimi ile
belirlenir. Bu durumda bir kimsenin kisilik ozeliklerini ve cevresinin orunttisunu
bilirsek onun nasil davranacaguu,

ornegin hangi meslegi secebilecegini

tahmin

edebiliriz.

Holland'm tammladigr kisilik tipleri:
Gercekci Tip: Bu insanlar el ile yapilan isleri tercih eder; nesneleri, alet ve
makineleri, hayvanlan uretim amaci ile kullanmaya onem verirler. Alet ve makineleri
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cahstirmaktan,

bitki

ve hayvan

uretmekten

zevk

alirken,

sosyal ve zihinsel

faaliyetlerden hoslanmazlar, Atletik yapili, mekanik yetenegi ve ilgisi gelismis, acik
havada cahsmaktan zevk alan kisilerdir.

Arastmci Tip: Bu gruptaki insanlar dogal ve sosyal olaylann nedenlerini
anlamaktan,

onlan

sistematik

bir

sekilde

gozlemekten,

soyut

kavramlarla

. ugrasrnaktan hoslarurlar. Ice donuk bir kisilik yapisma sahip olan arasunci tiplerin
soyut dusunme yetenekleri eek gelismis olup, ilgi alanlan bilimsel cahsmalardtr.

Sosyal Tip: Bu gruptaki bireyler baskalanrn

bilgilendirmeye,

egitmeye,

gelistirrneye, ikna etmeye ve aydmlatmaya onem veririler. Sosyal ilgileri guclu olan
bu kisiler psikolog, din adamligi, ogretrnenlik gibi meslekleri tercih ederler.
Gelenekci

Tip: Verilerle ilgilenmekten

ve bunlan sistematik bir sekilde

islernekten, ornegin kayit tutma, yazilan dosyalanna yerlestirmekten hoslarnrlar. Buro
isleri ve hesaplama bashca ilgi alanlanru olusturur. Belli bash yetenekleri aynnuyi
algilama ve hesaplamadir.
Girisimcf Tip: Ekonomik cikar elde etmek ya da bir hedefe erismek icin
insanlan

etkilemekten

hoslarurlar.

Liderlik, kisiler arasi iletisim ve ikna etme

ozelliklerini sahip olan bu kisiler pazarlama, hukuk gibi alanlarda cahsabilirler.

Sanatci Tip: Hep ayru sekilde yapilan islerden hoslanrnazlar, Net, sisternli ve
belirli olmayan seylere yonelirler. Bagunsiz, kendini ifade eden, yaraticihk ozellikleri
gelismistir.
Holland bireylerin hangi tipe girdigini belirlemek

icin Kendini Arastirrna

Envanteri adi verilen bir olcme araci gelistirmistir. Bu envantere verdigi yamtlara
gore, birey 6 ttir puan almaktadir. Bu puanlar alti tipin her birine karsi gelmektedir.
Kisi bu alti tipe ozgu puanlardan

hangisinde en yuksek degeri almissa birinci

derecede o tipi temsil ediyor demektir. Ancak salt bir tipe ozgu insan sayisi cok azdir.
Insanlan cogu birden fazla tipin ozelliklerine sahiptir. Aldigi puanlar en yuksekten
asagi dogru siralanarak, kisilik oruntusu ti<; harfle belirtilmektedir. Bir kisilik oruntusu
aynsrms veya aynsmarms olabilir. Aynsma, bir kisilik profilinde alti tipten bir veya
ikisinin digerlerinden daha yuksek bir puanla ifade edilmesidir. Bir kisinin profili ne
kadar aynsmissa onun tercihlerini tahmin etmek mumkun olacaktir.
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2.2.3.Psikanalitik Kuramlar
?,

gore birey, toplumca uygun gorulen et~&i.:k.lere .. 0'?:i.'?. de 1if a de e d er. ~B"orum--·~~~~f_f~J
1 ece k b'rr biicim
katilarak libidosunu, toplumca kabul e 1 eb'l
Psikanalitik

kuramcilara

au

arkadaslan (1963)'na gore meslek de kisiligin bir yansimasidir. Hayatm ilk aln yih
kisiligin olustugu donemdir, Bu donemde yemek yeme, yurume, tuvalet egitimi gibi
cevreye uyum mekanizmalan,

daha karrnasik davraruslann

gelisimi icin gerekli

temeli olusturur, Ancak, yetiskinlerin davrarnslan da bebeklerinki gibi aym icgudusel
doyum kaynaklanna

yoneliktir,

Psikanalitik

kuramcilardan

Brill (1949)' e gore,

normal insanm meslek secme konusunda rehbere ihtiyaci yoktur. Cunku insanin
bilincdisi durtuleri, onun hangi alanda doyum saglayacagmi soyleyen en iyi rehberdir
(Kuzgun,1988a, s.93).
Meslek seciminde, bireyin vucudundaki enerji (libido) toplumsal olarak kabul
edilebilir bir sekle donusu etkili olmaktadir. Mesleki davramslar kisilerin bilincdisi
ihtiyaclanru

doyuma

ulastirma

yolunda

davraruslardir. Bordin ve arkadaslari'na
donemlerindeki

saplantilar

ve aciga

toplum

tarafmdan

kabul

edilebilir

gore, cocuklugun ilk yillanndaki
cikmarrus

enerji

birikimi,

bazi

gelisim
mesleki

davranislar ile tatrnin edilmeye cahsihr. Cok fazla duzenlilik isteyen mesleklerde
cahsanlann anal donemlerdeki figsasyonlara ugradrgmi belirtmektedir. Aynca sozlu
ifadenin

baskm

soylemektedir

oldugu

mesleklerin

oral

(www.ruhsaghg1.org.2006).

donemdeki

Ornegin;

figsasyonlar

sadistlik

oldugunu

ictepileri

bireyleri

kasaphk, operatorluk (cerrah) gibi mesleklere yoneltir (Yesilyaprak ve ark.,1996,
s.132).
Meslek secimi konusuyla
arasnrrnacilar,
surmuslerdir.

meslegin

yakmdan

bilincdisi

Psikanalistlere

ilgilenen

ihtiyaclan

gore meslek

psikanalitik

doyurma

yolu

yonelimli bazi
oldugunu

secimi, zevk (pleasure)

ileri

ve gerceklik

(reality) ilkelerine gore yapilan bir davramstir. Zevk ilkesi insam, dogurgulanni
dusunmeksizin

hemen

hoslanacagi

sonuclara

goturen

davraruslara

yoneltirken,

gerceklik ilkesi kisinin dikkatini bu zevkin mahiyetine ve suresine ceker. insan is
secerken o andaki ve gelecekteki zevki hesaba katar. Insarun icguduleri onun hangi
ugras alanlanndan zevk alacagi konusunda bir ic; rehber rolu oynar (Kuzgun, 2000a, s.
138).
Psikanalistler,

meslek

secimini

savunma

mekanizmalan

ve

bilincdisi

gereksinimlerle aciklamakta, bireylerin mesleki gelisimleri ile cinsel gelisimlerinin
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bir paralellik
oldugunu

gosterdigini,

belirtmektedirler

Psikanalitik
(identification),

meslek secimini etkileyen en onernli etmenin cinsel gelisim
(Ozguven,

kuramcilara

2000, s.153) .
gore,

meslek seciminde

ya da baska bireyleri

ogrenme

sureclerinin

mekanizmalanndan

onemli rol oynamaktadir.

sureci icinde cocuk ya da ergenin,
annesini

savunma

benligine

ornek olarak,

secip onlara benzemeye

bir parcasi

Ozdesim,

normal gelisim

erkekse

calismasi,

ozdesim

babasiru,

kizsa

yani taklit yoluyla

olarak yasamr. Y etiskin donemde

ozdesim,

degerini koruma ve artirrna amacmi guden bir savunma mekanizmasi

bireyin

olarak kullanihr

(Genctan, 1993c, s.87).
Cocuk,
yetersizligini

bedence

kucuk

guclt; yetiskinlerle

oldugu

icin

kendini

(ornegin

babasi)

yetersiz

ozdesim

hisseder

kurarak

ve

gidermek

bu
ister.

Yetiskin rolleri de kendini i~ de en iyi bicimde gosterir. Cocuk boylece yetiskinlerin
etkinliklerini
Boylece

oyunlannda

yetersizlik

icsellestirir.

duygusunu

kismen

Hayal donerninde

mali olanaklanru
cocugu

temsil eder ve bu yolla yetiskinlerle

daha

dusunmez.
sonraki

cocugun
Zaman

asamada

giderrnis

ve yetiskinlerin

gercek ile pek ilgisi yoktur;

perspektifi

meslek

olur

ozdeslestigine

secimi

gelismemistir,
donemlerine

is

inamr.

degerlerini
yeteneklerini,

Bu oyun faaliyetleri
hazirlar

(Kuzgun,

2000,s.167).

2.2.4. Roe'nin Gereksinim Kuranu
Roe yasamin ilk yillannda gecirilen yasantilar

ile yetenekler,

ilgiler ve

tuturnlar arasmdaki iliskileri ve bunlann hayatta genel yonelis ve ozel olarak meslek
secimi karanna nasil yansidigiru ortaya koymaya cahsmistir.
Meslek gelisiminde ilk cocukluk yillanndaki cocuk-aile iliskilerini temel alan
Roe (1956)'a gore, bireylerin

ihtiyac yapilan buyuk olcude cocukluk yillannda

yasadiklan doyum veya hayal kinkhklan ile iliskilidir, Meslek seciminde buyuk rol
oynayan ihtiyaclann sekillenmesi de bu donemlerde gerceklesmektedir. Ornegin Roe,
insan iliskilerinden hoslanan kisilerin steak bir aile ortammda yetismelerine karsin,
insanlarla iliskileri zayif kisilerin reddedici ailelerden geldigini savunmaktadir. Roe
bu temelden yola cikarak, meslekleri iki ana kategoriye ayrrrrustir: Birey-merkezli ve
birey-disi merkezli. Insanlara yardim meslekleri, pazarlamacihk ve sanatsal meslekler
birey merkezli mesleklere ornek olarak verilebilir. Birey-disi merkezli meslekler ise
tanm, orrnancihk ve temel bilirnlerle ilgili mesleklerdir (Tan, Baloglu, 2006,s.127).
Roe'ya gore butun insanlarda fiziksel ihtiyaclar vardir ve bunlar 90k az
duzeyde degisirler, Ancak anlama ihtiyaci, guzellik ihtiyaci gibi ihtiyaclar bireyler
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i.izerinde cok fazla degisime ugrarlar ve farkhlasirlar.

Ornegin bazi insanlar icin

estetik ihtiyaci cok gucludur ve bu nedenle estetik ihtiyaci meslek secimi i.izerinde
etkili olabilir; ancak bu, diger insanlar icin cok onemli olmayabilir. Ihtiyaclar kuvvetli
gi.ideleyiciler haline gelebilirler ve bazi gudulerin dogasi belirgin olmayabilir. Eger
bir ihtiyac minimum di.izeyde doyuma ulastinlrrus ise o ihtiyac birey i.izerinde etkisiz
hale gelir. Ancak bunlann doyuma ulasmasi onlenirse bu ihtiyaclar etkin (dominant)
bir konuma gecerler, Bireyin hareketlerini kisitlarlar. Doyuma ulastmlmasi onlenen
veya geciktirilen ihtiyaclar, belirsiz gi.idi.ileyiciler haline gelirler ve bunlann birey
i.izerindeki etkisi ihtiyacm doyurulma di.izeyine gore degisir, Bu da bireydeki ilgilerin
gelisiminin kilit noktasidir. Meslek, ihtiyaclan doyuma ulastirma kaynaklanndan
birisidir.

Bir meslegin

ihtiyaclanmn

birey

i.izerindeki

fonksiyonunu

anlamak

icin bireyin

neler oldugunu ve bunlann nerede ve nasil doyuma ulastmlacagmm

bilinmesi gerekir ( Akt. Nazh, 1993, s.15).

2.2.5. Ginzberg'in Gelislm Kurami
Gelisimsel kuramlar, bir kisinin yasami boyunca yer alan meslek secimi
sureci, bunun asamalan ve meslek yasammda uyum i.izerinde durrnaktadir (NelsonJones, 1982, s.142 ).
1950'li yillara kadar A.B.D.'de meslek secimine yardirn hizmetleri ampirik bir
yontemle ytlrutuluyordu ve cahsmalara temel olabilecek bir kuramsal cerceve henuz
gelistirilmemisti,
psikolojik

Daha sonra meslek secimi sorununa ekonomik,

acilardan

aciklamalar

getiren

kuramlar

ortaya

sosyolojik ve

anlmaya

baslanusti.

Bunlardan ozellik-faktor (trait and factor) yaklasmu meslek secimini yasarrun belli bir
amnda verilen bir karar, kaza kuramcilan
savas,

ekonomik

beklenmedik

bunalim,

bir mirasa

(Miller ve Form) ise, meslek secimini
konma,

aileden

birini

kaybetme

gibi

olaylann etkisine gore bicimlenen bir olgu olarak goruyorlardi. Bu

goruslere tepki gelisim kuramcilanndan gelmistir (Kuzgun, 2000a, s .166).
Meslek secimi sorununu gelisim acismdan aciklama girisiminin ilk temsilcileri
Ginzberg, Ginzburg, Axelrad ve Herma adlanndaki
Ginzberg ve arkadaslanna

ekonomist ve sosyologlardir.

(1957) gore, meslek secimi karan belli bir ana ozgil bir

olay olmayip, yasarrun ilk 20 yihnda gelisen bir surectir, Meslek gelisimi tersine
cevrilernez, geri donulmez bir surec olup, esas olarak bireyin istekleriyle ona saglanan
olanaklann uzlasmasidir (Kuzgun,2000 s.128).
Meslek secimini bir gelisim si.ireci olarak goren Ginzberg ve arkadaslanna
gore birey meslegini bir anda verilen gelisiguzel bir karar sonucunda degil, hayat
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boyunca olusan ve gelisen ve buyuk olcude geri donulemez olan davrams oruntuleri
yoluyla secer. Meslek gelisim sureci, hayal donemi, deneme donemi ve gerceklik
donemi olmak uzere uce aynhr. 7-12 yas arasmda olan hayal doneminde cocuk
genellikle

cevresindeki

kimselere

karsi gelistirdigi

ozdesime

gore bazi meslek

tercihlerini ifade eder. Cocuk, yeteneklerin meslek secimindeki onemini bilmedigi
gibi, kendi yeteneklerinin de farkmda degildir. 12-18 yas donemi arasmdaki deneme
donemi gecici secim donemi olarak da adlandmlir. Ergenlik donemine rastlar. Birey
sirasiyla su asamalardan gecer:
1. Secimlerin ilgilere dayandigi donem.
2. Y eteneklerin goz on tine almdigi donem.
3. Farkh mesleklerin farkh yasam bicimleri sagladigmi gorme donemi.
4. Bireyin bir is veya ileri egitimi dusunmeye basladrgi donem.
5. 18-22 yas arasi gercekci donem ise, arastirma, billurlasma ve belirleme olmak
uzere ti<; alt basamaga aynlmaktadir.
Bu kuramda meslek secimi ergenlik donemi boyunca en az on yil boyunca
suren bir gelisim surecinin urunu olarak gorulmektedir.

2.2.6. Tiedeman ve O'Hara'nm Meslek Gelisimi Kuranu
Tiedeman ve O'Hara'ya (1963) gore bir kimsenin kariyer gelisimi, benligi ile
ilgili krizleri
gerceklesir.

cozdukce

olusan

genel bilissel

gelisim

surecine

paralel

Bu da kisinin ozunun farkma vardrgi andan baslayarak

olarak

yasantilan

degerlendirme, gelecegi tasarlama ve deneyimlerini belleginde gelecek cercevesinde
depolama gucune eristigi noktaya kadar devam eder.
Tiedeman

meslek

secimi

sorununu

kavramsallasnran

bir

paradigma

olusturmustur. Bunun baslica iki boyutu vardir, Birincisi bekleme ve hazirhk, ikincisi
ise uygulama ve uyum donemleridir.

Bekleme ve hazirlik

donemi;

arastirma,

billurlastirrna, secme ve acikhga kavusturma olarak dart alt basamaga aynlmaktadir.
Uygulama ve uyum donemi de meslege kabul edilme, kabul yeniden bicimlenme ve
butunlesme olarak tic; alt basamaga aynlmaktadir (Kuzgun, 2006).

2.2.7. Gottfredson'un Daraltma ve Uzlastirma Modeli
Gottfredson' a gore meslek secimi kisinin kendini sosyal duzen icinde bir yere
yerlestirme girisimi ve cabasidir. Psikolojik ozellikler meslek seciminde kuskusuz
onemli rol oynar ama insanlar bir engelle karsrlastiklannda
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sosyal kimliklerini

koruma ugruna bunlardan fedakarlik edebilirler. Gottfredson'a

gore kisinin ozune

iliskin algilan kararlanm belirlemektedir. Ne var ki bu algilar her zaman gercekci ve
dogru olmayabilmekte

veya kisi kendini her hususta acik ve net bir bicimde

acikla yamamaktadir.
Meslek secimi bir uzlasma islemidir. Bu islern seceneklerin daraltilmasi yani
istenmedik seceneklerin listeden cikanlmasi,

uzlasurrna sureci ise en cok istenen

seceneklerle (isteklerle) dis gerceklerin uygunlugunun saglanmasidir (Kuzgun, 2006).
Meslek tercihi, benlik algisi ile meslek algisr arasmdaki karsilastirma surecinin bir
urunu olarak ortaya cikrnaktadir. Bu baglamda birey, benlik algisi ile bagdastirdigi
mesleklere yonelirken bagdastiramadigi meslekleri reddeder. Butun mesleklere giris
aym derecede zorluk tasimaz. Iste meslege girebilme kavrami, bir meslege girisin
kolayligmi, zorlugunu ifade etmektedir. Meslek secimi kavrarm da bireyin idealist ve
gercekci egilimlerinin karsilastmlmasnun

bir sonucudur.

Ulasilabilir secimler bolgesi, girilebilir meslekler, meslek turu ve sosyal statu
kavramlannm

birbirleriyle iliskilerinin bir grafik uzerinde gosterilmesi durumunda,

mesleklerin yigilma gosterdikleri alanlardir. Bu bolge, bireyin ic dunyasmda kendisi
icin uygun buldugu meslekleri olusturdugu bolgedir, Gottfredson'un
surdugu gelisim asamalanrun

evrensel yonunu gelistirecek

olmasi, kurarrun gecerliligine iliskin olarak kamt/destek

kuranu, one

titizligi gostermemis

niteligi tasiyan deneysel

arastirmalarla yeterince desteklenmemis olmasi, meslek tercihi surecindeki statik yapi
ve uzlasma surecindeki belirsizlik gibi gerekcelerle elestirilmektedir

(Kulahoglu,

2001, s.357-379).

2.2.8.Sosyal Ogrenme Kuranu
Sosyal

ogrenme

kurami,

mevcut

meslek

gelisimi

kuramlannm

butunlestirilmesi ve bunlann uygulamaya daha etkin bicimde yansitilmasi cabalannm
bir urunu olarak ortaya ciknusnr. iki kisimdan olusmaktadir, Birinci kisim meslek
seciminin kaynagmi, ikinci k1S1m ise meslek secimi ile ilgili sorunlarla karsilasan
danismanlann

neler yapabileceklerini

aciklamaktadrr.

Kuram butunu

Meslek Darnsmanligmda Ogrenme Kurami olarak adlandinlmaktadir.

ile kisaca

(Kuzgun, 2006)

Kuram belli bash iki ogrenme yontemine dayanrnaktadir. Bunlardan birincisi
vasitali ogrenme veya kosullanma, ikincisi ise cagnsima dayah ogrenme yasantilan
yontemidir. Y etkinlik beklentisi kurarm da sosyal ogrenme kurarrunm bir uzantisi
olarak

gelismistir,

Sosyal

ogrenme

kurarru,
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insanlann

neden

belli

egitim

programlanna veya mesleklere yoneldiklerini ya da yasamlanmn belirli donemlerinde
neden mesleklerini

degistirmek

istedik:lerini aciklamaya

cahsmaktadir

(Kuzgun,

2000a, s.198 ).
Krumboltz

meslek

seciminde

Bandura'mn

sosyal

ogrenme kurammdan

etkilenmistir. Krumboltz ve arkadaslan bilgiyi arama ve kesif davraruslannda model
alma ve pekistirme gibi mesleki karar verme sureclerine ozel bir onem vererek meslek
secimi surecleri konusunda bir dizi deney yaprruslardir. insanlann meslek kararlan,
genetik etmenler, cevresel kosullar, ogrenme yasantilan ve performans becerilerinin
birbirleriyle etkilesiminden etkilenir (Nelson- Jones, 1982, s.153).

2.2.9. Ise Uyum Kurann
Isc uyum kurarm, ozellik faktor kurami gibi bireysel nitelikler ile islerin
gerek:lerinin eslestirilmesine dayah bir meslek secimi kurarrudir, Bu kuram mesleki
rehabilitasyon cahsmalan sirasinda Lofquist ve Dawis tarafmdan gelistirilmis olup,
daha

soma

yasam

genisletilmistir,

boyu

psikolojinin

kariyer
temel

damsmanhgi
ogelerine

alanmi

dayarur

kapsayacak

kadar

ve cevre icinde

hayatta

kalabilme savasirm veren insanm temel egilimlerini inceler. Ise uyum kurarruna gore
insan, varligmi si.irdi.irebilmek icin temel ihtiyaclanm karsilamak zorundadir. Bu istek
ve ihtiyaclar, biyolojik ve psikolojik ihtiyaclar olarak genel olarak iki kategoride
incelenebilir. Ihtiyaclan karsilayan ve insanm huzurunu ve mutlulugunu saglayan
nesnelere

pekistirec

adi verilir.

Cunku

bunlar

ihtiyacm

baslattigi

davrarusin

si.irdi.iri.ilebilmesini ve/veya ortaya cikma olasiligmm (frekansmm) artmasiru saglar.
Insan her yoksunluk ya da ihtiyac hissedildiginde

bunu gideren nesneyi arar ve

insanm deneyirnleri arttikca nesneye erismede basansi da artar (Kuzgun, 2000a,
s.210).
Ise uyum kurami acisindan insan, bir cahsan (isgoren) dir. i$ cevresi, isin
yurutuldugu

ortam ya da genis anlamda ti.im kurum veya isletme ya da isveren

olabilir. Cahsan kisi cahsrna ihtiyaclanna

sahiptir. Bunlar i.icret veya ilginc is gibi

calisma pekistirecleri ile ilgili ihtiyaclardir ve bu ihtiyaclar is cevresi ve i$ ortarm
tarafmdan

karsilanabilir,

Aym sekilde, i$ ortaminm

da gerekleri vardir. Bunlar

cahsma ortammm varhgmi si.irdi.irmesi icin karsilanmasi

gereken istek:lerdir. Bu

istekler bir orgutun i.iyesinden beklenen temel is gorevleri ve diger gorevlerdir. Bir
cahsana verilen gorevler takirm teknik olarak pozisyondur. Buna genel olarak is (job)
denir. Bir kurumda ya da is yerinde ortak ya da benzer gorevleri olan is grubuna da
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meslek denmektedir. Kariyer ise bir meslekteki kidemi ifade etmek icin kullamlan bir
terimdir (Kuzgun, 2000a, s.211).

2.2.10. Deger Destekli Biitiinciil Kariyer ve Yasam Rolleri Modeli
Brown (1996) gunumuze kadar meslek secimini yetenek ve ilgiler, yetkinlik
algisi, oz kavrarm ve oz saygi gibi kisilik ozelliklerine dayandiran cesitli kuramlar
gelistirildigini, degerlerin ise goz ardi edildigini ileri si.irerek degerlerin onemini one
cikaran kariyer ve yasam rolleri seciminin ve doyumun Deger Destekli Butuncul
Modeli admi verdigi bir gorus ortaya atrrustir. Brown'a gore degerler kisiye halen ve
gelecekte doyum saglayacak durumlar ve durumlara erismede cesitli yollar olarak
tanimlamaktadir.
Kisinin cok onem verdigi degerler davraruslanrun en onemli belirleyicileridir.
Bir karar verme durumunda birey seceneklerin kendi degerleri ile ilgili yonleri
hakkinda bilgi sahibi olursa ve senekler arasmda, her birini uygulamaya koymada
yasanacak guclukler bakimmdan

onemli fark olmazsa, birey en cok benimsedigi

degerlerine uygun olan secenege yonelir (Kuzgun, 2006).

2.2.11. Super'in Benlik Kurarm
Super'e gore mesleki benlik kavrarm (Super, 1963), bir yerde yapilan mesleki
secimle es anlamhdir. Mesleki benlik kavrarm zaman icerisinde ben algilannm,
mesleki terimlerde toplanmasi ve bu algilann mesleki terimlere cevrilmesidir.
Donald Super'in kurarmnm temel varsayimlan asagida siralannusur:
1. Bireylerin yetenekleri, becerileri, kisilikleri gereksinimleri, degerleri, ozellikleri ve
benlik kavramlan farkhlik gosterir.
2. Bireyler ozellikleri nedeniyle pek cok isi yapabilme donamrmna sahiptirler.
3. Her bir meslek, karakteristik

bir beceri ya da kisilik ozelligine sahip olmayi

gerektirir. Ancak her bir meslek icinde farkli ozelliklere sahip bireyler vardir. Her
birey icin de farkli mesleklere yonelebilme soz konusudur.
4. Sosyal ogrenmenin

bir i.iri.ini.i olan benlik kavrammm

kararhhgi

ergenligin

sonundan yetiskinligin sonuna kadar olan donemde giderek artmaktadir.
5. Bu degisim si.ireci yasam boyu devam eder ve bu surec bi.iyi.ime, kesfetme,
yerlesme, si.irdi.irme ve cokus olmak uzere bes yasam donemini kapsar.
6. Kariyer oruntuleri, (gecici ve kalici islerin sayisi ve bu islerde gecirilen si.ire ile
meslekte ulasilan di.izey) bireylerin ebeveynlerinin sosyoekonomik di.izeyi, zihinsel
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kapasite, egitim duzeyi, becerileri, kisilik ozellikleri (gereksinimler, ilgiler, benlik
kavrarru), kariyer olgunlugu ile kisinin karsisina cikan kariyer firsatlanna

gore

sekillenir.
7. Bireyin

herhangi

bir yasam-kariyer

basamaginda

cevrenin ve orgamzmanm

istekleri ile basanli bir sekilde basa cikrnasi, bireyin bu gorevlerle basa cikmadaki
hazir bulunusluguna yani 'kariyer olgunluguna' baghdir.
8. Kariyer olgunlugu hipotetik bir yapidir, Bu kavramm operasyonel bir tarummi
yapmak zekayi formiile etmek gibi zordur.
9. Y asam donemlerindeki

gelisme, kismen ilgi ve yeteneklerin

olgunlasmasmi

kolaylastirarak, kismen de kavramlann gelisiminde gercegin test edilmesine yardimci
gercegin test edilmesine yardimci olarak rehberlik edilebilir.
10. Kariyer gelisimi temelde, mesleki benlik kavrammm gelisimi ve uygulanmasiyla
ilgilidir. Benlik kavrarrn, bireyin yetenekleri ve fiziksel olusumunun etkilesiminin bir
urunu olup yaptigi gozlemler ile rol oynamaya iliskin olarak buyuklerinden

ve

arkadaslanndan aldigi onayin derecesine gore olusan bir sentez ve uzlasma surecidir.
11. Bireysel

ve sosyal etmenler ile gerceklik

ve benlik kavramlan

arasindaki

sentezleme ve uzlasma sureci, rol oynama ve verilen geribildirimler dogrultusunda
ogrenrne ile ilgilidir. Rol oynama psikolojik danisma oturumlanndaki
veya simflarda, kulup cahsmalannda,

bir fantezide

yan zamanh yapilan islerde veya ilk girilen

islerde oldugu gibi gercek yasam etkinliklerinde gerceklesebilir,
12.

i~

doyumu ve yasam doyumu bireyin kendi beceri, gereksinim, deger, ilgi, kisilik

ozellikleri ve benlik kavramma uygun secenekler bulmasma baglidir.
13. lsten elde edilen doyumun derecesi, benlik kavrarrnna uygulanabilme derecesi ile
oranuhdir.
14.

i~ ve

meslek, erkeklerin buyuk cogunlugu ve kadmlann da pek cogu icin kisiligin

organizasyonunu

saglar. Bazi insanlar icin i~ ya da meslek onemli bir odak noktasi

olmayabilmekte hatta bunlan goz ardi edebilmekte ve ev isleri, bos zaman aktiviteleri
gibi aktiviteler kisinin yasaminda merkezi bir rol oynayabilmektedir.
Super'in

bu

varsayimlan

bireyler

arasmdaki

ve meslekler

arasindaki

farkhliklan (1-3), benlik kavrarrnnm gelisimi ve meslek secimine uygulanmasi (4-6
ve 9-11), kariyer olgunlugu (7-8), i~ ve yasam doyumunu saglayan faktorler (12-14)
ile ilgilidir.
Super'in
oldugudur.

onerrneleri

Super'e

arasinda

gore, benlik

en temel

tasanmmm
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varsayim,

olusmasi

gelisimin

bir

ve bir mesleki

surec
tercihe

donusmesi

si.ireci bir gelisim

si.ireci boyunca

Mesleki gelisim Super ve arkadaslanna
1. Buyume
donern

Donerni:

cocuklann

ilgilenmek,

basanli olacagma
tutumlann
fantezi

inanmasi

bulunduklan

kazarulmasi

ve bunun

bu donemin

aracihgiyla

2. Kesfetme

Donerni:

(14-24

cevreyi

kesfetme

kontroli.ini.in artmasi,
icin gerekli
gorevleri

yetiskin

di.inyasma iliskin bilgi dagarciklan

1988).

gore bes yasam evresine aynhr:

yasarru i.izerindeki

ve oyunlar

(Kuzgun,

(4-13 yas) Hem fiziksel hem de psikolojik
icinde

kisinin

gerceklesrnektedir

buyumeyi
si.irecidir.

kisinin

olan cahsma

arasmda

rolleri denerler.

iceren bu
Gelecekle

okulda

ve iste

ahskanhklannm

yer almaktadir,
Boylelikle

ve

Cocuklar,

de cocuklann

is

olusmaya baslar.

yas) bu donern yogun bir arastirma ve inceleme

donemidir. Kisinin kendini cesitli rollerde denedigi, deneyimleri i.izerinde dusundugti,
kazandigi becerilerle meslek arasmda baglanti kurdugu bir donemdir. Kesfetrne
donerni, bireyin mesleklere iliskin daha net bir fikrinin oldugu, kariyer alternatifleri
arasmdan secim yapugi, hangi iste cahsacagina karar verdigi ve bir iste cahsmaya
basladigi donemdir.
3. Yerlesme Donemi: (25 ile 45 yas) yerlesme kavrarm, bir di.izen kurma ve bunu
devam ettirmeyi de beraberinde getirir. Uygun bir alan ve o alanda kararli bir isin
bulunmasi ile nitelendirilir.
4. Si.irdi.irme Donemi:

(45-65 yas) lsyasammda

ilerlemenin

olmadigi

fakat

1~

yerindeki stati.ini.in korundugu donemdir,
5. Cokus Donemi: bireylerin isle ilgili enerjileri ve meslege karsi ilgilerinin azaldigi
donemdir. Super, ~oki.i~ kavrammm pek cok insanda olumsuz cagnsimlara
olmasi nedeniyle bu donemin aduu 'geri cekilme' olarak degistirmistir

neden

(Kuzgun,

2000)

Super mesleki gelisim gorevleri kavrarruni ileri surmustur. Mesleki gelisirn
gorevleri yasamm belli bir anmda ortaya cikan, is etkinliklerine katilma ve buna
hazirlanmada bireylerden beklenen bir dizi davranis kahplandir:
(1) Meslek tercihlerini billurlastirma,
(2) Bir meslek tercihi belirleme,
(3) Bir meslek tercihini uygulamaya konma,
( 4) Bir meslekte karar kilma,
(5) Durumu saglamlasurma ve meslekte ilerlemedir.
Meslek gelisimi ve meslek gelisimi gorevleri kavramlan dogal olarak meslek
olgunlugu kavrammi ortaya cikarnusur. Toplum belli yaslardaki bireylerden belli bazi
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davraruslan

yapmasm1 beklemektedir.

Birey kendisinden

beklenen bu gorevleri

ya~ma uygun olarak yerine getiriyorsa bu kisinin mesleki olgunlugunun

yuksek

oldugu soylenebilir.

2.2.12.Karar Kuramlari
Karar verme, bir gereksinimi

giderecegi dusunulen bir objeye goturecek

birden fazla yol oldugu, ya da bir gereksinimi giderecegi kesin olan belli bir tek hedef
bulunmadigmda,

yasanan sikmuyi gidermek amaciyla seceneklerden birine yonelis

olarak tamrnlanabilir. Okul veya meslek secimi gibi, insamn yasammi onemli olcude
etkileyecek kararlann verilmesi sirsmda genellikle kaygi ve gerginlik yasamr, Cunku
bu kararlar etrafhca dusunmeyi, uzun ve sistemli dusunmeyi gerektirir.
Gelatt'a gore karar verme surecinde yordayici sistem, deger sistemi ve karar
sistemi olarak tic; unsur bulunmaktadir.

Y ordayici sistemde birey olasi eylemleri,

eylernlerin olasi sonuclanru ve bu sonuclann gerceklesme olasiliklan ile ilgili bilgi
edinmek durumundadir.

Deger sisteminde, birey seceneklerinin

olasi sonuclanru

oznel olarak degerlendirrnekte; karar sisteminde ise karar verme durumunun icerdigi
oncelikleri ve kurallan goz onune almahdir. Birey daha iyi ve yeterli bilgi sahibi
oldukca daha uygun kararlar verebilmekte ve riski en aza indirebilmektedir.
Wrom

karar

degerlendirmelennin

verme

durumunda

bireyin

sonuclara

yonelik

duygusal

ve beklentilerinin etkili oldugunu belirmektedir. Bu kuramsal

goruse gore, birey istedigi hedeflere ulasmasma yardimci olacak secenekleri oznel
olarak degerlendirmekte ve en olurnlu gordugt; secenege yonelmektedir.
Karar verme surecini aciklamaya cahsan farkh alanlardaki uzmanlar, bu
surecle ilgili olarak benzer aciklamalarda bulunmaktadirlar. Genel olarak karar verme
bireyin amaclanrn acik secik bir sekilde olusturmasim, konuyla ilgili veri toplamasini
ve islemesini, olasi secenekleri gozden gecirmesini ve bir secim yaparak sonuclan
degerlendirmesini gerekli kilmaktadir.
( 1) 0 Karar verilmesi gereken durumun farkma vanlmasi,
(2) 0 Karar probleminin tammlanmasi,
(3)0 0 Secenekler olusturrna,
( 4) 0 0 Olusturulan secenekleri degerlendirme,
(5)0 0 Seceneklerin elenmesi,
(6)0 0 Karann verilmesi,
(7) 0 0 Karann uygulamaya konulmasi,
(8)0 0 Karann sonuclannm degerlendirilmesi,
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(9) D Gerekirse yeniden karar verilmesi.
Allison

ve arkadaslan

ise insanm

karar vermesine

iliskin su sonuclan

belirlemislerdir;
(l)D D Karar verme toplumsal bir surectir, verilen karar dogrudan ya da dolayh
olarak diger insanlan etkilemektedir.
(2) DD Karar verme risk icermektedir.
(3)0 D Karar verme bireyde bazi duygulann ortaya cikmasma neden olmaktadir,
( 4) D D Karar verme cok boyutlu ve karrnasik bir surectir.
Dogru ve uygun karar verebilmek saghkh bir kisilik gelisiminin en onernli
gostergesidir.

insanlann hepsi, her zaman

verememektedirler.
bunahma

sistematik

davranarak

Bazi kisiler karar verme sorumlulugu

girer, bir kisrru erteler, bazilan

kararsizlar ise karar verip karanndan

ise sorumlulugu

akilci

karar

ile karsilastiklannda
baskalanna

birakir,

hemen vazgecer. Bu nedenle karar verme

becerilerinin gelistirilmesi veya ogretilmesi meslek rehberliginin en onemli arnaclan
arasmdadir.

2.3. Mesleki Olgunlukla Ilgili Yaprlan Arasnrmalar
Bu bolumde
sonuclanna

yerli ve yabanci

literattirde

bulunan

bazi

arastirmalann

yer verilmistir. Arastirmalar, konu, amac veya sonuc yonunden tezin

cahsma konusu ile ilgili olma ozelliklerine gore secilmistir.

2.3.1. Mesleki Olgunlukla ilgili Tiirkiye' de Yapilan Arastirmalar
Kuzgun

(1976),

"Ogrencilenn

Mesleki

Doyum

ve

Tercihleri"

adh

cahsmasmda, ogrencilerin meslek secerken, mesleki doyum kaynaklanndan hangisine
onem verdiklerini arastirrrus ve cocuklarm kendilerinden beklenilen mesleki olgunluk
duzeyine ulastiklanm tespit etmistir. Ogrcncilerin kazanc ve sohret gibi yuzeysel ve
dissal fakti:irlerden cok, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun meslekleri tercih ettiklerini
saptanusur.
Basanh ogrencilerin genel meslek siralamasmda,

sosyal guvenceye ilgiden

daha cok onem verdiklerini, basansiz ogrencilerin ise bagimsizliga daha eek onem
verdiklerini ortaya cikarrmstir,
Uzer (1987), lise son simf ogrencilerinin yuksekogretim prograrru tercihleri ile
kendi yetenek alanlar, yetenek duzeyleri ve ilgi alanlan arasmdaki uyumsuzlugun
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ortaya koydugu mesleki rehberlik ihtiyaci ile mesleki tutum ve kendini tamma
olculerinde ortaya cikan mesleki olgunluk arasmdaki iliskiyi saptamaya cahsrmstir.
Arasnrmadan elde edilen bulgular; erkek ogrencilerin kiz ogrencilere oranla yetenek
alamna daha uygun tercihler yaptiklanru; kiz ogrencilerin ise yetenek di.izeyine ve ilgi
alaruna erkeklere gore daha uygun tercihler yapnklanru gosterrnistir. Kiz ogrencilerin
mesleki tutum ve kendini tamma yonunden erkeklerden daha fazla mesleki olgunluga
eristikleri ortaya cikrrusur,
Akbalik

(1991),

"Ortaokul

Di.izeyleri" adh cahsmasmda,
davraruslan

III. Siruf Ogrcncilerinin

ortaokul III. Simf ogrencilerinin

ne kadar gelistirdiklerini

Mesleki

Olgunluk

mesleki tutum ve

tespit etmek amaciyla yeni bir "Mesleki

Olgunluk Ol~egi" gelistirmistir,
Arastirmasmda

ogrencilerin,

gelisim

donernlerinin

gerektirdigi

meslek

seciminde ilgi ve yetenekleri goz onune alma, meslek seciminin sorumlulugunu
i.istlenme ve cahsma

hayatma

karsi olumlu

tutum

gelistirmeyle

ilgili gelisim

gorevlerini yerine getirdiklerini bulmustur.
Aynca erkekler ile kizlann mesleki olgunluklan

arasinda kizlann

lehine

manidar bir fark bulunmus, sosyo-ekonomik duzey ile mesleki olgunluk arasmda bir
iliski bulunmarrustir.
Bacanh (1995), "Mesleki Grup Rehberliginin

Lise Ogrencilerinin Mesleki

Olgunluk Di.izeylerine Etkisi" adh arastirmasinda, deney grubundaki ogrencilerle 10
hafta sureli, haftada iki saat mesleki grup rehberligi
grubundaki

ogrencilerin

di.izeylerini "Mesleki

on-test

Olgunluk

ve

son-test

yapmis, deney ve kontrol

asamalannda

Ol~egi" ile olcmustur.

mesleki

olgunluk

Arasttrrnarun

bulgulan,

arastirmada denenen mesleki grup rehberliginin, lise ogrencilerinin mesleki olgunluk
di.izeylerini artirmasina, bir baska ifade ile ogrencilerin icinde bulunduklan gelisim
donerninde i.istlenmeleri gereken mesleki gelisim gorevine iliksin mesleki tutum ve
davrarnslan kazanmalanna yardimci oldugunu ortaya koyrnustur.
Akbiyik (1996), meslek liselerine devam eden ogrencilerin mesleki olgunluk
di.izeylerini incelemistir. Arastirma bulgulan, okul turune gore ogrencilerin mesleki
olgunluk di.izeyleri arasinda onemli farklann oldugunu gostermistir. Okul ti.irlerine
gore mesleki olgunluk di.izeyleri bakimindan Ticaret Lisesi ogrencilerinin mesleki
olgunluk puanlan ortalamalarmm diger okullara gore dusuk oldugu, Endi.istri Meslek
Lisesi, imam Hatip Lisesi ve Kiz Meslek Lisesi'nde okuyan ogrencilerin mesleki
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olgunluk

duzeyi

puanlanmn

ortalamalan

arasmda

onernli

bir

fark

olmadigi

saptannustir.
U sluer ( 1996), "Meslek inceleme Y asantisnun Mesleki Olgunluga Etkisi" adh
cahsmasinda

Kuzgun ve Bacanh(l992) tarafmdan gelistirilen "Mesleki Olgunluk

Olcegi" kullamlnus ve mesleki olgunlugu gelistirmede bir model olarak denenen
"Meslek inceleme Y asantrsi'tnm

mesleki olgunlugu . gelistirmede ekili bir model

oldugu ortaya konmustur.
Cakar (1997), lise son siruf ogrencilerinin
denetim

odagi duzeylerinin

karsilastirdigi

mesleki olgunluk duzeyleri ile

arastirmasmda,

mesleki olgunluk

ile

denetim odagi arasmda bir iliskinin oldugunu, icten denetimlilik ozelligi gosteren
ogrencilerin meslek secmek gibi karar verme asamalannda daha kolay, daha etkili ve
daha

isabetli

ogrencilerin

kararlar

verebildiklerini,

ise karar verme

distan

asamalannda

denetimlilik

zorlandiklannr,

ozelligi

gosteren

cevrelerinden

gelen

uyaranlan dikkate aldiklanru, kararsiz bir tutum sergilediklerini ve kaygi duzeylerinin
yuksek oldugunu saptamisnr.
Yazar (1997), "Genel Lise ve Meslek Lisesi Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk
Duzeylerinin Bazi Degiskenlere Gore incelenmesi" adh calrsmasinda, okul turunun
mesleki olgunluk duzeyine etkisinin olup olmadigi arastirmis ve meslek lisesine ve
genel liseye devam eden ogrencilerin mesleki olgunluk puanlan arasmdaki fark "t"
testi ile kontrol etmistir. Arastirmarun sonucunda fark, genel lise ogrencileri lehine
onemli duzeyde bulunmustur.

Otrar ( 1997), Endiistri Meslek Liseleri ve Cirakhk

Egitim Merkezi ogrencilerinin
arasmda

kisilik ozellikleri ile mesleki olgunluk

anlamh bir iliski olup olrnadigmi

Cirakhk Egitim Merkezi ogrencilerinin

arastirrmstir.

Arastirma

duzeyler

sonucunda,

mesleki olgunluk duzeyleri ile basarrna,

basatlik, sebat, duzen, bagimsrzhk, ozguven ve askeri liderlik kisilik ozelliklerinden
aldiklan puanlar arasmda .05 duzeyinde anlamli bir iliski bulunmustur.
Kalafat
cahsmasmda,
olgunluk

(1998),

Ogrencilerinde

lise ogrencilerinin

duzeyleri

ogrencilerin

"Lise

mesleki gelecek

karsilasnrmah

mesleki olgunluk

Mesleki

olarak

Gelecege

degerlendirmeleri

incelenmis

ve

Bak!~"

adh

ve mesleki

arastirmaya

katilan

duzeyleri ve mesleki gelecege bakislan arasmda

farkhhklar belirlenmistir. Mesleki gelecege bakista; belirlilik, iyimserlik ve erimlilik
ozellikleri

yonunden okullar

arasmda anlamh farkhliklar

bulunmustur.

Mesleki

Gelecege Bakis Anketi'nden elde edilen sonuclara gore mesleki gelecege bakisin
belirlilik, iyimserlik ve erimlilik ozelliklerinde imam Hatip Meslek Lisesi ogrencileri
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birinci sirayi alnuslardir.

Mesleki

olgunluk

olceginden

alman puanlar ise genel liseyi

birinci sirada gostermektedir.
Bu bulgular
turu ve cinsiyet

isigrnda;

lise ogrencilerinin

degiskenlerinden

mesleki

etkilendigi,

gelecege

mesleki

olgunluk

bakislannin
dtizeyi

okul

ve mesleki

gelecege bakislan arasmda belirli farkhhklann oldugu sonucuna vanlrrustir.
Bal (1998), ergenlik
ve "mesleki
sonucunda

karar

psiko-sosyal

ogrencilerin

mesleki

dtizeyine,

cinsiyete

Okullannda
duzeyleri

egitim

prograrru''

mesleki

okul

turune

servisi

gore

olan

ve

olgunlugunun:

Olcegindeki

ctkarmalanmn,
sonucunda,

bireylerin

Mesleki

maddelerinden

Akademik

Etkisi"

kavramlan,

aile

Olgunluk
aldiklan

dtizeylerini

Olceginin

puanlarda,

ortaya

cikmisur.

mesleki

olgunluk

ytikseltmede

icsel psikolojik

ve engellerden

istatistiki

bireylerin

etkisini

kendini

etkilendigi

Puanlamasmm

Akademik

puanlayarak

incelemistir.
onemli

tamma

bakimdan

etkili

ortaya konrnustur,

tarumlayip

dtizeylerinde

nm

faktorlerden,

onemli olcude

Benlik Kavrarru Olceginin

dtizeyine

egitim

karar verme egitim programi"

rasyonel,

ilgilerini

olgunluk

anne-baba

ogrencilerin

adh cahsmasmda,

ve

olgunluk
mesleki

gosterdigi

egitimle gelistirilebilecegi

yetenek

mesleki

farkhhk

olgunluk

gelen dissal olanaklar

Dtizeyine

dtizeyine,

"mesleki

Bireyin

mesleki

egitim

olmayan

mesleki

Akbaba (1999), "Bireyin

Kavrarru

ile benlik

Arastirma

dtizeylerinin,

ogrencilerinin

Olgunluk

dtizeyleri

arasurnustir.

olgunluk

saptanrms ve mesleki olgunlugun

Mesleki

nm etkisini

incelemis

ve akadernik basan arasmda iliski oldugu saptanmis;

ve

cevresinden

karar verme olgunlugunu

olgunluk

arasmda bir fark bulunmazken,

bulunmustur.

ancak

mesleki

algilayrsi

rehberlik

2.smif

bireyin

verme

lise ogrencilerinin

ortammm

lise

doneminde

Benlik
profilini

Arasnrmanm

bir artism

olmadigi

incelemeye

iliskin

ve
onemli

bir artism

oldugu

bul unmustur,

Zeren (1999), "Yabanci Dil Agirhkli Lise, Ozel Lise ve Anadolu Lisesi Son
Sirnf Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Dtizeyleri" adh arastirmasinin sonucunda, lise
son srmf ogrencilerinden

aldiklan mesleki rehberlik yardmum

yeterli gorenlerin

mesleki olgunluk duzeyleri, bu yardirru yeterli gormeyenlerin

mesleki olgunluk

dtizeylerine gore daha yuksek cikrrustir. Okul turu, cinsiyet, ana-babalannm egitimi,
ana-babalanrun sag olma ve evlilik durumu ile ailelerinin gelir dtizeyi degiskenleri
acismdan

gruplar arasmda,

mesleki olgunluk

bulunmarmstir.
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dtizeyine iliskin anlamh bir fark

Uskaner
rehberliginin
arastimus
ogrencilerinin
ozelliklerini

(1999),

yapm1~

lise birinci
ve

deneysel

simf ogrencilerinin

arastirmada
mesleki

oldugu

denenen

olgunluk

ve meslekleri

mesleki

mesleki

duzeylerini

tammalanna

ve bunlar

doneme uygun bir sekilde iliski kurarak mesleki
etki ettigini saptarmstir.

Bu durum ozellikle

olgunluk

grup
yani

cahsmada,

mesleki

duzeylerine

rehberliginin

meslek

lise

secimiyle

arasmda

icinde

grup
etkisini

1.

ilgili

Siruf
kisilik

bulunduklan

tutum ve davramslan kazanmalanna

yeni smav sisteminde

lise

Lsimf sonunda

alan secimini cok dikkatli yapmak zorunda kalan ogrencilerin alan secimine yardimci
olacak ve kisiliklerine uygun meslekler secmelerine yardimci olarak, mesleki grup
rehberligi yonteminin onemini vurgulayacaktir.
Evren (1999), mesleki grup rehberligi uygulamasi alan ve almayan cinsiyetleri
farkli ogrencilerin mesleki olgunluklan,

mesleki benlik algilan ve mesleki benlik

algilan dogrultusunda

yapmalan arasmda

meslek

tercihi

fark

olup olmadigi

incelenrnis ve deney ve kontrol gruplannm mesleki olgunluk puanlan arasmda
mesleki grup rehberligi alan deney grubu lehine anlamh farklar bulmustur. Bunun
yanmda deneklerin mesleki benlik algilan dogrultusunda ilgi ve yeteneklerine iliskin
meslek tercihlerinin tutarh oldugu deney grubu ve deney grubundaki kizlar lehine
anlamh farklar saptannusur,
"Bireylerin Mesleki Olgunluk Duzeyleri ile Anne-Babalannm Tutumlanm
Algilamalan Arasmdaki ili~kiler" adh yuksek lisans cahsmasmda Baymdir (1999),
kiz ve erkek ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri arasmda kiz ogrenciler lehine
anlamli fark tespit etrnistir. Mesleki olgunluk ile demokratik

anne-baba tutumu

arasmda (.001) duzeyinde olumlu, koruyucu-istekci anne (.05) ve baba (.001), otoriter
anne (.001) ve baba (0.1) arsmda olumsuz iliski bulunmustur. Aynca, bireylerin annebaba tutumlanm algilama duzeyinde

cinsiyet

ve SED'e gore farkhlasma

olup

olmadigi incelenmis ve sonuc olarak alt SED'den gelen erkek ogrencilerin annelerini
tum SED gruplannda yer alan diger kiz ve erkek ogrencilere gore daha otoriter
algiladiklan saptannustir.
Kagnici (1999), universite ogrencileri uzerinde yaptigi calismada, kiz ve erkek
ogrencilerin

mesleki

olgunluk

duzeyleri

arasmda

anlamli

bir fark olmadigmi

bulmustur. Yas ve annenin egitim durumu degiskenlerine gore ogrencilerin mesleki
olgunluk duzeyleri arasmda bir fark olmadigiru tespit edilirken, baba egitim duzeyine
gore ogrencilerin mesleki olgunluklannda arasmda fark saptanrrustir.
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Sekmenli (2000), lise birinci siruf ogrencilerinin
mesleki olgunluklan

si.irekli kaygi di.izeyi ile

arasmda bir iliski olup olrnadigiru arastirmis ve ogrencilerin

mesleki olgunluk di.izeyleri ile si.irekli kaygi di.izeyleri arasmda ters yonlu bir iliski
bulmus. Okullarda ogrencilere karar verme becerilerini arttmci rehberlik cahsmalan
yapilmasmi onerrnistir.
Saym

(2000),

"Lise

Ogrcncilcrinin

Mesleki

llgilerini . Yordayan

Bazi

Degiskenler" adh doktora cahsmasinda, i.iniversiteye hazirhk amaciyla dershanelere
devam eden lise 2. ve 3. snuf ogrencilerinin mesleki ilgilerini yordayan degiskenler
incelemistir. Mesleki ilgilerin mesleki olgunluk, denetim odagi, sosyal destek, yas,
cinsiyet, smava girilecek puan turn ve devam edilen dershanenin niteligi tarafmdan
yordamp

yordanmadigi

arastmlmisur.

Ogrencilerin

mesleki

olgunluklan,

icten

denetimleri ve sosyal destekleri arttikca, kendilerinde var olan ilgilerin belirginlestigi
dikkati cekmektedir.
Sahranc (2000), lise ogrencilerinin

denetim odagina gore mesleki olgunluk

di.izeylerinin cinsiyet, simf, akademik basan algisi, aile parcalanrruslik durumu, anne
babanm

egitim di.izeyi, anne ve babanm

yasi acisindan

degisip degismedigini

arastimusur. Arastirma sonuclanna gore; incelenen diger ogrencilerin, siruflan farkh
lise

ogrencilerinin,

akademik

basan

algilan

farkh

lise

ogrencilerinin

aile

parcalanrrushk durumunun, anne babanm egitim ve yasi acisindan denetim odagi ile
mesleki olgunluk di.izeyleri arasmda istatistiksel olarak anlamh fark bulunmamisur.
Ocakci ve arkadaslan (2000), meslek secimi asamasina gelmis olan lise son
smif ogrencilerinin

mesleki olgunluk

di.izeylerini belirlemek

amaciyla yaptiklan

cahsmalannda, mesleki olgunluk puanlannm; kiz ogrencilerin erkek ogrencilere gore,
meslek gruplan hakkmda bilgisi olan ogrencilerin bilgisi olmayan ogrencilere gore,
dil bolumu ogrencilerini fen bolumu ogrencilerine gore anlamh di.izeyde daha yi.iksek
oldugunu

belirlemislerdir.

dershaneye

Aynca,

gitme durumunun

aym calismada

ise mesleki olgunluk

ogrenim
puam

gorulen
yonunden

okul

ve

bir fark

yaratmadigi tespit edilmistir,
Saym (2001), Edirne ilindeki dershanelere devam eden 386 ogrenci i.izerine
yaptigi calismasmda i.iniversiteye hazrrlanan lise 2. ve 3. simf ogrencilerinin denetim
odaklan

ile mesleki olgunluk di.izeyleri arasmdaki iliskiyi incelemistir. Denetim

odaklan ile mesleki olgunluk di.izeyleri arasmda .01 di.izeyinde onemli bir iliski
bulunmustur. Cinsiyet ve denetim odaklan arasmda .01 di.izeyinde onemli bir fark
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olmasma ragmen, yasa gore ogrencilerin mesleki olgunluk diizeyleri arasmda onemli
fark olmadigi gorulmustur.
Akbaba

(2002),

"Ana-babalan

Farkli Rehberlik

Anlayisma

Ogrencilerin Mesleki Olgunluk Diizeylerinin Karsilastmlmasi"
rehberlik anlayisi yiiksek ve dusuk olan ana-babalann

Sahip Olan

adli cahsmasmda,

lisede okuyan cocuklannm

mesleki olgunluk diizeylerini karsrlasnrrrus ve farkli rehberlik anlayisi olan anababalann

cocuklannm

mesleki

olgunluk

diizeyleri

arasmda

onemli

bir

fark

bulunmanustir.
Acisu (2002), yapugi arastirmasmda, farkh illerde Sosyal Hizmetler ve Cocuk
Esirgeme Kurumu'na bagli yetistirme yurtlannda
meslek lisesi ogrencilerinin

kalan, koruma altmdaki lise ve

mesleki olgunluk duzeylerini bazi degiskenlere

incelemis ve koruma altmda olan meslek lisesi ogrencilerinin
duzeylerinin

lise ogrencilerinden

altmda olan lise ogrencilerinin,

gore

mesleki olgunluk

dusuk oldugunu saptamrstir. Bu bulgu, koruma
meslek lisesi ogrencilerinden

mesleki

olgunluk

yonunden daha olgun olduklanm, bu nedenle de lise ogrencilerinin kendi yetenek, ilgi
ve degerlerinin cok daha farkmda olduklanm ortaya koymaktadir.
Cigdern (2002), 8. ve 9.sm1f ogrencilennin mesleki arastirma davrarnslannda
kendileri hakkmdaki yetkinlik inanclanru belirlemek amaciyla yapugi cahsmasmda,
mesleki arastirma davraruslannda

kendini yetkin gorme olceginin gelistirilmesi ile

ilgili bir on cahsma yaprrustir. Bu cahsmada, ilkogretim 8. smif ve ortaogretim 9.smif
ogrencileri

icin gelistirilen

"Mesleki

Arastirma

Davranislannda

Kendini

Y etkin

Gorme Olcegi'tnin yap1 gecerliligi ve giivenirlik cahsmalan yapilrmsnr.
Cakir
cahsmasmda,
(1996)'un

(2004),

"Mesleki

Karar Verme

Envanterinin

Gelistirilmesi"

adli

envanterin halihazir gecerliligini saptamak icin Bacanh ve Kuzgun

lise

ogrencilerinin

mesleki

olgunluk

duzeylerini

olcmek

amaciyla

gelistirdikleri "Mesleki Olgunluk Olcegi'tni kullannus ve mesleki kararsizlik icinde
olan bireylerin mesleki olgunluk dtizeylerinin de dusuk oldugunu saptanustir. Bu
sonuc, mesleki kararsizhk olceginin gecerliliginin bir karuti olarak kabul edilmistir.
Coban (2005), lise son siruf ogrencilerinin mesleki olgunluk duzeylerini bazi
degiskenlere gore incelemis ve ogrencilerin okuldaki psikolojik damsrnandan bilgi ya
da yardim

alip almama ve meslek secimi icin bilgiye ihtiyaci

olup olmama

durumlanna gore mesleki olgunluklan arasmda bir fark olup olmadigmi belirlemeye
cahsnustir.

Psikolojik

darusmandan

yardim alan ogrenciler ile almayanlann

mesleki yardima ihtiyaci olan ogrenciler ile olmayanlarm
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mesleki

ve

olgunluklan

arsmda anlarnh bir fark bulunmustur.
eek

mesleki

bilgilendirilmeye

hizmetlerinin

aile,

arasmdaki
olgunluk

ihtiyaci

oldugu

(2005),
arkadas

genel liselerdeki
ve

iliski yi incelemistir.

puanlan ile genel sosyal destek,

sosyal destek puanlan
ogrencilerinin

bulgulan,

olgunluk

list) temel ve ortak etkilerine

puanlan cinsiyetlerinin

Mesleki

ve Bacanh,1996)

sonucunda

istatistiksel

destek

ogrencilerinin.

mesleki

olumlu

Lise

(alt, orta ve

gostermemistir.

Olgunluk

Olc;egi" (Kuzgun
gorulmemis,

grup cahsmasma

yonde

grup

bu 8 haftahk

bir farkhlik

incelendiginde

acisindan

algilanan

gostermistir.

gerceklestigi

anlamh

ile

dtizeyleri

8 hafta suren mesleki

"Mesleki

olarak

bir bakis acisiyla

olgunluk

dtizeyleri

ve SED'lerinin

grup rehberliginin

oncesi ve sonrasi uygulanan

niteliksel

vanlrrustir.

aile, arkadas ve ogretmenlerden

grup cahsmasmm

mesleki

lise

(2006), lise ogrencileriyle

cahsmasi gerceklestirmislerdir.

ogrencilerin

sosyal

bagli olarak anlamh bir farkhlik

ve Ttirkmen

ancak arastirma

olgunluk

daha

ve darusma

sonucuna

arasmda pozitif ve anlamh iliskiler oldugunu

mesleki

Albayrak

mesleki

algiladiklan

Arastirma

rehberlik

gerekliligi

ogrencilerin

ogretmenlerinden

isrgmda ogrencilerin

ve mesleki

daha etkili, planh ve sistemli yapilmasi

Surucu
genel,

Elde edilen sonuclar

farkhliklar

katilan

gosterdikleri

bulunmustur,
Hamamci
tizerinde

yaptiklan

Envanteri
Yapilan
olmayan

ve

Coban

(2007),

calismada,

Gaziantep'te

"Mesleki

Olgunluk

ve Akilci Olmayan Inanclar Olcegi"ni
analizler

sonucunda

inanclardan

mesleki

olgunluk

cok, meslek

secimine

oldugu bulunmustur.

Arastirmada

meslek

genel akilci olmayan

inanclara

cok yordadigi

belirlenmistir,

mesleki olgunluktan

liselerde

okuyan

Olc;egi" ve "Mesleki

kullanarak

verilerini

ve mesleki

secimine

Aynca meslek

cok, mesleki kararsizlikla

iliskin

kararsizhgi
secimine

ogrenci

Kararsizhk

elde etmislerdir,

kararsizligm

iliskin akilci olmayan

gore, mesleki
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genel akilci

inanclarla

akilci olmayan
ve mesleki

iliskili

inanclann

olgunlugu

daha

iliskin akilci olmayan inanclar

iliskili oldugu belirlenmistir.

2.3.2. Mesleki Olgunlukla ilgili Yurt Dismda Yapilan Arastirmalar
Smith ve Evans (1973), mesleki grup rehberligi
mesleki

olgunlugu

artirmadaki

etkilerini

ve bireysel danismamn

karsilastirrruslardir.

sonucunda, mesleki grup rehberliginin, tiniversite ogrencilerinin

Bu karsilastirma
mesleki olgunluk

dtizeylerini artirmada bireysel darusma ve hie; egitim vermemeden daha etkili oldugu
bulunmustur.

Bu arastirmanm

diger bir sonucu da bireysel rehberligin, mesleki

olgunlugu artirmada, hie; egitim vermemeden daha etkili oldugunun bulunmasidir.
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Post ve Kammer
kiz

ogrencinin

(1987), 9. ve l Lsimflarda

dogustan

gelen

ve sonradan

kazarulan

is degerleri

ile mesleki

arastimuslardir,

Arastirma

sonuclanna

gore, meslek

olgunluklan

arasmdaki

degerlerinde

ve mesleki olgunlukta

ortaya cikmisur
Burke
degerlendirme
grubun,

(Akt.Orhan,

cahsrna

mesleki

(Akt.Akbaba,

deneklerin

grubu ile materyalleri
artirrnada

bu iki grubun

didaktik cahsma grubunun
oranla,

(1989),

olgunlugu

bulgulan

cinsiyet farkmm simf farkmdan

daha fazla oldugu

1997).

ve arkadaslan

mesleki

Arastirma

iliskiyi

i:igrenim goren 402 erkek ve 483

nispeten

konferans

etkili

olup

birbirinden

serbest

duzeylerinde

olmadiklanru

farkh

sirurh

bir

kendini

seklinde sunulan didaktik bir
arasurrruslardir.

olmadiklanru,

gerekse kendini degerlendirme

olgunluk

olduklan

grubunun,

artism

ancak

gerek

kontrol grubuna

oldugunu

gosterrnistir

1999, s.108).

Luzzo ( 1995), buyuk bir kolejde ogrenim goren 103 kiz, 31 erkek olmak uzere
toplam

134 lisans

ogrencisi

uzerinde

yaptigi

meslekten

beklenti ve i~ doyumu arasmdaki

meslekten

beklenti

ve is doyumu

arastirmasmda,

iliskiyi arasnrrmstir.

ile mesleki

olgunluk

olan

ogrencilerin

siklikla

Atlet olan ogrencilerin
faaliyetler

ortadan

Prograrm"

Ogrencilere

ve

zaman gecirmelerini

not ortalamasma

olarak benlik imgelerini

karsrlasmadrgi

basan engellerini

fazlaligi

ve sportif

faaliyetlere

sik

yolculuklar

ve prograrrun

kazandirarak,
on sartlan
saglamak,

ve beceriye
gelismesine

mevcut meslekler

soyle

gelmektedir.

Bu

Akademik

siralanrmstir:

meslekte

2) Lisans usnt cahsmalara

yardimci

icin

1)

hakkinda bilgi vermek,

hedeflenen

sahip olmalanm

sportif

katilmak

"Atlet Ogrenci

amaclan

aciklamak,

arasmda

yapmalan

1994 yilmda

ancak atlet

incelemislerdir.

faktorler

amaciyla,

olusturulmus

akademik

akademik

sonuclan,

1998).

engelleyen

sik

kaldirmak

( Akt.Bal,

ogrencileri

ile

iki ayn olcum

basanlanrn

zamanm

mesleki olgunluk

mesleklerin

birileriyle
yeterli

akademik

uzaklasmalan

olumsuzluklan

ilgili

karsilastiklan

icin ayirdiklan

okullanndan

Destek

(1996), atlet olmayan

olgunluk

Arastirma

uzerindeki

arasmda manidar duzeyde bir iliski oldugunu gostermistir
Smith ve Herman

mesleki

saglamak,

bulunan

katilmalan

icin

3) Akadernisyen

olmak ve boylece guclu bir akademik

kimlik olusturmak,
Lee (2001), ogrencilerin
amaciyla
ogrencisine
olgunluk

kulturler

mesleki tutum, davrarus ve performanslanm

arasi bir arastirma

yaprrustir.

Mesleki

Olgunluk

Envanterini

ve gelisim

duzeyleri

Amerikali

Amerika' da 331, Kore' de 266 lise

uygularrusur,
ogreocilerin
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olcmek

Koreli ogrencilerin
mesleki

olgunluk

mesleki

ve gelisim

di.izeyleri arasmda benzerlikler

gozlenrnistir. Mesleki olgunlugun benzer cikmasi

ki.ilti.ire baglanrmsur. Amerikah ogrencilerin kendilerine olan gi.ivenlerinin daha fazla
oldugu, Koreli ogrencilerin ise derse daha hazirhkli olarak geldikleri tespit edilmistir.
Bingham (2001), kariyer degerlendirme
(olcme

araci

gelistirme,

mesleki

yapildignu, bu arastirmalann

cahsmalannm eek farkh alanlarda

karasizhk,

oz-yeterlik,

psikolojik

ortam

vs)

konulanndan birisinin de mesleki olgunluk oldugunu

ifade etmistir,
Patton ve Creed (2002), yaptiklan

calismalannda

337 A vusturalyali

lise

ogrencisine Kariyer Gelistirrne Envanteri ve Mesleki Karar Olcegi uygularmslar,
kendini isine adamanm ihmli bir sekilde kariyer gelisimiyle iliskili oldugu ortaya
ciknustir.

Kiz ogrencilerin

mesleki

olgunluk

ve kararhlik

di.izeylerinin erkek

ogrencilere oranla daha yi.iksek oldugunu tespit etmislerdir.
Patton ve arkadaslan (2002) tarafmdan yapilan bir baska arastirmada, liseden
sonra okula si.irekli devam eden ogrencilerin mesleki olgunluk di.izeyleri, psikolojik
durumlan

ve akadernik

arastrrmaya

katilan

basanlan

toplam

arastmlmis,

132 ogrenciyle

Avustralyali ogrenci incelenmistir,

mezuniyetlerinden

9 ay sonra

beraber 4. snufa devam eden 254

Arasnrmanm

sonucunda, okula si.irekli devam

eden ogrencilerin mesleki olgunluk di.izeylerinin daha yi.iksek, psikolojik olarak daha
rahat ve verilen

egitimi

almada

da daha

yi.iksek performans

gosterdiklerini

saptarmslardir.
Roessler

(2002),

3M modeli

(match,

maturity,

mastery)

ile is bulma

konusunda sorunlan olan bireylerin mesleki olgunluk problemlerine yardimci olacak
rehabilitasyon
ozelliklere

uzmanlannm,

uyan bireylerin

bireyleri
islerine

3M modeline

devam

etmelerinde

gore inceledigini
bir sakmca

ve bu

olmadiguu

belirtmektedir.
Brown (2002), yapugi arastirmada bir Amerikan Lisesinde atletizm takimmda
bulunan ogrencilerle diger ogrencilerin mesleki gelisim ve olgunluklan

arasmdaki

farklan incelemistir. Arastirmarun sonucunda atletizm takirrunda bulunan ogrencilerle
diger ogrenciler arasmda mesleki gelisim, mesleki olgunluk ve yetenek degiskenleri
konusunda kayda deger bir fark olmadigi tespit edilmistir. (Akt.Murat, 2003, s.41)
Busacca ve Taber (2002), tarafmdan 157 lise ogrencisine Mesleki Olgunluk
Olc;egi ve Meslek

Planlama

Anketi uygulanrms,

analizler

sonucunda

Olgunluk Olceginin yap1 ve kriterlerinin gecerligi yeterli gorulmustur.
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Mesleki

Flouri ve Buchanan (2002), 2722 ingiliz ergenle yaptiklan cahsmalannda,
meslekle ilgili becerilerin ve mesleki rol modellerinin; sosyo-demografik ozellikler,
aile destegi ve kisisel ozellikler incelendiginde, mesleki olgunluk ile iliskilerinin nasil
oldugu arasunlnus, meslekle ilgili beceriler ve mesleki rol modellerine sahip olma ile
mesleki

olgunluk

arasmda

pozitif . bir

iliski

tespit

edilmis,

aile

yap1s1 ve

sosyoekonornik durum ile mesleki olgunluk arasmda bir iliski bulunamarrustir.
Smedley ve arkadaslan (2003), sorunlan olan ya da olmayan, okul icinde
herkes tarafmdan tanman (poptiler) ve tanmmayan (vasat) erkek lise ogrencilerinin
mesleki olgunluk duzeylerini incelemis ve sonucta aralannda bir farkhhk olmadigmi
tespit etmislerdir, Duygusal ve ogrenme sorunlan olan tanmnus ogrenciler, mesleki
olgunluk

olceginin tamammda,

tanmmanus

ogrencilerden

daha dusuk sonuclar

alrruslardir.
Creed ve Patton (2003 ), 8-12 yas arasi 367 ortaokul ogrencisinin, mesleki
olgunluk (meslekler hakkmda sahip olunan bilgi ve ve tutum), kendini isine adama,
isin degerini bilme, mesleki kararhlik

(kararsizhk

ve belirlilik), meslek secimi

asamasmda kendini kabul ve oz yeterlilik duzeylerini yas, cinsiyet, sosyo-ekonornik
duzey ve okul basansi

ve mesleki

sonucunda,

%52'lik bir bolumunde

ogrencilerin

%41 'lik bir bolumunde

ise mesleki

tecrube

olgunluk

acisindan

incelemislerdir,

mesleki
bilgisinin

olgunluk

Cahsma

tutumunun,

mevcut oldugu tespit

edilmistir. Mesleki olgunluk tutumunun temel belirleyicisi olarak ozyeterlilik, yas,
mesleki

kararhlik

belirleyicilerinin

ve isine

kendini

adama

oldugu,

mesleki

bilginin

temel

ise, yas, cinsiyet, mesleki kararhhk ve isine kendini adamanm

oldugu ortaya crkrmstir. Arastirmarun

sonuclan, mesleki olgunlugun iki yonunun

(tutum ve bilgi) onemine dikkat cekmistir.
Legum ve Hoare (2004 ), 9 haftahk bir mesleki mudahale programi sonucunda
okuldan kaydi silinen ve kaydi silinme tehlikesiyle karsi karsiya olan ogrencilerin
okul basansi,

ozsaygi ve mesleki olgunluk seviyelerinin

dusuk oldugunu tespit

etmislerdir. Davraruslanndan dolayi okuldan kaydi silinme riski tasiyan ogrencilerin
sosyo-ekonomik

duzeylerinin dusuk oldugu ve surekli devamsizlik sorunu yasayan

gencler olduklan da saptanrmstir.
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BOLUMIII
YONTEM

Bu bolumde, arastirmarun modeli, cahsma grubu, veri toplama teknikleri, bilgi
toplama si.ireci, verilerin analizinde kullamlan istatistiki yontemlere yer verilmistir.
3.1. Arastirmanm Modeli
Bu arastirma genel tarama modelinde hazirlannusnr. Ilkogretim ikinci kademe
ogrencilerinin mesleki olgunluk di.izeyleri ile smif, yas, cinsiyet, anne egitim di.izeyi,
baba egitim di.izeyi, gelir di.izeyi, aile durumu, kardes sayisi ve daha once mesleki
rehberlik egitimi alma durumu arasmdaki iliski incelenmis nicel bir calismadir.
Genel tarama modeli,

eek sayida elemandan

olusan bir evrende, evren

hakkmda gene! bir yargiya varmak arnaciyla evrenin tumu yada ondan almacak
calisma grubu uzerinde yapilacak taramadir, Bu tarama, izleme ya da kesit alma
yaklasirruyla yapilir. izleme

yaklasimmda

zamansal bir gelisim ya da degisimi

belirlemek istenen degisken; aym eleman ya da birimler i.izerinde belli bir baslangic
noktasmdan

almarak

surekli

ya da belirli arahklarla gozlenir,

Derinligine

ve

genisligine kapsamli gozlemler yapilmak istendiginde ozellikle kullamlabilecek bir
yaklasimdir (Karasar, 1984, s.83).

3.2. Cahsma Grubu
Arastirmarun
Kahramanmaras

calisma grubunu

ili

merkezinde

2011-2012

bulunan,

Milli

egitim

ve

Egitime

ogrerim

Bakanligr'na

yihnda
bagli

"Kahramanmaras llkogretim Okulu" ikinci kademe yani 6.,7. ve 8. siruf ogrencileri
olusturmustur.
Kahramanmaras

il

okullann icinde bulundugu

merkezinde

bulunan

sosyo-ekonomik

ilkogretim

durumlan

edebilecek ortalama bir okul olarak degerlendirilrnesi

okullan

arasmdan,

ve il genelini

temsil

sebebiyle Kahramanmaras

Ilkogretim Okulu cahsma grubu olarak tercih edilmistir,
Kahramanmaras Ilkogretirn Okulu ikinci kademe ogrencilerinin toplam sayist
594

kisidir.

Arasnrmamn

yaprldrgi

gunlerde

okulda

bulunmayan

ogrencileri

cikardigimtzda cahsma grubunun evreni 6. snufta bulunan 201, 7. smifta bulunan 179
ve 8. smifta ogrenim goren 192 olmak i.izere toplam 572 ogrenciden olusrnaktadir.
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3.3. Veri Toplama Araclari
Bu cahsmada ilkogretirn 6,7,8. siruf ogrencilerinin kendi mesleki olgunluk
di.izeylerini nasil algiladiklan belirlenmeye calisilrms ve simf, yas, cinsiyet, anne-baba
egitim duzeyi, gelir duzeyi gibi demografik ozellilikler ile ilgisi karsilastmlmisur.
Veri top lama araci olarak Gill Akbahk

( 1991) tarafmdan

gelistirilen

Mesleki

Olgunluk Olcegi (MOO) kullamlrrustir. Cahsma grubunun demografik ozelliklerinin
belirlenmesinde

ise

arastirmaci

tarafmdan

hazirlanan

'Kisisel

Bilgi

Formu'

kullamlrmstir.
3.3.1 Mesleki Olgunluk 01-;;egi
Mesleki

Olgunluk

Olcegi, Gill Akbahk

(1991) tarafmdan

gelistirilmistir,

Akbalik (1991), Super'in mesleki gelisim kuramuu, bu olcek icin esas cikis noktasi
olarak kabul etrnistir. Bu kurama gore bireyin mesleki gelisimi 4-13 yaslannda
Buyume Donemi, 14-24 yaslannda Kesfetme Donemi, 25-45 yaslannda Yerlesme
Donemi, 54-65 yaslannda Surdurme Donemi ve Cokus Donerni olmak uzere bes
mesleki gelisim evresinde degerlendirilir. Kendi yas grubuna denk gelen doneme ait
gorevleri

yerine

getiren

bireyin

ise

mesleki

gelisimini

tamamladigi

kabul

edilmektedir.
Bu

kuram

ogrencilerinin

esas

mesleki

almarak

hazirlanan

olcek

ilkogretim

olgunluk di.izeylerinin belirlenebilmesine

ikinci
yonelik

kademe
olarak,

'Meslek seciminde ilgi ve yetenekleri goz onune alma' 8 madde, 'Meslek seciminde
sorumluluk i.istlenme ve meslek secme ihtiyaci duyma' 6 madde ve 'Cahsma hayatma
iliskin olumlu tutum gosterme, bilgi toplama ve plan yapma' 7 madde olmak uzere
toplam 21 sorudan olusrnaktadir.
MOO' nin cevaplama islerni icin 'evet' ya da 'hayir' seklinde hazirlanan bir
degerlendirme olcegi kullamlrrusnr.
MOO' nin kullamlabilmesi icin Dr. Gi.il Akbahk'tan yazih izin ahnrms ve olcek
kullamlnusnr (EK-2).
3.3.1.1. Mesleki Olgunluk 01-;;eginin Puanlanmasi
MOO' nin cevaplama islemi icin 'evet' ya da 'hayir' seklinde hazirlanan bir
degerlendirme olcegi kullamlrmsur. Olcegin puanlanmasmda beklenen yamt ttirlerine
uygunluguna gore '1' ya da 'O' degerleri esas almrmstir. Elde edilen toplam puanlara
gore ortalamadan bir standart sapma ustunde olan ogrencilerin
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mesleki olgunluk

duzeyi yuksek, ortalamadan bir standart sapma altmda olanlar ise mesleki olgunluk
duzeyi dusuk olarak hesaplanmaktadir

(Akbahk, 1991 ).

3.3.1.2. Mesleki Olgunluk ()l\'.eginin Giivenirlik ve Gecerlilig!
Akbalik (1991) tarafmdan hazirlanan mesleki olgunluk olceginin on uygulama
cahsmalan yapilnus, ve on uygulama neticesinde yapilan madde analizi sonucu ayirt
etme gucu en az .05 duzeyinde anlamh derecede yuksek olan 21 madde olcege
almarak son form olusturulmustur.
Mesleki

Olgunluk

Olcegi 36 kisilik bir gruba bir hafta ara ile iki kez

uygulanrrus ve kararhlik katsayisi .78 olarak bulunmustur, Bu kararhlik katsayisimn,
Mesleki Olgunluk Olceginin bu arastirrnada kullamlabilmesi
sonucuna vanlrrusnr

(Akbahk,

icin yeterli oldugu

1991). Arastrrmaci tarafmdan yapilan gtivenirlilik

cahsmalannda ise bulunan alfa katsayisi a

=

.68 dir (0,60 :Sa< 0,80). Bu da oldukca

guvenilir kabul edilmektedir.

3.3.2. Ki~isel Bilgi Formu
Cahsma

grubuna

alman ilkogretim

II.kademe

ogrencilerinin

smif, yas,

cinsiyet, aile gelir duzeyi, anne-baba egitim durumu gibi demografik ozelliklerini
tespit etmek amaci ile arasurmaci tarafmdan

9 maddeden olusan "Kisisel Bilgi

Formu" duzenlenmistir.
3.4. Verilerin Toplanmasi
Verileri

toplamak

belirlenmis

cahsma

grubundaki ogrencilerin okullannda arastirmayt yurutmek icin Kahramanmaras

il Milli

Egitim Mudurlugunden

amaci ile ilk olarak

daha onceden

gerekli izinler ahnrrustir (EK-1). Kahramanmaras

Ilkogretim

Okulu Muduru ve okulda bulunan psikolojik danismanlar ile gerekli baglantilar kurularak,
belirlenen gun ve saatlerde bizzat arastirmaci ve okulun psikolojik darusmam Og. Huriye
Kilmc ile birlikte belirlenen simflarda 40 dakikahk ders suresinde MOO ve Kisisel Bilgi
Formu uygulannustir.
olan butun

Uygulama yapilan suuflar ilkogretim ikinci kademe kapsarrunda

6.,7., ve 8. snuflardan

olusmaktadir.

Uygulamadan

once ogrencilere,

arastirmarun amaci detayh olarak aciklannustir.
Uygulama sirasinda ogrencilere, isimlerini belirtmemeleri ve ictenlikle anket
formalanm doldurmalan

gerektigi soylenmistir. Uygulama 2011-2012 ogretim yih

icerisinde gerceklestirilmistir.
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3.5. Verilerin Analizi
Cahsma grubuna uygulanan anket formlan ve olcekler istatistiksel analizleri
icin SPSS 16,0 (Sosyal Bilimler Icin Paket Program) kullarulrrusnr.
Arastirmada

elde edilen verilerin analizinde

yuzde ve frekans dagihmi,

aritmetik ortalama, t-testi, varyans analizi (Anova) kullamlrrustir. Varyans analizinde
iki tane degisken vardir; bunlardan

birisi kategorik

ozellik gosteren bagimsiz

degiskendir ve digeride metrik ozellik gosteren bagimli degiskendir. Tek yonlu
varyans analizi ile bu gruplara gore, bagimh degiskendeki ortalama arasmda fark olup
olmadigi test edilmektedir (Ozturk, 2006).
Normal dagihm gosteren degiskenlerde iki grup arasindaki anlamhhk iliskisi
t-testi, ikiden fazla gruplarda ise varyans analizi (ANOV A) kullarulrmstrr. Soz konusu
testlerde anlamhhk katsayisi 0,05 olarak almmistir.
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BOLUMIV
BULGULAR

Bu bolumde arastirma bulgulan demografik ozelliklere ait bulgular ve mesleki
olgunluk duzeyleri ile ilgili bulgular olarak iki bashk halinde incelenmis, her bir
arasurma alt problemine iliskin analiz sonuclanna yer verilmistir.

4.1. Demografik Ozelliklere Ait Bulgular
Bu bolumde ilkogretim Il.kademe ogrencilerinin demagrafik yapilan ortaya
konulmaya cahsilmistir. Bu amacla ogrencilerin cinsiyet, yas, siruf durumu, annebaba egitim duzeyleri ve gelir durumlan vb. ile ilgili bilgilere yer verilmistir,

4.1.1. Arasnrmaya Kanlan Ogrencilerin Snnf Degiskenl ile Ilgili Bulgular
Arastirma kapsamrnda ogrencilerin siniflanna

gore dagilimlan

Tabla 1 'de

verilmistir.

Tablo 1. Arastirmaya Kattlan Ogrencilerin Siniflara Gore Dagilimi
Snuflar
6. simf
7. smif
8. siruf
Tap lam

n
201
179
192
572

Tabla 1 incelendiginde,

Oran(%)
35,1
31,3
33,6
100,0

Gecerli Oran % )
35,1
31,3
33,6
100,0

ogrencilerin %35,1 'i 6. suuf, %31,3'ti 7. smif ve

%33,6's1 ise 8 smif ogrencilerinden olusmaktadir. Tabla incelendiginde siruflara gore
anket dagihmimn hornojen yapildrgi ortaya cikmaktadrr.
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4.1.2. Arastirmaya Kanlan Ogrencilerin Yas Degiskeni ile ilgili Bulgular
Arastirmaya

katilan

ogrencilerin

yaslan

toplamda

3

grup

olarak

gruplandmlmis Tabla 2'de sunulmustur.

Tablo 2. Arasttrmaya Kattlan Ogrencilerin Ya,; Gruplarina Gore Dagtlimi
Gecerli Oran % )

n

Oran(%)

11-12

193

33,7

34,3

13-14

338

59,1

60,1

15-16

31

5,4

5,5

562

98,3

Ya~ gruplan

Top lam
Tabla

2

incelendiginde,

arastirma

100,0
sonucuna

gore

cahsmaya

katilan

ogrencilerin %33,7'si 11-12 yas arahginda, %59,l'i 13-14 yas arahginda ve %5,4'i.i
ise 15-16 yas araliginda oldugunun tespit edildigi gorulmektedir.

4.1.3. Arastirmaya Kanlan Ogrencilerin Cinsiyet Degiskenine Gore Dagilmu ile
Ilgill Bulgular
Tabla 3'de arastirmaya katilan ogrencilerin cinsiyet durumu itibariyle dagihrm
verilmistir.

Tablo 3. Arastirmaya Katilan Ogrencilerin Cinsiyet Dagilimi

n

Oran(%)

Gecerli Oran ( % )

Klz

253

44,2

46,4

Erkek

292

51,0

53,6

Top lam

545

95,3

100,0

Cinsiyet

Tabla 3'te goruldugu gibi arastrrmaya katilan ogrencilerin %44,2'si (n=253)
kiz ogrencilerinden olusurken %51 'i (n=292) ise erkek ogrencilerden olusmaktadir.

37

4.1.4. Arastirmaya

Katilan Ogrencilerin Anne ve Baba Egitim

Diizeyleri

Degiskeni ile ilgili Bulgular
Arastirmaya katilan ogrencilerin

anne ve baba egitim duzeyleri itibariyle

dagilmu Tabla 4'te verilmistir.

Tablo 4. Anne ve Baba Egitim Diizeyleri
Anne Egitim
Diizeyi
Egitim Almarrus
Ilkokul
Ortaokul
Lise
Universite
Yuksek Lisans ve
Uzeri
Tap lam

n

Oran(%)

Gecerli Oran ( % )

6
128
109
181
110

1,0
22,4
19,1
31,6
19,2

1,1
22,9
19,5
32,4
19,7

25

4,4

4,5

559

100,0

97,7

Baba Egltim
Diizeyi
Egitim Almamis
Ilkokul
Ortaokul
Lise
Universite
Yuksek Lisans ve
Uzeri
Tap lam

39
212
119
129
48

6,8
37,1
20,8
22,6
8,4

7,0
37,9
21,3
23,1
8,6

12

2,1

2,1

559

97,7

100,0

Tabla 4'e gore arastirmaya katilan ogrencilerin annelerinin egitim duzeyi
incelendiginde,

%1,l'inin hie egitim almadigi, %22,9'unun

annesi lise egitim duzeyine sahip olduklan,

ilkokul, %32,4'tintin

% 19 ,7' sinin universite, %4,5' inin ise

yuksek lisans ve uzeri egitim duzeyine sahip olduklan saptannustir. Bunun yam ma
ogrencilerin babalannm

egitim duzeyi ise; arastirmaya katilanlann

egitim almadtgi, %37,9'unun

babasi ilkokul, %21,3'tintin

%7'sinin

hie

ise ortaokul mezunu,

%23,l'inin lise mezunu, %8.6'smm universite mezunu ve %2.l'inin de yuksek lisans
ve uzeri egitim duzeyine sahip olduklan saptanrmstir.
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4.1.5. Arasnrmaya Katilan Ogrencilerin Ailelerinin Gelir Diizeyleri ile ilgili

Bulgular
Arastirmaya katilan ogrencilerin ailelerinin gelir diizeyleri ile ilgili bulgular
Tablo 5'te verilmistir.

Tablo 5. Arastirmaya Kati/an Ogrencilerin Ailelerinin Gelir Gruplarina Gore
Dagilinu

Gelir Gruplan
0-810 TL
811-1500 TL
1501-2000 TL
2001-2500 TL
2501-3000 TL
3001 TL ve uzeri
Top lam

n

Oran(%)

Cecerli Oran % )

150
144
88
53
40
43
518

26,2
25,2
15,4
9,3
7,0
7,5
90,6

29,0
27,8
17,0
10,2
7,7
8,3
100,0

Tablo 5 incelendigi zaman, ankete katilan ogrencilerin ailelerinin %29,0'1 0810 TL gelir grubunda, %27,8'i 811-1500 TL gelir grubunda, %17,0'1 1501-2000 TL
gelir grubunda, %10,2si 2001-2500 TL gelir grubunda, %7,7si 2501-3000 TL gelir
grubunda ve %8,3 'ii 3001 TL ve uzeri gelir grubunda yer aldig; gorulmektedir.

4.1.6. Arasnrmaya Katilan Ogrencilerin Aile Birliktelik Durumlari ile ilgili
Bulgular
Arastirma kapsammda ogrencilerin aile birlikteligi incelenmis olup sonuclar
Tab lo 6' da verilmistir.

Tablo 6. Arastirmaya Katilanlarin Aile Birli_kteligine Gore Dagiltmi
Gecerli Oran ( % )
Oran(%)
n
Aile Durumlari
----

Annem ve babam sag ve beraber
yasiyoruz
Sadece annem sag
Sadece babam sag
Annem de babam da sag degiller
Annem ve babam bosandilar
Top lam

494

86,4

87,1

20
17
7
29
567

3,5
3,0
1,2
5, 1
99,1

3,5
3,0
1,2
5,1
100,0
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Tabla 6'ya gore cahsmaya katilan ogrencilerin %87,l'inin anne ve babasmm
sag ve beraber yasadiklan, %3.5'inin sadece annesinin sag oldugu, %3'tintin sadece
babasmm sag oldugu, %1,2'sinin

anne ve babasmm oldtigti, %5.l'inin ise anne-

babasmm bosandiklanrun tespit edildigi gorulmektedir.

4.1.7. Arastirmaya Katilan Ogrencilerin Kardes Sayilari ile ilgili Bulgular
Arastirmaya katilan ogrencilerin kardes sayilan Tabla 7' de gosterilmistir.

Tablo 7. Ara§_tzrmaya Katzlan Ogrencilerin Karde§_ SC1y_zlanna Gij__re Dagtlimi
Gecerli Oran ( % )
Oran(%)
n
Kardes Sayisi
Ben evin tek
cocuguyum
2 kardesiz
3 kardesiz
4 kardesiz
5 veya daha fazla
kardesiz
Tap lam

29

5,1

5,1

193
227
79

33,7
39,7
13,8

34,0
40,0
13,9

39

6,8

6,9

567

99,1

100,0

Tabla 7'de ogrencilerin %5,l'inin evin tek cocugu oldugu, %34'tintin 2 kardes
olduklan,

%40'mm 3 kardes, % 13,9'unun 4 kardes ve %6,9'unun ise 5 veya daha

fazla kardes olduklan gorulmektedir.

4.1.8. Arastirrnaya Katilan Ogrencilerin Daha Once Mesleki Rehberlik Hizmeti
Alma Durumu ile ilgili Bulgular
Arastirmaya katilan ogrencilerin daha once mesleki rehberlik hizmeti alma
durumu ile ilgili bulgular Tabla 8' de verilmistir.

Tablo 8. Arastirmaya Katz/an dgrencilerin Daha Once Mesleki Rehberlik Hizmeti
Alma Durumu
Gecerli Oran ( % )
Oran(%)
n
Evet
Hayir
Tap lam

81
453
534

15,2
84,8
100,0

14,2
79,2
93,4
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Tabla 8'de arasnrmaya katilan ogrencilerin, mesleki rehberlik hizmeti alma
durumlan

incelendiginde,

%84,8'inin

daha

once

mesleki

rehberlik

hizmeti

atmediktan yalmzca %15,2'sinin mesleki rehberlik hizmetlerinden yararland1klannm
saptandigi gorlilmektedir.

4.2. Mesleki Olgunluk Diizeyleri ile Ilgili Bulgular
Arastirma bulgulannm analizi yapilmadan once mesleki algunluk olcegi puan
artalamalannm

hesaplanmas1 ve ANOV A analizlerinin bu puana dayandmlarak

yapilmast gerekmektedir. Mesleki algunluk olc;eginde puanlar 6 ila 21 arasmda yer
ahrken ortalamasi 16,9545 standart sapmasi ise 2,89175 olarak hesaplanm1~t1r. Buna
gore 1 standart sapma miktan farki 16,9545 ± 2,89175

=

olarak hesaplanm1~tir.Bu

olcegi puanlan 3 grupta

durumda

mesleki

algunluk

14,06275 veya 19,84625

incelenmis ve analizler soz konusu gruplara gore vapilnustir;
Mesleki algunluk olccgi puani 14'tin altmda olanlar diistik mesleki algunluk
di.izeyine sahip,
Mesleki algunluk olcegi puam 19'un ustunde olanlar yuksek mesleki algunluk
dtizeyine sahip,
Mesleki olgunluk olcegi puam 14 ile 19 arasinda olanlar artalama

mesleki

olgunluk di.izeyine sahip bireylerden olusmaktadir.
4.2.1. Ogrencilerin MOO' den Ald1klan Puanlar ile Ilgili Bulgular
Arasnrmaya

katilan

ogrencilerin

MOO'den

aldiklar puanlar

gosterilmi~tir.
Tablo 9. Mesleki Olgunluk Olr;egi Puantarinin Dagthmi

Mesleki Olgunluk
Orta
Di.i~i.ik
Yuksek
Tap lam

n
258
113
201
572

Oran(%)
45,1
19,8
35,1
100
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Ge(erli Oran(%)
45,1
19,8
35,1
100,0

Tabla

9'da

Tab lo 9 incelendigi
mesleki

olgunluk

olgunluk

zaman, arastirmaya

di.izeyine sahip ogrencilerden

di.izeyine sahip ogrencilerden

sahip ogrencilerden

katilan ogrencilerin
olusurken,

%45, l 'i ortalama

%35, l 'i yi.iksek mesleki

ve % 19 ,8 'i dusuk mesleki

olgunluk

di.izeyine

olustugu gorulmektedir.

4.2.2. Ogrencilerin MOO Puan Ortalamalari ile Snuf Degiskeni Arasmdaki
ili~ki ile ilgili Bulgular
Ogrencilcrin Mesleki Olgunluk Olcegi (M.0.0) Puanlannm siruf degiskenine
gore farkhlasip farkhlasmadignu

bulmak i.izere ANOV A testi yapilrms ve sonuclar

Tablo 10'da verilmistir.

Tablo 10. Ogrencilerin M. 0. 6. Puan Ortalamalan jze Stnif Degiskeni Arasindaki
j[i§_ki

Gruplar arasi
Gruplar ici
Toplam
p>0,05

Karel er
Toplarm
2,011
451,308
453,320

Serbestlik
Derecesi
2
569
571

Karel er
Ortalamasi
1,006
,793

F

p

1,268

0,282

Tablo lO'da goruldugu gibi, ilkogretim II.kademe ogrencilerinin

mesleki

olgunluk olcegi puan ortalamalan snuf degiskenine gore anlamh bir farkhliklasma
olusturmamaktadir. (p>0,05)

4.2.3. Ya~ Degiskeni ile MOO Puan Ortalamalari Arasmdaki Iliski ile ilgili
Bulgular
Ogrencilerin Mesleki Olgunluk Olcegi (M.0.0) Puanlan ile yas degiskeni
arasmda anlamh farkhhk olup olmadigi ANOV A testi ile incelenmis ve sonuclar
Tablo 11 'de verilmistir.
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Tablo 11. Ogrencilerin M. 0. 6. Puan Ortalamalarz jze Ya~ Degiskeni Arasindaki
j[i~ki
Karel er
Toplanu
4,486
445,131
449,617

Gruplar arasi
Gruplar ici
Toplam

Karel er
Ortalamasi
2,243
,796

Serbestlik
Derecesi
2
559
561

F

p

2,817

0,061

Tablo 11 incelendigi zaman, ANOV A testi sonuclanna gore ogrencilerin yasi
ile mesleki olgunluk olcegi puan ortalamalan arasmda anlamlt bir farkhlik tespit
edilmemistir (p>0,05).

4.2.4. Ogrencilerinin Cinsiyetleri ile MOO Puan Ortalamalari Arasmdaki Iliski
ile ilgili Bulgular
Ogrencilerin

Mesleki

arasmda anlamli farkhlik

Olgunluk

Olcegi (MOO) Puanlan ile cinsiyetleri

olup olmadigmi

incelemek

icin t-testi yapilmis olup

sonuclar Tab lo 12' de verilmistir.

Tablo 12. 6grencilerin M. 0. 6. Puan Ortalamalarz j[e Cinsiyetleri Arastndaki j[i~ki
p
t
SD
s
n
X
253
292

Kiz
Erkek
p>0,05
Tablo

1,984
1,839

0,930
0,860

12 incelendigi

543

zaman

gorulmektedir

0,059

1,892

ki, t-testi

sonuclanna

gore

ogrencilerin cinsiyeti ile mesleki olgunluk olcegi puan ortalamalan arasmda anlamh
bir farkhlik tespit edilmemistir (p>0,05).

4.2.5. Ogrencilerinin MOO Puan Ortalamalart ile Baba Egitim Diizeyi
Arasmdaki Iliski ile ilgili Bulgular
Mesleki

Olgunluk

Olcegi

(M.0.0)

Puanlannm babanm

egitim

duzeyi

itibariyle anlamli farkhlik olup olmadigi ANOV A testi ile incelenmis ve sonuclar
Tab lo 13' de verilmistir.
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Tab lo 13. 6grencilerin M. 0. 6. Puan Ortalamalari jze Baba Egitim Diizeyi
Arastndaki jfi§ki

Gruplar arasi
Gruplar ici
Toplam
p>0,05

Karel er
Toplami
2,741
444,032
446,773

Karel er
Ortalamasi
,548
,803

Serbestlik
Derecesi
5
553
558

F

p

0,683

0,637

Tabla 13'de gori.ildi.igi.i gibi, ANOVA testi sonuclanna gore babanm egitim
di.izeyi ile mesleki olgunluk olcegi puan ortalamalan

arasmda anlamli bir farkhhk

tespit edilmemistir (p>0,05).

4.2.6. Ogrencilerinin MOO Puan Ortalamalarr ile Anne Egitim Diizeyi
Arasmdaki Iliski ile ilgili Bulgular
Ogrencilerin

Mesleki Olgunluk

Olcegi (M.0.0)

Puanlan

ile annelerinin

egitim di.izeyi arasmda anlamli farkhlik olup olmadigi ANOV A testi ile incelenmis,
Tabla 14'te sunulmustur,

Tab lo 14. 6grencilerin M. 0. 6. Puan Ortalamalari jze Anne Egitim Diizeyi
Arasmdaki Iliski

Gruplar arasi
Gruplar ici
Top lam
p>0,05

Karel er
Toplarm
8,070
438,713
446,784

Karel er
Ortalamasi
1,614
,793

Serbestlik
Derecesi
5
553
558

F

p

2,035

0,072

Tablo 14 incelendigi zaman, ANOVA testi sonuclanna gore ogrencilerin anne
egitim di.izeyi ile mesleki olgunluk ol<;egi puan ortalamalan
farkhhk tespit edilmemistir (p>0,05).
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arasmda anlamli bir

4.2.7.

Ogrencilerinin

MOO

Puan

Ortalamalari ile Ailenin Ayhk Geliri

Arasmdaki Iliski ile ilgili Bulgular
Ogrcncilerin Mesleki Olgunluk Olcegi (M.0.0) puanlan ile ailelerin gelir
duzeyleri arasmda anlamli farklihk olup olmadrgi ANOV A testi ile incelenmis,
sonuclar Tabla 15'te gosterilmistir.

Tablo 15. Ogrenciterin M.0.0. Puan Ortalamalan jze Ailelerin Aylik Gelir Durumu
Arasindaki jzi,)ki

Gruplar arasi
Gruplar ici
Tap lam
p>0,05

Karel er
Toplarru
6,754
406,798
413,552

Karel er
Ortalamasi
1,351
,795

Serbestlik
Derecesi
5
512
517

F

p

1,700

0,133

Tabla 15' de gorulen arastirma sonuclara gore, gelir gruplan
olgunluk olcegi puan ortalamalan

ile mesleki

arasmda anlamh bir farkhlik tespit edilmernistir

(p>0,05).

4.2.8. Ogrencilerinin MOO Puan Ortalamalari ile Aile Birliktelik Durumlan
Arasmdaki ili~ki ile ilgili Bulgular
Ogrencilerin Mesleki Olgunluk Olcegi (M.0.0) Puanlannm, ailelerin durumu
itibariyle

anlamli

farklihk

olup

olmadigi

incelenmis,

sonuclar

Tabla

16'da

sunulmustur.

Tablo 16. Og_rencilerin M. 0.0. Puan Ortalamalari jze Aile Durumu Arasmdaki Iliski -

Gruplar arasi
Gruplar ici
Tap lam
p>0,05

Karel er
Toplarm
1,924
448,545
450,469

Serbestlik
Derecesi
4
562
566

Karel er
Ortalamasi
,481
,798

F

p

0,603

0,661

Tabla 16'da goruldugu gibi, ANOVA testi sonuclanna
mesleki olgunluk ol~egi puan ortalamalan
farkhhk tespit edilmemistir,
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gore ogrencilerin

ile aile durumlan arasmda anlamh bir

4.2.9. Ogrencilerinin MOO Puan Ortalamalan

ile Kardes Sayilarr Arasmdaki

ili~ki ile ilgili Bulgular
Mesleki

Olgunluk

Olcegi (M.0.0)

Puanlannm kardes sayilan

itibariyle

anlamh farkhlik olup olmadigi incelenmis olup sonuclar Tab lo 17' de gosterilmistir.

Tablo 17. Ogrencilerin M.0.0. Puan Ortalamalan jze Kardes Saytlari Arastndaki
Iliski

Gruplar arasi
Gruplar ici
Top lam
p>0,05

Karel er
Ortalamasi
1,754
,790

Serbestlik
Derecesi
4
562
566

Karel er
Toplanu
7,016
443,841
450,857

F

p

2,221

0,066

Tablo 17' de belirtilen, ANOV A testi sonuclanna gore kardes sayilan itibariyle
mesleki olgunluk olcegi puan ortalamalan

arasmda

anlamh bir farkhlik

tespit

edilmemistir (p>0,05).

4.2.10. Mesleki Rehberlik Egitimi Alma Durumu ile Ogrencilerinin MOO Puan
Ortalamalan Arasmdaki Iliski ile Ilgili Bulgular
Ogrencilerin daha once mesleki rehberlik egitimi alma durumu ile M.0.0
puan ortalamalan arasmda anlamli farkliligm olup olmadigmi ortaya koymak icin ttesti yapilrms ve sonuclar Tab lo 18' de verilmistir.

Tablo 18. Ogrencilerin M.0.0. Puan Ortalamalan jze Mesleki Rehberlik Egitimi
Alma Durumu Arastndaki j[i§_ki
,

Evet
Hayir
p>0,05

n
81
453

X
1,839
1,889

s

SD

t

p

0,828
0,897

532

-0,468

0,640

Tablo 18'de gorulen t-testi sonuclanna gore, mesleki rehberlik egitimi alma
durumu ile MOO puan ortalamalan arasmda anlamh bir farkhhk tespit edilmemistir.
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BOLUMV
TARTI~MA VE YORUM

Bu bolumde,

ilkogretim

ikinci kademe

ogrencilerinin

mesleki olgunluk

duzeylerinin incelenmesi amaciyla yapilan arastirmadan elde edilen bulgular, tartisihp
yorumlanrrusnr. Tartisma ve yorumlar, bulgular bolumundeki

siraya uygun olarak

ya pilmistir.

5.1. Ilkogreum Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Oh;eginden
Aldrklari Puan Bulgularmm Tartisma ve Yorumu
Cahsma grubunu olusturan ogrencilere MOO uygulanmis ve ogrencilerin %
35, 1' inin mesleki olgunluk duzeyi yuksek <;1kt1g1 bulgusuna ulasilmistir. Calisma
grubunun % 45,1 'i ortalama mesleki olgunluk duzeyinde, % 19,8' inin ise mesleki
olgunluk duzeyinin dusuk oldugu gorulmektedir. Bu bulgular Akbahk (1991)' m 8.
siruf ogrencileri i.izerinde yaptrgi cahsmalar ile benzerlik gostermektedir.
Herne kadar mesleki olgunluk di.izeyi buyuk oranda ortalama ve ortalamanm
uzerinde ciksa da % 19,8 lik
olusan

dilimin,

mesleki

dusuk mesleki olgunluga sahip olan ogrencilerden

olgunluk

duzeyini

artiracak

cahsmalann

yapilmasi

gerekmektedir.

5.2. Ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Ol~eginden
Aldiklari Puanlar ile Snnf Degiskeni Arasmdaki Iliski Bulgularmm Tartisma ve
Yorumu
Cahsma

grubunun

mesleki

olgunluk

olceginden

aldiklan

puanlar

ile

bulunduklan siruflar arasmda anlamh bir iliski olmadigi bulgusuna ulasilnustir.
Ogrencilerin
degistiginden

bulunduklan

simflara

yas ile siruf degiskenlerini

gore
beraber

yaslan

da

orantih

degerlendirmek

olarak

mumkundur.

Super' in mesleki gelisirn donernlerinin aym yillara denk gelmesi ( 4-13 yas bi.iyi.ime
donemi), 6,7 ve 8. smiflar arasmda mesleki olgunluk di.izeyi acisindan anlamli bir fark
bulunamamasi bulgusunu aciklamaktadir. Aynca mesleki olgunluk ile smif degiskeni
arasmdaki iliskiyi inceleyen Akbiyik (1996)'m ve Sahran<;(2000)'m lise ogrencileri
(14-24

yas

kesfetme

donemi)

uzerine

yapugi

arastirrna

bulgulannda

degiskeninin (9, 10, 11. smiflar) anlamli farkhlik yaratrnadigi gorulmektedir.
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siruf

Ancak

bu

bulgularla

tutarhlik

gosterrneyen

arastirmalar

da

mevcuttur.

Ornegin, Yazar (1997) ve Oguz (2008) genel lise ve meslek lisesi ogrencileri,
(2002) Sosyal Hizrnetler
kalan lise ogrencileri,
uzerinde

yapilan

ve Cocuk Esirgeme

Kurumu'na bagli yetistirme

ve Zeren (1999) tarafmdan

arastirmalar

mesleki

anlamh bir iliski oldugu bulgusuna

olgunluk

yabanci dil agirhkh
duzeyi

Acisu

yurtlannda

lise ogrencileri

ile suuf degiskeni

arasmda

ulasrmstir.

5.3. Ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Olceginden
Aldiklarr Puanlar ile Yas Gruplan Arasmdaki ili~ki Bulgularmm Tartisma ve
Yorumu
Cahsrna

grubunun

mesleki

olgunluk

olceginden

aldiklan

puanlar

ile

bulunduklan yas gruplan arasmda anlamli bir iliski olmadigi bulgusuna ulasilrrustir,
Bu bulgu Saym (2001)' m lise ogrencileri uzerinde yapugi cahsmasi ile parallelik
gostermektedir, Saym, yasm mesleki olgunluk uzerinde etkisinin olmadigi bulgulanna
ulasrmstir.
Calisma grubunu olusturan ogrencilerin tamarnma yakmmi 14 yas ve alti
olusturmaktadir. 6,7 ve 8. simflar arasmda pek yas farki olmadigindan birbirine yakin
puanlar almmasmi

olagan karsilamak

gerekir. Bu yas grubu Super'in 'Buyume

Donerni' olarak adlandirdigi donemdir. Bu donemde cocuk yetiskinlerin rollerini izler
ve onlara benzeme arzusu ile birtakim mesleklere ozenir. Bu tercihler ozenti ve
heveslerini yansitir. Ozenti ve heveslerinin yardmuyla yeteneklerini gelistirir, neler
yapabilecegi ve ne olmak istedigine iliskin bir oz kavrarm gelistirir. Meslekler ve
cahsma yasami hakkmda fikir edinir (Kuzgun,2006).
Aynca Ginzberg'in

'Hayal

Donemi'de aym yaslara

denk gelmektedir.

Ginzberg, 12 yasma kadar olan hayal doneminde cocugun genellikle cevresindeki
kimselere karsi gelistirdigi ozdesime gore bazi meslek tercihlerinde bulundugunu
ifade eder. Cocuk, yeteneklerin meslek secimindeki onemini bilmedigi gibi, kendi
yeteneklerinin de farkmda degildir (Kuzgun,2006).
itibaren kendi yeteneklerinin

12 yasmdan (Deneme Donemi)

farkma varmaya, yetenekleri ile meslekler arasmda

baglanti kurmaya baslar. Cahsma grubunu olusturan ogrencilerin yaslan da bu gecis
donemine denk gelmektedir.
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5.4. Ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Oll;;eginden
Aldrklari Puanlar ile Cinsiyetleri Arasmdaki ili~ki Bulgularmm Tartisma ve
Yorumu
Cahsma

grubunun

mesleki

olgunluk

olceginden

aldiklan

puanlar

ile

cinsiyetleri arasmda anlamli bir iliski olmadrgi bulgusuna ulasilnusnr. Zeren (1999)'
in cahsmalan bu arastirma bulgusunu destekler niteliktedir. Zeren lise ogrencileri ile
yapugi

cahsmada

ulasnustir.

cinsiyetin

mesleki

olgunluga

etkisinin

clmadigi

sonucuna

Aym bulguya Surucu (2005)' nun genel liselerde okuyan ogrenciler

uzerinde yaptigr cahsmasmda da rastlamak mumkundur.
Fakat, Akay (1983), Uzer (1987) Evren (1999), Kalafat (1998), Bal (1998)
gibi onceki yillarda yapilan pek 90k cahsma cinsiyetin, mesleki olgunlugu kizlann
lehine etkiledigine

yoneliktir.

Ornegin

Akabahk

(1991), cahsmasinda

8. smif

ogrencilerinin mesleki olgunluk puanlannm kizlann lehine olarak daha yuksek 91kt1g1
sonucuna ulasmisur.
Ginzberg ve arkadaslan (1951), kizlann 17 yaslannda genellikle evlenmeye
yoneldiklerini, meslek sahibi olmayi ikinci derecede dusunduklerini
Kizlar

da

erkekler

gecmektedirler

gibi

Super'in

bahsettigi

aym

gelisim

ama meslek planlanm kesinlestirememekte,

saptarmslardir.
basamaklanndan

bunu hep evlilige gore

ayarlamaya cahsmaktadirlar (Kuzgun, 2000).
Yapilan

butun

bu

cahsmalan

goz

onunde

bulundurdugumuzda,

kiz

ogrencilerin, onceki yillarda yani 1999 ve oncesine ait yapilan arastirmalarda mesleki
olgunluk duzeylerinin erkek ogrencilere

gore oldukca yuksek iken daha sonraki

yillarda kiz ogrenciler ile erkek ogrenciler arasmda, farkin giderek kapandigi ve
anlamli bir fark olmadigi gorulmektedir. Bunu kadmm toplum hayatmdaki yerinin
artmasma

baglamak

mumkundur.

Anadolu' da daha

once

ogretmenlik gibi 90k az sayida meslek kadma yakistmhyor

sadece

hemsirelik,

iken kadmm toplum

hayatmdaki yerinin giderek artmasi ile erkekler ile kadmlar arasmda mesleki anlamda
fark nerede ise kalmamistir. Gunumuzde kadim, otobiis soforlugunde de, yonetici
koltugunda da, devlet bakam olarak da gormek mumkundur. Yapilan arastirrnalarda
kiz ile erkek ogrenciler arasmdaki mesleki olgunluk duzey farkmin son yillarda
kapanmasi bu sebeplere baglanabilir,
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5.5. Ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Olc;eginden
Aldiklart Puanlar ile Babamn Egitim Diizeyi Arasmdaki ili~ki Bulgularmm

Tartisma ve Y orumu
Cahsma grubunun mesleki olgunluk olceginden aldiklan puanlar ile babanm
egitim duzeyleri arasmda anlamli bir iliski olmadigi bulgusuna ulasilrmstir.

Akbiyik

(1996), Zeren (1999) ve Sahranc (2000) da cahsmalannda babanm egitim duzeyi ile
ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri arasmda anlamli bir fark olmadigi sonucuna
ulasmislardir.
Ancak

bu bulgu,

Bal

(1998)

ve Sekmenli

(2000)'nin

cahsmalanyla

celismektedir. Sekmenli (2000) babasi en az yuksek okul mezunu olan ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeylerinin,

babasi ilkogretim mezunu olan ogrencilerden daha

yuksek oldugu bulgusuna ulasmisur.

5.6. ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Olc;eginden
Aldrklari Puanlar ile Annenin Egitim Diizeyi Arasmdaki ili~ki Bulgularmm
Tartisma ve Yorumu
Cahsma grubunun mesleki olgunluk olceginden aldiklan puanlar ile annenin
egitim duzeyleri arasmda anlamh bir iliski olmadigi bulgusuna ulasilrrusur. Bu bulgu
Akbiyik (1996), Otrar (1997), Zeren (1999) ve Sahranc (2000)' m cahsmalanrn
destekler niteliktedir.
Ancak Sandis (1970) ana babanm ozellikle annenin egitim duzeyi ile ust
duzey mesleklere yonelis arasmda da iliski saptarrustir. Annenin egitim duzeyi ile
Ogrenci Secme Smavi puanlan arasmda anlamli iliski bulunmustur (Kuzgun,2006).

5.7. Ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Olceginden
Aldtklari Puanlar ile Ailenin Gelir Diizeyi Arasmdaki ili~ki Bulgularmm
Tartisma ve Y orumu
Cahsma grubunun mesleki olgunluk olceginden aldiklan puanlar ile gelir
duzeyi arasmda anlamh bir iliski olmadigi bulgusuna ulasilrmsur. Bu bulgu Akbahk
(1991), Akbiyik (1996), Otrar (1997), Zeren (1999), Sekmenli (2000) ve Surucu
(2005)'ntin genel liselerde okuyan ogrenciler uzerinde yaptigi cahsmalanni destekler
niteliktedir.
Ancak daha eski tarihlerde yapilan arastirmalar bu bulgularla celismektedir.
Ornegin, Ozguven (1978), universite smavlanndaki basan ile ailenin sosyo ekonomik
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di.izeyinin, gencin yetistigi
i.iniversiteye

giris smavlanndaki

Aynca ulkemizde
cocuklanmn
hemsirelik

cevrenin

bu konuda

meslek:i

basanyi
yapugi

oldugu gorulmektedir

artmci etmenler

siruf

ogretmenligi,

saptanustir.

dusuk olmakla

yonden

zenginliginin

oldugu ortaya konmustur.

Ceylan

simrlandrgiru

yasitlannmkinden

ve kulturel

cahsmada

beklentilerinin

gibi mesleklerle

de, kentlerdeki

buyuklugunun

(1981),

ciftci ve zanaatkar

polislik,

astsubayhk,

Bu grubun meslek hedeflerinin

birlikte,

babalanmnkinden

yuksek

(Kuzgun,2006).

5.8. Ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Ol~eginden
Aldiklari Puanlar ile Aile Durumu Arasmdaki ili~ki Bulgularmm Tartisma ve
Yorumu
Cahsma grubunun

mesleki olgunluk olceginden

aldiklan

puanlar ile aile

durumu arasmda anlamh bir iliski olmadigi bulgusuna ulasilnusnr.
Sahranc (2000), lise i:igrencileri ile yaptigi cahsmada

aile parcalannushk

durumunun mesleki olgunluk di.izeyine etkisin olmadigi sonucuna varrrustrr. Flouri ve
Buchanan (2002) da 2722 ingiliz ergenle yaptigi cahsmada aile yapisuun mesleki
olgunluga etkisinin olmadigi bulgusuna ulasnustir.
Bu bulgular anne babasi hayatta olan ve beraber yasayan ogrencilerin daha iyi
bir mesleki olgunluk di.izeyine sahip olacagi dusuncesini ortadan kaldirmaktadir.

5.9. Ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Ol~eginden
Aldiklarr Puanlar ile Kardes Sayisi Arasmdaki Iliski Bulgularmm Tartisma ve
Yorumu
Calisma grubunun mesleki olgunluk olceginden aldiklan puanlar ile kardes
sayisi degiskeni arasmda anlamh bir iliski olmadrgi bulgusuna ulasilrrustir. Bu bulgu
Cohan (2005)' m cahsmalanru destekler niteliktedir; kardes sayisi arttikca ve ya
azaldikca

bireyin

daha iyi mesleki tercihlerde

bulunacagi

dusuncesini

ortadan

kaldirmaktadir.
Ancak Blau ve Duncan (1967) az nufuslu ailelerin cocuklanrun,

kalabalik

ailelerin cccuklanna gore daha ust di.izeyde mesleklere girdiklerini belirtmektedirler.
OSYM'de 1978, 1991 ve 2002 yillannda yapilan arastirmalarda ise bir ve iki cocuklu
ailelere mensup adaylar bir yana birakildiginda,
i.iniversiteye giris smavlanndaki

cocuk sayisi arttikca adaylann

basansinda dusme egilimi oldugu gorulmustur

(Kuzgun,2006).

51

Y oksul ailelerde cocuk sayisi fazla oldugundan (Kuzgun,2006), kardes sayrsi
ile ekonomik duzey birlikte degerlendirilebihr.

Su var ki daha once bahsedilen,

Akbalik (1991), Akbiyik (1996), Otrar (1997), Zeren (1999), Sekmenli (2000) ve
Surucu (2005) gibi pek cok arastirma bulgulan

ekonornik

olgunluk duzeyine etki etrnedigini gostermektedir.
ailelerde kardes sayismin

arttigi gorulse

duzeyin de mesleki

Y ani ekonomik duzeyi dusuk

de bunun mesleki olgunluk

duzeyine

etkisinin olmadigi gorulmektedir.

5.10. Ilkogretim

II.Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Ol~eginden

Aldiklarr Puanlar ile Mesleki Rehberlik Egitimi Alma Durumu Arasmdaki ili~ki

Bulgularmm Tartisma ve Yorumu
Cahsma grubunun mesleki olgunluk olceginden aldiklan puanlar ile mesleki
rehberlik

egitimi alma durumu arasmda

ulasilrmstir.

Cahsma grubunu olusturan

anlamh bir iliski olmadigi bulgusuna
ogrencilerin bulundugu

servisi vardir, Fakat ankete katilan ogrencilerin cogunlugunun

okulda rehberlik
(% 79,2) mesleki

rehberlik egitimi almadigim ifade etmis olmasi, belki de mesleki rehberlik egitimine
cok az yer verildigi, ogrenciler tarafmdan tam olarak anlasilmasi saglanamadigi

ve

etkili olunamadignu gostermektedir.
Bal (1998), Okullannda

rehberlik

servisi olan ve olmayan ogrencilerin

mesleki olgunluk duzeyleri arasmda bir fark bulunmazken,
egitim prograrru" nm lise 2. siruf ogrencilerinin
ytikseltmede

etkili oldugu bulgusuna

"mesleki karar verme

mesleki

olgunluk duzeylerini

ulasrrustir. Bireyin mesleki olgunlugunun;

rasyonel, icsel psikolojik faktorlerden, bireyin cevresinden gelen dissal olanaklar ve
engellerden

onemli olcude etkilendigi saptannus ve mesleki olgunlugun egitimle

gelistirilebilecegi ortaya konmustur. Buna gore cahsma grubuna iyi bir mesleki egitim
programi uygulamanm mesleki olgunluk seviyesini olumlu yonde etkileyebilecegi
soylenebilir,
Bununla

birlikte

cahsma

grubunun,

mesleki

rehberlik

egitimi

almamis

olmasma karsm MOO'den aldiklan puamn yuksek oldugu gorulmektedir. Bu bulgu
psikanalitik

kuramcilan destekler

niteliktedir.

Psikanalitik

kuramcilardan

Brill

(1949)'e gore, normal insamn meslek secme konusunda rehbere ihtiyaci yoktur.
Cunku insanm bilincdisi durtuleri, onun hangi alanda doyum saglayacagmi soyleyen
en iyi rehberdir. Bordin ve arkadaslarr'na
donemlerindeki

saplantilar

ve aciga

gore, cocuklugun ilk yillanndaki gelisim
cikmanus
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enerji

birikirni,

bazi

mesleki

davramslar

ile tatrnin edilmeye

cahsihr.

Ornegin;

kasaphk, operatorluk ( cerrah ) gibi mesleklere yoneltir.
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sadistlik

ictepileri

bireyleri

BOLUMVI
SONU<; VE ONERiLER
6.1.Sonu~
1. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerin %45, 1 'inin mesleki
olgunluk

duzeyleri

orta seviyede,

%19,8'inin

dusuk,

%35,ll'inin

ise mesleki

olgunluk duzeyleri yuksek cikrmstir,
2. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerin mesleki olgunluk
olceginden

aldiklan

puanlar ile bulunduklan

smiflar arasinda anlamli bir iliski

bulunrnarrusnr.
3. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerin mesleki olgunluk
olceginden aldiklan puanlar ile yaslan arasmda anlamh bir iliski bulunmanusnr.
4. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerin mesleki olgunluk
olceginden aldiklan puanlar ile cinsiyetleri arasmda anlamh bir iliski bulunmarrustir.
5. Arasturnaya

katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerin mesleki olgunluk

olceginden aldiklan puanlar ile anne-babalannm egitim duzeyleri arasmda anlamli bir
iliski bulunmanustrr
6. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerin mesleki olgunluk
olceginden

aldiklan

puanlar ile ailelerin ayhk geliri arasmda anlamh bir iliski

bul unmamistir.
7. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerin mesleki olgunluk
olceginden

aldiklan

puanlar

ile

aile

durumlan

arasmda

anlamli

bir

iliski

bulunmamistir.
8. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kaderne ogrencilerin mesleki olgunluk
olceginden

aldiklan

puanlar

ile

kardes

sayilan

arasmda

anlamh

bir

iliski

bulunmarrustir.
9. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerln mesleki olgunluk
olceginden aldiklan puanlar ile mesleki rehberlik egitimi alma durumu arasmda
anlamh bir iliski bulunmanusur.
MOO' den dusuk puan alan, arastirma grubunun %19,8' ini Donald Super' in
mesleki gelisim kuramma gore degerlendirdigimizde

cocuklann icinde bulunduklan

cevreyi yeterince kesfetme cabasi icinde bulunmadiklan,
kontrollerinin

artmadigi, gelecekleriyle

kendi yasamlan uzerindeki

yeterince ilgilenrnedikleri

ve is dunyasina

iliskin bilgi dagarcigmm yeterince gelismedigi ve ya ogrencilerin sorulara verdigi
cevaplara gore kendilerini bu sekilde ifade ettigi gorulmektedir.
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Bu bulgulann yam sira, aym suuftaki ogrencilerin bir kisrm mesleki rehberlik
egitimi aldigiru ifade ederken diger bir kisim ogrencilerin bu kelimeyi dahi ilk defa
duyduklanm

soylemeleri

gozlemlerim

arasmda

yer

almaktadir

ki

bu

bulgu

ogretmenlerin de mesleki rehberlik anlammda daha yeterli ve ilgili olmalan gerektigi
sonucunu ortaya koymaktadir. Bu rehberlik, kimin hangi meslegi secmesi gerektigi
anlammda

degil, ogrencinin

kendi kisiliginin,

fiziksel

ozelliklerinin

ve ruhsal

yapisinm, ilgi ve yeteneklerinin daha erken yasta farkindahgmi saglamaya yonelik
olmalidir.
Daha once lise ogrencileriuin mesleki olgunluk duzeyleri ile ilgili yapilan pek
cok

arastirma,

gosterrnektedir.

bu

arastirmadan

Ancak ilkogretim

elde

edilen

ikinci kademe

yapilnus olmasi arastirrnaci ve akademisyenler

sonuclarla

kismen

benzerlik

seviyesinde

cok az arastirma

tarafmdan bu konuya daha fazla

deginilmesi gerektigi sonucunu ortaya koymaktadir,
Ogrencilerin cogunun mesleki rehberlik egitimi almadiklanni ifade etmelerine
ragmen MOO' den elde edilen puanlann yuksek oldugu da (%35,1 Ijgorttlmektedir.
Bu orana dahil

olan

degerlendirdigimizde

ogrencileri
buyume

Super'in

donemine

kesfetme

basladiklan,

cabasi

icinde

gelisim

donemlerine

denk gelen bu ogrencilerin,

beklenen mesleki olgunluk davraruslanru
cevreyi

mesleki

gore

yasmdan

yerine getirdikleri, icinde bulunduklan

olduklan,

kendi

gelecekleriyle

ilgilenmeye

fantezi ve oyunlar aracihgiyla yetiskin rolleri izleyerek is dtinyasma

iliskin bilgi dagarciklannin olusmaya basladigim soylemek mumkundur.
Super (1990) cocukluktaki kariyer gelisiminin boyutlanru belirlemek amaciyla
Buehler (1935) ve Jodaan'm
inceledikleri

cahsmalanna

(1963) cocuklann
dayanarak

merak ve arastirma davramslanni

cocukluktaki

kariyer

gelisiminin

teorik

modelini gelistirmistir. Bu model; merak, arastirma, bilgi, anahtar figurler, ilgiler,
denetim odagi, zaman perspektifi, benlik kavrarru ve planlihk adlan verilen dokuz
boyuttan

olusmaktadir.

Super' e gore

( 1990)

cocuklann

bu

dokuz

boyuttaki

davramslan basanli bir sekilde kazanmalan onlann etkili problem cozme ve karar
verme davramslanru

ogrenmelerine

yol acar. Super, bu dokuz boyutta belirledigi

davraruslann sadece cahsma ve i~ yasanuyla iliskili davraruslarla simrli olmadigiru,
ozellikle

merak ve arastirma

boyutlanndaki

davraruslan

cocuklarm

okulda ve

oyunlannda kazandiklanru ileri surmektedir. Dolayisiyla Super'in cocuklukta kariyer
gelisimi

modelinin

icerigi,

dogrudan

kariyer
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secimiyle

iliskili

olmayan

fakat

cocuklann okulda ve oyunlannda kazandiklan kariyer gelisimlerine katkida bulunan
davranislardan olusmaktadir.
Super'in dokuz boyutta ele aldigr ilgi, merak, arastirma, bilgi gibi temel
kavramlann
benlik

egitimciler tarafmdan ogrencilere zamanmda ogretilmesi, ogrencilerin

algrsmm

olusmasina

ulasmasma yardimci

ve yasmdan

olacaktir,

beklenen

Dolayisiyla

egitimciler mesleki rehberlik cahsmalanni,

mesleki

okullarda

olgunluk

rehber

di.izeyine

ogretmenler

ve

daha titiz, sistemli ve ogrencilerin yas

grubuna/mesleki gelisim donemlerine gore yapmalan gerekmektedir.
Luzzo
yaslanndaki

ve Pierce

(1998),

bilgisayar

destekli

ogrencilerin mesleki olgunluklannm

egitim

programmm

12-15

artmasmda olumlu yonde etkisi

oldugunu tespit etmistir. Buna bagli olarak cagmuzm degisen ve gelisen olanaklan
mesleki olgunlugu etkileyen degiskenlerin cesitliliginin de arttignu gosterrnektedir.
Yani evdeki bilgisayar, televizyon gibi pek cok unsurun mesleki olgunluk di.izeyini
anne ve babanm egitim durumu, kardes sayisi veya cinsiyetten cok daha fazla
etkileyici ve yonlendirici olabilecegi gorulmektedir.
Bu sonuclara bagli olarak hazirlanan oneriler asagida belirtilmistir.

6.2. Oneriler
Oneriler arastirmaya yonelik oneriler ve uygulamaya yonelik oneriler olmak
i.izere iki bashk altmda ele almrrusnr.

6.2.1. Arastirmaya Yonelik Oneriler
1. Bu arastirma bulgulan yas, cinsiyet, kardes sayisi, gelir durumu gibi pek eek
degiskenin mesleki olgunlugu etkilemedigini gosterrnektedir. Cagnrnzm degisen ve
gelisen sartlanna bagli olarak mesleki olgunluk di.izeyini etkileyebilecegi dusunulen
daha fazla degisken (cep telefonu, bilgisayar, sinema, tiyatro v.b. ), arastirmacilar
tarafmdan degerlendirilebilir.
2. Pek cok arastirma bulgulanna
etkileyen

degiskenlerin

(yas,

gore ogrencilerin mesleki olgunluk di.izeylerini

cinsiyet,

anne-baba

egitim

di.izeyi v.b.),

baska

arastirmacilann

bulgulannda mesleki olgunluk duzeyini etkilemedigi gorulmektedir.

Aym

arastirma

konuda

yapan

pek cok

arastirmacnun

bulgularmm

birbiriyle

celismesinin nedenleri, akademisyenler tarafmdan arastmlmasi faydah olabilir.
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6.2.2. Uygulamaya Yonelik Oneriler
1. Suuf ogretmenleri ve brans ogretmenleri ogrencilerle uzun sure beraber olduklan
icin onlan

daha fazla gozlemleme

imkanma

sahiptirler.

sonuclanru

okuldaki psikolojik darnsmanla paylasmalan

Elde ettikleri gozlem

ogrenciler adma mesleki

olgunluklannm gelismesine yardimci olmak adma daha faydah olabilir.
2. Her dersin mesleklerle

ilgisinin

kurulmasi

ve ogrencilere

bilgi verilmesi,

ogrencilerin dersleri ile gelecekteki meslekleri arasmda iliski kurmalanna yardimci
olabilir.
3. Ogretmenlerin cgrencilerinin

kendilerini daha iyi tammalanna

ve anlamalanna

firsat verecek egitsel kol cahsmalanna gonullu olarak katilmalanna firsat vermeleri
mesleki olgunluklannm gelisimi acismdan onemlidir.
4. Okullanrmzda uygulanan rehberlik saatlerine giren siruf rehber ogretmenleri ve
okul

yoneticilerinin

degistirmeleri

rehberlik

hizmetlerine

iliskin

ve eksikliklerini

gidermeleri

mesleki

beceri

ve

rehberlik

anlayislanru
hizmetlerinden

yararlanacak ogrencilere katki saglayacaktir. Rehberlik saatlerinin kariyer gelisimine
yardimci

olacak etkinlikler

yerine bu surenin farkli etkinliklerle

gecirilmesinin

onlenmesi onem tasrmaktadir. Okul yoneticilerine ve smif rehber ogretmenlerine
verilecek hizmet ici egitim kurslan yararli olacaktir.
5. Ogrctmcnlcr, ogrencilenn calisma hayatmi daha yakindan tammalanna yardimci
olmak icin cesitli isletmelere, kurum ve kuruluslara geziler di.izenleyip, cesitli meslek
mensuplanm okula davet ederek mesleki olgunlugun gelismesine yardimci olabilirler.
6. Devlete ait TV kanallannda

cocuklann ilgi ve yeteneklerinin farkmda olmasmi

saglayici ve meslekleri taruticr yaymlar yapilabilir.
7. Egitimin sadece okulda degil bireyin dun ya ya geldigi andan itibaren basladigmm
ve bu egitimin bireyin
ogretilmelidir.

mesleki

kariyerini

dahi etkiledigi

bilgisi ebeveynlere

Bu amacla halk egitim merkezlerinde ve ya okullarda yapilan veli

toplantilannda verilecek kisa sureli kurslar etkili olabilir.
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GORE iNCELENMESi
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Bu arastirmarun amaci ilkogretim ogrencilerinin mesleki gelisim gorevlerini yerine
getirme dtizeylerini tespit etmek ve yas, siruf, cinsiyet, gelir durumu, kardes sayisi gibi
kriterlerin mesleki olgunluk dtizeylerine olan etkisini belirlemektir.
Meslek secimi insan hayatmda onemli bir yere sahiptir. Bu nedenle erken yaslarda
mesleki olgunlugu belirlemek

ilk adim olacaktir. Bu arastirma bahsedilen

bu durumun

ogrenciler arasmda nasil gerceklestigini incelemektedir.
Arastirmada gene! tarama modeli kullarulmrstrr. Arastirmanm calisma grubunu 20112012 egitim ve ogretim yilmda Kahramanmaras Ilkogretim Okulu ikinci kademe ogrencileri
olusturmaktadir. Arastirmada veri toplamak arnaciyla "Mesleki Olgunluk Olcegi'' ve "Kisisel
Bilgiler Formu" kullarulrrusur.
Arastirma bulgulan,

mesleki olgunluk olceginden elde edilen puanlar ile Kisisel

Bilgiler Formundaki degiskenler arasmda anlamli bir iliski olmadigi yonunde ortaya cikrrustir.
Bu arastirmarun sonuclan ilgili Iiterattir cercevesinde tartisilrrus ve gelecek arasurmalara
yonelik oneriler sunulmustur.

Anahtar Kelimeler: Ogrenci, ilkogretim II.kademe, meslek, mesleki olgunluk

11

ABSTRACT

SECONDARY SCHOOL STUDENTS' VOCATIONAL MATURITY LEVELS
ACCORDING TO SEVERAL VARIABLES ANALYSIS

MUHARREM GULTEKiN
Master Thesis, Department of Educational Sciences
Supervisor: Dr. Yeliz AKINTUG

MAY - 2012
The purpose

of this study; to determine

the students'

levels

of professional

development to fulfill their duties and to determine the effect of the levels of professional
maturity such as age, class, gender, income status, number of siblings.
The choice of profession has an important place in human life. Therefore, to determine
professional maturity in early ages is the first step to be followed. In this study, the mentioned
situation is examined how it occurs among the students.
General screening model was used in this study. The study group was consisted by
students in the second stage Kahramanmaras

Primary School in 2011-2012 education and

training year. Also, to collect data, "Career Maturity Scale" and "Personal Information
Questionnaire" was used.
The research findings show that there is no significant relationship between scores
which obtained from Professional Maturity Scale and variables which in Personal Information
Questionnaire. The results of this research was discussed within the framework of the relevant
literature and suggestions were presented for future research.

Key words: student, secondary scool, profession, vocational maturity
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ONSOZ
Meslek, kisinin en onemli kaynagi olup, onun etrafmda saygi gorrnesine, toplumda bir
yer edinmesine, gecimini temin etmesine ve kendini gerceklestirmesine

sebep olan en onemli

unsurlardan biridir. Buda dogru meslek tercihinin ne kadar onemli ve hayati bir karar oldugunu
gostermektedir.
Kendi kisisel ozelliklerinin
meslegi tercih etmeleri

farkmda olan ogrenciler,

kendi ozelliklerine

en uygun

ve boylece hem topluma daha faydah olan, hem de mutlu is yasami

suren bireyler haline gelmelerine katki saglayacaktir.
Meslek liselerine giden lise ogrencilerinin buyuk oranda meslek tercihini yapmis oldugu
goz onunde bulunduruldugunda,

ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin

mesleki olgunluk

duzeyinin onemi daha iyi anlasilmaktadir.
Bu nedenle bu arastirmada 6, 7 ve 8. simf ogrencilerinin mesleki olgunluk dtizeyleri
tespit edilmis, yas, smif, cinsiyet, gelir duzeyi, kardes sayisi ve aile durumlannm
olgunluk duzeyine etkisi arastmlmaya cahsilrmstir,

Muharrem GULTEKiN
Mayis,2012
Lefkosa

mesleki

lV

TE~EKKUR

Bu calismada, gunumuzde daha da artan meslek rehberliginin onemini vurgulamak ve
gelecegin memurlan, patronlan, iscileri, sanatcilan, doktor ve mi.ihendisleri olan ilkogretim II.
kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk di.izeyleri arastmlrrustir.
Arastirma boyunca
hocama,

mesleki

(DEMREN)'
Servisinde

elestirileri

olgunluk

olcegini

a, Kahramanmaras
Ogretmen

ve yardimlanyla

Huriye

kullanmamda

Ilkogretim

yardimci

Okulu Rehberlik

KILIN<.;'a, her turlu kaynagi

Kahramanmaras Rehberlik ve Arastirrna Merkezi'nden
GULTEKiN'

yarumda olan Dr. Yeliz AKINTUG
olan

Dr. Gill AKBALIK

ve Psikolojik
bulmamda

Damsmanhk
yardimci

Saym Ibrahim DA~KIRAN'a,

olan
Vahap

e, degerli juri i.iyelerime, cahsmam boyunca buyuk bir sabirla bana destek olan

esim Zeynep GUL TEKiN' e tesekkurlerimi sunanm.
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BOLUMI
1.

ctnts
Globallesen dunyada her gecen gun yeni sektorler ve yeni meslekler ortaya

cikmakta,

bu meslek

kuruluslan yeni i$ gucu,

teknik

ve yonetici

ihtiyacmi

beraberinde getirmektedir. Bu da cok kucuk yaslardan itibaren, meslek rehberliginin
egitimin

her asamasmda

devam

etmesi

gereken

bir surec olmasi

gerektigini

gosterrnektedir.
Meslek secimi karanm Ginzberg (1952), insan hayatmm ilk 20 yilmda gelisen
bir surec oldugunu belirtmistir.
donemi'

ve 'gercekci donem'

Aynca meslek gelisimini 'hayal di:inemi,'deneme
olarak tic; donemde ele alrrustir. Super (1963) ise

meslek gelisimini dogumdan itibaren ilerleyen bir surec olarak degerlendirmistir.
Kuzgun'a

(2000)

gore

orta

ogretimde

saglikli

bir

yonelme

veya

yonlendirmenin yapilabilmesi icin ogrencinin cok erken yaslarda bu alanda egitilmesi
gerekir. Bu hedef ise ilkogretimin

ilk yillanndan

itibaren ogretim ve rehberlik

hizmetlerinin birbirlerini butunleyici sekilde uygulanmasi ile gerceklesebilir.
bzellikle ilkogretimin son yihnda ogrenciler genel, akademik veya mesleki
egitime yonelme ya da egitime devam etmeyip cahsma yasamma erken girme tercihi
yapma durumundadirlar.

Bu nedenle ilkogretimdeki

rehberlik hizmetleri onemli

kararlann almdigi kritik bir doneme rastlamaktadir. Bu durumda mesleki darusmanhk
yapan ogrermenlenmizin

gorevi, bireylerin olasi yanhs tutum ve deger yargilanrun

diizeltilmesine, kendilerine uygun is ve mesleklere yonelmelerine yardimci olmaktir,
Ozellikle

ilkogretim yillan, bireylerin

duzeltilmesinde

olasi yanhs tutum ve deger yargilannm

eek onemlidir. Kisinin kendine olan guveni, kendini kabul, icsel

denetirninin gelismesi gibi kisilik boyutlan bu donemde gelisir. Cocukluk doneminde
olusan tutumlar, degerler ve algilar egitsel ve mesleki gelisim acisindan da cok
onernlidir (Ozguven, 2003).
Bunun yam sira mesleki anlamda 'ilgiler'de en cok degisme 15-25 yas
arasmda olur (Kuzgun 2006). Bu da ilkogretim ikinci kademe donemindeki (11-15

yas) ogrencilerin

henuz

hangi

olmadiklanni dusundurmektedir.

meslegi

sececeklerine

karar vermek

Ancak bu cocuklann ilerde kendilerine

zorunda
uygun

meslek secimi yapabilmeleri icin cahsma hayatmm onernini anlamak, meslekleri, is
dunyasiru merak etmek ve arastirmak gibi kariyer gelisimiyle ilgili davrarnslan icinde
bulunduklan mesleki gelisim donerninde kazanmalan gerekmektedir.
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L'l.Arasnrmarun Problem Durumu
Ulkemizde ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk di.izeyi,
sececegi lisenin turunu (klasik lise, meslek lisesi v.b.),

dolayisiyla hangi alanda

egitim gorecegini (fen bilimleri, sosyal bilimler, teknik egitim v.b.) ve aldigr bu
egitime bagli olarak meslegini ve gelecegini belirleyeceginden;

ilkogretim ikinci

kademe yani 6,7, 8. siruf ogrencilerinin mesleki olgunluk diizeylerinin ne seviyede
oldugu ve ogrencilerin mesleki olgunluk diizeyleri ile cesitli degiskenler arasmda
anlamh

bir iliski olup olmadigi

bu arasurmanm

problemini

olusturmaktadir.

Arastirmanm alt problemleri ise asagida belirtilmistir.

1.2. Alt Problemler
Ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk diizeyi ve bu diizeyi
etkileyebilecegi

dusunulen degiskenler dikkate almarak arastirma kapsamma dahil

edilen alt problemler sunlardir:
1. Ilkogretirn ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk diizeyleri nedir?
2. Ilkogretirn ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar, bulunduklan

simf degiskeninden

anlamli bir sekilde etkilenmekte

midir?
3. Ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar, bulunduklan

yas degiskeninden

anlamli bir sekilde etkilenmekte

midir?
4. Ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar, cinsiyet degiskeninden anlamli bir sekilde etkilenmekte midir?
5. Ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar,

anne-babalann

egitim diizeyi degiskeninden

anlamli bir sekilde

etkilenmekte midir?
6. llkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar, ailelerin aylik geliri degiskeninden anlamli bir sekilde etkilenmekte
midir?
7. Ilkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar, aile durumu degiskeninden anlamh bir sekilde etkilenmekte midir?
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8. Ilkogretim ikinci kademe ogrencilerlnin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar, kardes sayrsi degiskeninden anlamli bir sekilde etkilenmekte midir?
9. llkogretim ikinci kademe ogrencilerinin mesleki olgunluk olceginden aldiklan
puanlar, mesleki rehberlik egitimi alma durumu degiskeninden anlamli bir
sekilde etkilenmekte midir?

1.3. Arasnrrnanm Amaci
Bu

arastirmanm

amaci;

ilkogretim

ikinci

kademelerden

itibaren

ogrencilerimizin mesleki olgunluk di.izeyinin ne oranda oldugunu ve alt problemlerde
belirtilen

degiskenlerin

mesleki

olgunluk

di.izeyine etkisinin

olup

olmadiguu

belirlemek; akademisyen ve ogretmenlerimizin dikkatini bu noktaya cekerek mesleki
rehberlige ve icerigine daha akilci, c;:agda~ ve yararh yorumlar ve uygulamalar
getirilmesi icin yardimci olmaktir.

1.4. Arastirmanm Onemi
Bu calismada,
Ilkogretim

Okulu

Kahramanmaras

ikinci

kademe

il merkezinde

ogrencilerinin,

bulunan

mesleki

belirlenmeye cahsilrms ve ogrencilerin mesleki olgunluklanmn
bazi degiskenlerin
olarak yapmasi,

etkisine bakilrmsur.

Ogrencilerin

Kahramanmaras

olgunluk

di.izeyleri

degerlendirilmesinde

mesleki tercihlerini

bilincli

dogru meslek lisesini veya klasik liseyi tercih etmesi ve bu

dogrultuda i.iniversite smavmdaki basansiru cesitli faktorler etkilemektedir. Mesleki
olgunluk da bu faktorlerden bir tanesidir. Bu arastirmada 6,7,8. smif ogrencilerin
mesleki olgunluk di.izeyleri arastmlrrus ve bgrencilerin mesleki olgunluklan ile cesitli
degiskenler arasmdaki iliskiyi tespit etmek amaclanrmstir. Arastirrnada elde edilen
bulgular dogrultusunda oneriler gelistirmek icin bu cahsrna planlanrrustir. Bu
gelistirilecek onerilerin psikolojik

darusmanlann

baglaminda

yapacaklan

programlanna

yardimci olacagi ve aym zamanda yapilan bu _.

ikinci kademelerde

cahsmalar

ve

mesleki rehberlik Ye

cahsan egitimcilere,

hazirlayacaklan

ogrencilere

mesiec

ehberlik
ogretim

Ye

mesleki anlamda dogru kararlar verebilmesi ve akilcr :;'?n¢;-....,.,esi icin mesleki
olgunluk di.izeylerini etkileyen degiskenlerin
acisindan katki saglayacagi dusunulmektedir.

neler 2i=::._::n

farkina varmal

1.5. Arastrrmanm Snurhhklart
1- Bu arastirma,
tarafmdan

Bogazici

Universitesi' Ekonomi

ve Ekonometri

Merkezi

yapilan arastirmaya (2011) gore Turki ye' nin sosyal yaprsi ve ya~am

kalitesi bakimmdan ortalama bir sehri kabul edilen Kahramanmaras ili merkezinde
bulunan, 2011-2012 egitim ve ogretim yihnda Kahramanmaras Ilkogretim Okulu'nda
okuyan ve olcegin uygulandigi

gunlerde okulda bulunan 572 ilkogretim ikinci

kademe (6.,7. ve 8. simf) ogrencisiyle simrhdir.
2- Arastirma, alt problernlerdeki sorularla suurhdir.
3- Arastirma, Mesleki Olgunluk Olcegi ile smrrhdir.

1.6.Sayiltilar
1- Veri toplama araci bu arastirma icin yeterli, gecerli ve gtivenilirdir.
2- Arastirmaya katilan ogrencilerin sorulara verdikleri yamtlar gercegi
yansitmaktadir,
1.7.Tammlar
Ogrenci: Bu arastirmada ilkogretim 6,7 ve 8. siruf ogrencileri ifade edilmektedir.

Meslek: insanlara yararh mal yada hizmet uretmek ve karsihginda para kazanmak
icin yapilan, belli bir egitimle kazamlan sistemli bilgi ve becerilere dayah, kurallan
toplumca belirlenmis etkinlikler butunu olarak tammlayabiliriz(Kuzgun,2003).

Mesleki Rehberlik: Bireyin kendi nitelik ve sartlanni kavrayarak onlara en uygun
meslegi secmesi, bu meslek icin hazirlanmasi ve bu meslege girip orada basanyla
ilerlemesi olusumuna yardim faaliyetleridir (Tan, 1986).

Meslek Secimi: Bireyin kendine acik olan meslekleri cesitli yonleri ile degerlendirip,
kendi gereksinirnleri acisindan istenilir yonleri cok, istenmeyen yonleri az olan bir
meslege karar vermesidir (Kuzgun, 1982, s.2). Bireyin cesitli meslekler arasmdan en
iyi yapabilecegini dusundugu faaliyetleri iceren ve kendisine en ust duzeyde doyum
saglayacagina inandrgi birisine yonelmesidir (Cohan, 2003, s. 29).

Mesleki Olgunluk: Super (1957)'e gore mesleki olgunluk, bireyin cocuklukta fantazi
secirn yapma evresinden baslayarak, yashhkta calisma yasammdan emekli olana
4

kadar suren mesleki gelisim surecinde ulastigi yerdir (Bacanli, 2005, s.1). Belirli
mesleklerin yapilabilmesi icin o meslegin talep ettigi becerilere sahip olma surecidir
(Kulaksizoglu ve Kulaksizoglu, 1994, s.29).
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BOLUMII

n.cn.t LiTERA TUR
2.1. Mesleki Olgunluk Kavrami
Mesleki olgunluk kavrammm, mesleki gelisim kuramlannm ortaya konmaya
basladigi 1950'li yillarda kullaruldigiru gormekteyiz. Ginzberg, Ginsburg, Axelrad ve
Herma (1951 )' ya gore, bir gencin meslek secimiyle bir olcude basa cikma sekli onun
genel olgunlugunun gostergesidir.
Mesleki olgunluk karar verme, bireyin Talep ettigi isin icerigi, etkinlikleri
planlama, meslek secimi ve yeteneklerin

gelisimi ile ilgili tutumlan

kapsar. Bu

mesleki tutumlar, kariyer ile iliskili davramslar uzerinde gecmisteki deneyimlerin su
anki deneyimlere etkisini yansitir (Pietrofesa ve Splete, 197 5).
Super (1957:185-186) mesleki olgunlugu, bireyin arastirma evresinden c;okti~
evresine kadar mesleki gelisim surecinde ulasngi yer olarak tammlanustir.
Super,

Crites,

Hummel,

Moser,

Overstreet

ve Warnath

1957 yilinda

yaymladiklan Mesleki Gelisim adh kitaplannda, gelisimin degerlendirilebilrnesinde
sorulmasi gereken en uygun sorulann 'bireyin davrarusuun olgun olup olmadrgi,
bireyin davranisirun akran gruplannm davranislanyla kiyaslandigmda nasil oldugu ve
bu norm grubu icindeki degisikliklerle bireyin davrarusirun nasil degistigi' oldugunu
belirtmislerdir,
Super

ve

arkadaslan

degerlendirilebileceginden

(1957)

mesleki

olgunlugun

iki

olcutle

soz eder. Bunlardan birincisi, bireyin kronolojik yasidir.

Bu yas, bireyin icinde bulundugu mesleki gelisim basamagmi gosterir, Birey icinde
bulundugu mesleki gelisim basamagmdaki gelisimsel gorevlerin ustesinden gelmek
durumundadir.

Gercek gelisim basamagi ile beklenen gelisim basamagi arasmdaki

iliski mesleki olgunluk hakkmda temel bir kaynak saglar. Mesleki olgunlugun bu
olcutu 'Mesleki Olgunluk I' olarak adlandmhr. Mesleki olgunlugun ikinci bir olcutu
de mesleki

olgunlugun

degerlendirilmesi,

bireyin

ustesinden

gelmesi

gereken

gelisimsel gorevlerle bas etmesinde sahip oldugu davrarns dagarcrgindan temel ahr.
Bireyin bu gorevlerinin,

yasi ve beklenen gelisim basamagi

icin uygun oldugu

varsayihr. Mesleki olgunlugun bu olcutu de 'Mesleki Olgunluk II' olarak adlandmlir.
Ikinci

olcutte,

degerlendirmede

gelisimsel

gorevlerle

bas

etme

yontemleri

ile

ilgilidir.

Bu

bireyin kullandigi yontemlerle digerlerinin kullandigi yonternlerin

kiyaslamasma odaklamhr. Bu olcutte gelisimsel gorevlerin bireyin yasma ve ondan

6

beklenen mesleki gelisim basamagina uygunluguna odaklanilmaz. Birey yasma ve
gelisim basamagina uygun olan gelisimsel gorevlerin i.istesinden geliyorsa gercek
ya~am basamagi ve beklenen yasam basamagi cogu zaman birbiriyle cakisir. Bu
nedenle MO I ile MO II sikhkla ayru gelisim basamaklannm

gorevlerini temel ahr.

Olgunlugun olcutlerinin bu sekilde bicimlendirrnenin avantaji, yetiskinlige girdikten
sonra bireyin gelisimine devam ederken ortaya cikacak sorunlardan korunmasim
saglamakur,

2.2. Mesleki Rehberlik ve Meslek Secimi ile ilgili Kuramsal Yaklasimlar:

Mesleki rehberlik; bireyin kendi kisisel ozellikleri ve meslekler hakkmda bilgi
sahibi yaparak kendine uygun bir meslegi secip bu alanda ilerlemesine yardim etme
surecidir. Bu surec icerisinde bireyin gelecegini planlamasmi

ve bir is bulmasi

konusunda alacagi kararlara yardim etmek onemlidir.
Mesleki rehberlik bireyin kendisi, cevresi ve meslek olanaklan
bilgilere

sahip olmasmi ve bu alandaki

bilgiyi degerlendirip

hakkmda

dogru bir karara

varmasma yardimci olmak gibi hizmetlerden olusmaktadir, Meslek bireyin toplum
icindeki gereksinimlerini karsilamasina olanak veren bir aracnr, Meslege yoneltme
faaliyetlerinde hem bireyin, hem de isin tum ozellikleri incelenip, ikisi arasmda ortak
noktalar

tespit

edilerek bireyin

kendine

uygun bir meslek secrnesine

yardim

edilmelidir.
Mesleki rehberlik hizmetleri, bu hizmetlerin yayginlastigi

ilk yillarda bir

meslek secme asamasinda olan bireylere verilen anhk bir hizmet olarak algilanmisur.
Ancak daha sonralan

meslek secimi gelisimsel bir surec icerisinde cocukluktan

yasamm sonuna kadar incelenmeye baslanrrustir. Mesleki gelisim, meslege yonelme
ile ilgili dusunceler, meslek secirni, meslege giris, meslege uyum, meslekte ilerleme,
emeklilik

ve sonrasi gibi bireyin

yasammm

buyuk bir kisrruru kapsamaktadir

(Kaya;2004: 138-139-140).
Meslek

secimi ve bir meslege

girme, genel hatlan ile, insan hayatmda

psikolojik bir gelisim sonucudur. Kucuk yaslardan baslayip geliserek son ergenlik
caglannda

ve daha sonra sekil kazamr ve sornutlasir. Meslek secimi yonunden

buyume ve gelisim; bedensel, bilissel, sosyal ve duygusal gelisimlerle yakmdan
ilgilidir. Cocuk, buyuyup ogrendikce yeni ilgi alanlan gelistirir ve bazi alanlardaki
ilgilerini derinlestirir. Yasadikca ve ogrendikce yeni deneyim ve beceriler kazamr.
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Cevresindeki

yetiskinlerin

cahsmalanru

bilissel becerilerden i~ hayatmda
meslek

kavrammm

gozlemler. Gelistirdigi yeni bedensel ve

nasil yararlanacagmi

ve ihtiyacinm

gelismesinde

gorur ve ogrenir. Bunlar

temel baslangictir

ve meslek

gelisiminin ilk asamasmi olusturur. Meslek gelisimini aciklamak i.izere bircok kuram
gelistirilmistir

(Tan ve Baloglu, 2006, s.124). Mesleki gelisim kuramlan,

bireyin

hangi dusunce, yetenek ve becerisinin meslek secimi asamasma etki edecegi sorusu
tizerinde sistematik cahsmalar

yapmaktadir

(Ultamr, 2003). Bu kuramlardan

en

yaygm olanlan asagida aciklanmaktadir.

2.2.1.0zellik-Faktor Kuranu
Meslek rehberligi, hentiz alt yapisi olusturulmadan, bir kurama dayanmadan
meslek alanlanna uygun elemanlan

yetistirme gibi acil bir soruna cozum bulmak

amaciyla baslaulrmsnr. ilk mesleki rehberlik uygulamalan ABD'de 19 yy. sonlannda
egitimciler

tarafmdan

okullarda

ogrencilere

i~ olanaklan

ve is ortarruna uyum

hakkmda bilgi verme hizmetleri ile baslanustir. Bu yaklasimm temelindeki gorusler
soyle ozetlenebilir:

1. Her birey kendine ozgu ozelliklere sahiptir.
2. Mesleklerde basanli olmak icin insanlann belli ozelliklere sahip olmalan
gerekir. Bu bakimdan

her meslek grubu digerlerinden

farkh bir yapi gosterir,

3.Meslek secimi oldukca yalm bir surectir; bireyin ozellikleri ile rneslegin
ozelliklerini cakistirarak bireyin uygun meslegi secmesi hedeflenir.

4. Her meslegin, o meslekte bulunan insanlarm belli olcme araclan ile olculen
ozelliklerine gore profilleri olusturulabilir,

5. Meslegin gerektirdigi niteliklerle bireyin nitelikleri birbirine ne kadar yakin
olursa meslekte basan olasrhgi o derece yuksek olur (Gulbahce.Ztltl").
O'Hara'ya gore (1969 ) ozellik- faktor kurami, smirlihklanna
meslek

damsmanhgi

uygulamalannda

basvurulan

ragmen hala

bir yaklasim olarak varhgmi

korumaktadir. Cunku egitimi stiresince kariyer gelisiminde yardim hizmeti goren bir
kimse de sonunda bir gi.in tek bir meslek secme sorunu ile karsi karsiya gelmektedir.
Aynca, ozellik-faktor yaklasmunda meslek secimi, sadece bir test puamm yordayici
olarak ele alip bireyin bir tek meslekle baglantisnu kurma isi olarak ele almmaktadir.
Aslmda yapilan bu is, nitelik oruntulerinin

goz onune almmasi ve bunlann i~

di.inyasmda kendine uygun bir yer edinmek isteyen bireyin, zaman zaman yapugi
tercihlerle

iliskisinin

kurulmasidir,

Ozellik-faktor
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yaklasimi

boyle

anlasihp,

uygulandigi

stirece, gelisimsel

yaklasimm

tamarnlayicisi

olarak yararh islevi olabilir

(Kuzgun, 2000a, s.128 ).

2.2.2.Holand'm Tipoloji Kuramlarr
Bu kuram,
mesleklerin
ozellikleri

kisilik

gerektirdigi
bakirmndan

ozellikleri

ile mesleklerin

faaliyetler arasmdaki

cevre

veya

iliskiye dayarur. insanlann kisilik

alu grupta toplanabilecegi,

sekilde gruplanabilecegi

yurutuldugu

yasadiklan

cevrelerinde

ayru

sonucuna varrms ve meslek darnsmanlrgi alamnda tipoloji

kurarm olarak da bilinen kisilik kurammi gelistirmistir.
Holland' a gore insanlar belli bir kahtimsal donamrnla dtinyaya gelirler. Cevre
ile etkilesim sirasmda ilgileri gelisir. Bu konuda ana-babalar en onemli rolu oynarlar.
Her ana-baba belli bir tipi temsil eder ve cocuguna, o tipe ozgu gelisim olanaklan
saglar. Omegin gercekci (realistic) ana-babalar evde ve disanda gercekci etkinliklerle
ugrasirlar, alet, arac-gerec bulundururlar, gercekci arkadaslar ve komsular edinirler ve
sosyal etkinliklerden
eylemleri

kacirurlar. Boyle bir ortamda yetisen cocugun da gercekci

desteklenecek

ve pekisecektir.

Cocugun

ozel kahtirru

ve gecirdigi

deneyirnler onu bazi etkinlikleri tercih etmeye bazilanndan kacmaya yoneltecektir.
Zamanla bu tercihler belirgin ilgiler haline gelecektir. Boylece cocuk baskalanmn
takdirlerini ahrken aym zamanda ozunu de gerceklestirmis olacaktir (Kuzgun, 2000,
s.135).
Holland bireyleri

alti tip olarak gruplamisur.

Gercekci,

arastinci,

sosyal,

gelenekci, girisimci, sanatci. Holland'a gore insan bu alti tipten birisine benzer. Tip
teorik bir kavram, bir modeldir. Her tip cesitli kulturlerin, akranlann, ana babalann,
sosyal smif ve fiziksel cevrenin urunudur. Tipki tipler gibi ayru adlarla tammlanan alti
cesit cevre vardir. Her bir cevre belli bir kisilik tipinin basat oldugu bir ortamdir,
insanlar

yeteneklerini,

etmelerine,

tistesinden

becerilerini

kullanmalanna,

gelebilecekleri

tutum

rolleri oynamalanna

ve degerlerini

ifade

izin verecek cevreler

ararlar. Bir kimsenin davranisi, onun kisiligi ile cevrenin ozelliklerinin etkilesimi ile
belirlenir. Bu durumda bir kimsenin kisilik ozeliklerini ve cevresinin orunttisunu
bilirsek onun nasil davranacaguu,

ornegin hangi meslegi secebilecegini

tahmin

edebiliriz.

Holland'm tammladigr kisilik tipleri:
Gercekci Tip: Bu insanlar el ile yapilan isleri tercih eder; nesneleri, alet ve
makineleri, hayvanlan uretim amaci ile kullanmaya onem verirler. Alet ve makineleri
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cahstirmaktan,

bitki

ve hayvan

uretmekten

zevk

alirken,

sosyal ve zihinsel

faaliyetlerden hoslanmazlar, Atletik yapili, mekanik yetenegi ve ilgisi gelismis, acik
havada cahsmaktan zevk alan kisilerdir.

Arastmci Tip: Bu gruptaki insanlar dogal ve sosyal olaylann nedenlerini
anlamaktan,

onlan

sistematik

bir

sekilde

gozlemekten,

soyut

kavramlarla

. ugrasrnaktan hoslarurlar. Ice donuk bir kisilik yapisma sahip olan arasunci tiplerin
soyut dusunme yetenekleri eek gelismis olup, ilgi alanlan bilimsel cahsmalardtr.

Sosyal Tip: Bu gruptaki bireyler baskalanrn

bilgilendirmeye,

egitmeye,

gelistirrneye, ikna etmeye ve aydmlatmaya onem veririler. Sosyal ilgileri guclu olan
bu kisiler psikolog, din adamligi, ogretrnenlik gibi meslekleri tercih ederler.
Gelenekci

Tip: Verilerle ilgilenmekten

ve bunlan sistematik bir sekilde

islernekten, ornegin kayit tutma, yazilan dosyalanna yerlestirmekten hoslarnrlar. Buro
isleri ve hesaplama bashca ilgi alanlanru olusturur. Belli bash yetenekleri aynnuyi
algilama ve hesaplamadir.
Girisimcf Tip: Ekonomik cikar elde etmek ya da bir hedefe erismek icin
insanlan

etkilemekten

hoslarurlar.

Liderlik, kisiler arasi iletisim ve ikna etme

ozelliklerini sahip olan bu kisiler pazarlama, hukuk gibi alanlarda cahsabilirler.

Sanatci Tip: Hep ayru sekilde yapilan islerden hoslanrnazlar, Net, sisternli ve
belirli olmayan seylere yonelirler. Bagunsiz, kendini ifade eden, yaraticihk ozellikleri
gelismistir.
Holland bireylerin hangi tipe girdigini belirlemek

icin Kendini Arastirrna

Envanteri adi verilen bir olcme araci gelistirmistir. Bu envantere verdigi yamtlara
gore, birey 6 ttir puan almaktadir. Bu puanlar alti tipin her birine karsi gelmektedir.
Kisi bu alti tipe ozgu puanlardan

hangisinde en yuksek degeri almissa birinci

derecede o tipi temsil ediyor demektir. Ancak salt bir tipe ozgu insan sayisi cok azdir.
Insanlan cogu birden fazla tipin ozelliklerine sahiptir. Aldigi puanlar en yuksekten
asagi dogru siralanarak, kisilik oruntusu ti<; harfle belirtilmektedir. Bir kisilik oruntusu
aynsrms veya aynsmarms olabilir. Aynsma, bir kisilik profilinde alti tipten bir veya
ikisinin digerlerinden daha yuksek bir puanla ifade edilmesidir. Bir kisinin profili ne
kadar aynsmissa onun tercihlerini tahmin etmek mumkun olacaktir.
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2.2.3.Psikanalitik Kuramlar
?,

gore birey, toplumca uygun gorulen et~&i.:k.lere .. 0'?:i.'?. de 1if a de e d er. ~B"orum--·~~~~f_f~J
1 ece k b'rr biicim
katilarak libidosunu, toplumca kabul e 1 eb'l
Psikanalitik

kuramcilara

au

arkadaslan (1963)'na gore meslek de kisiligin bir yansimasidir. Hayatm ilk aln yih
kisiligin olustugu donemdir, Bu donemde yemek yeme, yurume, tuvalet egitimi gibi
cevreye uyum mekanizmalan,

daha karrnasik davraruslann

gelisimi icin gerekli

temeli olusturur, Ancak, yetiskinlerin davrarnslan da bebeklerinki gibi aym icgudusel
doyum kaynaklanna

yoneliktir,

Psikanalitik

kuramcilardan

Brill (1949)' e gore,

normal insanm meslek secme konusunda rehbere ihtiyaci yoktur. Cunku insanin
bilincdisi durtuleri, onun hangi alanda doyum saglayacagmi soyleyen en iyi rehberdir
(Kuzgun,1988a, s.93).
Meslek seciminde, bireyin vucudundaki enerji (libido) toplumsal olarak kabul
edilebilir bir sekle donusu etkili olmaktadir. Mesleki davramslar kisilerin bilincdisi
ihtiyaclanru

doyuma

ulastirma

yolunda

davraruslardir. Bordin ve arkadaslari'na
donemlerindeki

saplantilar

ve aciga

toplum

tarafmdan

kabul

edilebilir

gore, cocuklugun ilk yillanndaki
cikmarrus

enerji

birikimi,

bazi

gelisim
mesleki

davranislar ile tatrnin edilmeye cahsihr. Cok fazla duzenlilik isteyen mesleklerde
cahsanlann anal donemlerdeki figsasyonlara ugradrgmi belirtmektedir. Aynca sozlu
ifadenin

baskm

soylemektedir

oldugu

mesleklerin

oral

(www.ruhsaghg1.org.2006).

donemdeki

Ornegin;

figsasyonlar

sadistlik

oldugunu

ictepileri

bireyleri

kasaphk, operatorluk (cerrah) gibi mesleklere yoneltir (Yesilyaprak ve ark.,1996,
s.132).
Meslek secimi konusuyla
arasnrrnacilar,
surmuslerdir.

meslegin

yakmdan

bilincdisi

Psikanalistlere

ilgilenen

ihtiyaclan

gore meslek

psikanalitik

doyurma

yolu

yonelimli bazi
oldugunu

secimi, zevk (pleasure)

ileri

ve gerceklik

(reality) ilkelerine gore yapilan bir davramstir. Zevk ilkesi insam, dogurgulanni
dusunmeksizin

hemen

hoslanacagi

sonuclara

goturen

davraruslara

yoneltirken,

gerceklik ilkesi kisinin dikkatini bu zevkin mahiyetine ve suresine ceker. insan is
secerken o andaki ve gelecekteki zevki hesaba katar. Insarun icguduleri onun hangi
ugras alanlanndan zevk alacagi konusunda bir ic; rehber rolu oynar (Kuzgun, 2000a, s.
138).
Psikanalistler,

meslek

secimini

savunma

mekanizmalan

ve

bilincdisi

gereksinimlerle aciklamakta, bireylerin mesleki gelisimleri ile cinsel gelisimlerinin
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bir paralellik
oldugunu

gosterdigini,

belirtmektedirler

Psikanalitik
(identification),

meslek secimini etkileyen en onernli etmenin cinsel gelisim
(Ozguven,

kuramcilara

2000, s.153) .
gore,

meslek seciminde

ya da baska bireyleri

ogrenme

sureclerinin

mekanizmalanndan

onemli rol oynamaktadir.

sureci icinde cocuk ya da ergenin,
annesini

savunma

benligine

ornek olarak,

secip onlara benzemeye

bir parcasi

Ozdesim,

normal gelisim

erkekse

calismasi,

ozdesim

babasiru,

kizsa

yani taklit yoluyla

olarak yasamr. Y etiskin donemde

ozdesim,

degerini koruma ve artirrna amacmi guden bir savunma mekanizmasi

bireyin

olarak kullanihr

(Genctan, 1993c, s.87).
Cocuk,
yetersizligini

bedence

kucuk

guclt; yetiskinlerle

oldugu

icin

kendini

(ornegin

babasi)

yetersiz

ozdesim

hisseder

kurarak

ve

gidermek

bu
ister.

Yetiskin rolleri de kendini i~ de en iyi bicimde gosterir. Cocuk boylece yetiskinlerin
etkinliklerini
Boylece

oyunlannda

yetersizlik

icsellestirir.

duygusunu

kismen

Hayal donerninde

mali olanaklanru
cocugu

temsil eder ve bu yolla yetiskinlerle

daha

dusunmez.
sonraki

cocugun
Zaman

asamada

giderrnis

ve yetiskinlerin

gercek ile pek ilgisi yoktur;

perspektifi

meslek

olur

ozdeslestigine

secimi

gelismemistir,
donemlerine

is

inamr.

degerlerini
yeteneklerini,

Bu oyun faaliyetleri
hazirlar

(Kuzgun,

2000,s.167).

2.2.4. Roe'nin Gereksinim Kuranu
Roe yasamin ilk yillannda gecirilen yasantilar

ile yetenekler,

ilgiler ve

tuturnlar arasmdaki iliskileri ve bunlann hayatta genel yonelis ve ozel olarak meslek
secimi karanna nasil yansidigiru ortaya koymaya cahsmistir.
Meslek gelisiminde ilk cocukluk yillanndaki cocuk-aile iliskilerini temel alan
Roe (1956)'a gore, bireylerin

ihtiyac yapilan buyuk olcude cocukluk yillannda

yasadiklan doyum veya hayal kinkhklan ile iliskilidir, Meslek seciminde buyuk rol
oynayan ihtiyaclann sekillenmesi de bu donemlerde gerceklesmektedir. Ornegin Roe,
insan iliskilerinden hoslanan kisilerin steak bir aile ortammda yetismelerine karsin,
insanlarla iliskileri zayif kisilerin reddedici ailelerden geldigini savunmaktadir. Roe
bu temelden yola cikarak, meslekleri iki ana kategoriye ayrrrrustir: Birey-merkezli ve
birey-disi merkezli. Insanlara yardim meslekleri, pazarlamacihk ve sanatsal meslekler
birey merkezli mesleklere ornek olarak verilebilir. Birey-disi merkezli meslekler ise
tanm, orrnancihk ve temel bilirnlerle ilgili mesleklerdir (Tan, Baloglu, 2006,s.127).
Roe'ya gore butun insanlarda fiziksel ihtiyaclar vardir ve bunlar 90k az
duzeyde degisirler, Ancak anlama ihtiyaci, guzellik ihtiyaci gibi ihtiyaclar bireyler
12

i.izerinde cok fazla degisime ugrarlar ve farkhlasirlar.

Ornegin bazi insanlar icin

estetik ihtiyaci cok gucludur ve bu nedenle estetik ihtiyaci meslek secimi i.izerinde
etkili olabilir; ancak bu, diger insanlar icin cok onemli olmayabilir. Ihtiyaclar kuvvetli
gi.ideleyiciler haline gelebilirler ve bazi gudulerin dogasi belirgin olmayabilir. Eger
bir ihtiyac minimum di.izeyde doyuma ulastinlrrus ise o ihtiyac birey i.izerinde etkisiz
hale gelir. Ancak bunlann doyuma ulasmasi onlenirse bu ihtiyaclar etkin (dominant)
bir konuma gecerler, Bireyin hareketlerini kisitlarlar. Doyuma ulastmlmasi onlenen
veya geciktirilen ihtiyaclar, belirsiz gi.idi.ileyiciler haline gelirler ve bunlann birey
i.izerindeki etkisi ihtiyacm doyurulma di.izeyine gore degisir, Bu da bireydeki ilgilerin
gelisiminin kilit noktasidir. Meslek, ihtiyaclan doyuma ulastirma kaynaklanndan
birisidir.

Bir meslegin

ihtiyaclanmn

birey

i.izerindeki

fonksiyonunu

anlamak

icin bireyin

neler oldugunu ve bunlann nerede ve nasil doyuma ulastmlacagmm

bilinmesi gerekir ( Akt. Nazh, 1993, s.15).

2.2.5. Ginzberg'in Gelislm Kurami
Gelisimsel kuramlar, bir kisinin yasami boyunca yer alan meslek secimi
sureci, bunun asamalan ve meslek yasammda uyum i.izerinde durrnaktadir (NelsonJones, 1982, s.142 ).
1950'li yillara kadar A.B.D.'de meslek secimine yardirn hizmetleri ampirik bir
yontemle ytlrutuluyordu ve cahsmalara temel olabilecek bir kuramsal cerceve henuz
gelistirilmemisti,
psikolojik

Daha sonra meslek secimi sorununa ekonomik,

acilardan

aciklamalar

getiren

kuramlar

ortaya

sosyolojik ve

anlmaya

baslanusti.

Bunlardan ozellik-faktor (trait and factor) yaklasmu meslek secimini yasarrun belli bir
amnda verilen bir karar, kaza kuramcilan
savas,

ekonomik

beklenmedik

bunalim,

bir mirasa

(Miller ve Form) ise, meslek secimini
konma,

aileden

birini

kaybetme

gibi

olaylann etkisine gore bicimlenen bir olgu olarak goruyorlardi. Bu

goruslere tepki gelisim kuramcilanndan gelmistir (Kuzgun, 2000a, s .166).
Meslek secimi sorununu gelisim acismdan aciklama girisiminin ilk temsilcileri
Ginzberg, Ginzburg, Axelrad ve Herma adlanndaki
Ginzberg ve arkadaslanna

ekonomist ve sosyologlardir.

(1957) gore, meslek secimi karan belli bir ana ozgil bir

olay olmayip, yasarrun ilk 20 yihnda gelisen bir surectir, Meslek gelisimi tersine
cevrilernez, geri donulmez bir surec olup, esas olarak bireyin istekleriyle ona saglanan
olanaklann uzlasmasidir (Kuzgun,2000 s.128).
Meslek secimini bir gelisim si.ireci olarak goren Ginzberg ve arkadaslanna
gore birey meslegini bir anda verilen gelisiguzel bir karar sonucunda degil, hayat
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boyunca olusan ve gelisen ve buyuk olcude geri donulemez olan davrams oruntuleri
yoluyla secer. Meslek gelisim sureci, hayal donemi, deneme donemi ve gerceklik
donemi olmak uzere uce aynhr. 7-12 yas arasmda olan hayal doneminde cocuk
genellikle

cevresindeki

kimselere

karsi gelistirdigi

ozdesime

gore bazi meslek

tercihlerini ifade eder. Cocuk, yeteneklerin meslek secimindeki onemini bilmedigi
gibi, kendi yeteneklerinin de farkmda degildir. 12-18 yas donemi arasmdaki deneme
donemi gecici secim donemi olarak da adlandmlir. Ergenlik donemine rastlar. Birey
sirasiyla su asamalardan gecer:
1. Secimlerin ilgilere dayandigi donem.
2. Y eteneklerin goz on tine almdigi donem.
3. Farkh mesleklerin farkh yasam bicimleri sagladigmi gorme donemi.
4. Bireyin bir is veya ileri egitimi dusunmeye basladrgi donem.
5. 18-22 yas arasi gercekci donem ise, arastirma, billurlasma ve belirleme olmak
uzere ti<; alt basamaga aynlmaktadir.
Bu kuramda meslek secimi ergenlik donemi boyunca en az on yil boyunca
suren bir gelisim surecinin urunu olarak gorulmektedir.

2.2.6. Tiedeman ve O'Hara'nm Meslek Gelisimi Kuranu
Tiedeman ve O'Hara'ya (1963) gore bir kimsenin kariyer gelisimi, benligi ile
ilgili krizleri
gerceklesir.

cozdukce

olusan

genel bilissel

gelisim

surecine

paralel

Bu da kisinin ozunun farkma vardrgi andan baslayarak

olarak

yasantilan

degerlendirme, gelecegi tasarlama ve deneyimlerini belleginde gelecek cercevesinde
depolama gucune eristigi noktaya kadar devam eder.
Tiedeman

meslek

secimi

sorununu

kavramsallasnran

bir

paradigma

olusturmustur. Bunun baslica iki boyutu vardir, Birincisi bekleme ve hazirhk, ikincisi
ise uygulama ve uyum donemleridir.

Bekleme ve hazirlik

donemi;

arastirma,

billurlastirrna, secme ve acikhga kavusturma olarak dart alt basamaga aynlmaktadir.
Uygulama ve uyum donemi de meslege kabul edilme, kabul yeniden bicimlenme ve
butunlesme olarak tic; alt basamaga aynlmaktadir (Kuzgun, 2006).

2.2.7. Gottfredson'un Daraltma ve Uzlastirma Modeli
Gottfredson' a gore meslek secimi kisinin kendini sosyal duzen icinde bir yere
yerlestirme girisimi ve cabasidir. Psikolojik ozellikler meslek seciminde kuskusuz
onemli rol oynar ama insanlar bir engelle karsrlastiklannda
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sosyal kimliklerini

koruma ugruna bunlardan fedakarlik edebilirler. Gottfredson'a

gore kisinin ozune

iliskin algilan kararlanm belirlemektedir. Ne var ki bu algilar her zaman gercekci ve
dogru olmayabilmekte

veya kisi kendini her hususta acik ve net bir bicimde

acikla yamamaktadir.
Meslek secimi bir uzlasma islemidir. Bu islern seceneklerin daraltilmasi yani
istenmedik seceneklerin listeden cikanlmasi,

uzlasurrna sureci ise en cok istenen

seceneklerle (isteklerle) dis gerceklerin uygunlugunun saglanmasidir (Kuzgun, 2006).
Meslek tercihi, benlik algisi ile meslek algisr arasmdaki karsilastirma surecinin bir
urunu olarak ortaya cikrnaktadir. Bu baglamda birey, benlik algisi ile bagdastirdigi
mesleklere yonelirken bagdastiramadigi meslekleri reddeder. Butun mesleklere giris
aym derecede zorluk tasimaz. Iste meslege girebilme kavrami, bir meslege girisin
kolayligmi, zorlugunu ifade etmektedir. Meslek secimi kavrarm da bireyin idealist ve
gercekci egilimlerinin karsilastmlmasnun

bir sonucudur.

Ulasilabilir secimler bolgesi, girilebilir meslekler, meslek turu ve sosyal statu
kavramlannm

birbirleriyle iliskilerinin bir grafik uzerinde gosterilmesi durumunda,

mesleklerin yigilma gosterdikleri alanlardir. Bu bolge, bireyin ic dunyasmda kendisi
icin uygun buldugu meslekleri olusturdugu bolgedir, Gottfredson'un
surdugu gelisim asamalanrun

evrensel yonunu gelistirecek

olmasi, kurarrun gecerliligine iliskin olarak kamt/destek

kuranu, one

titizligi gostermemis

niteligi tasiyan deneysel

arastirmalarla yeterince desteklenmemis olmasi, meslek tercihi surecindeki statik yapi
ve uzlasma surecindeki belirsizlik gibi gerekcelerle elestirilmektedir

(Kulahoglu,

2001, s.357-379).

2.2.8.Sosyal Ogrenme Kuranu
Sosyal

ogrenme

kurami,

mevcut

meslek

gelisimi

kuramlannm

butunlestirilmesi ve bunlann uygulamaya daha etkin bicimde yansitilmasi cabalannm
bir urunu olarak ortaya ciknusnr. iki kisimdan olusmaktadir, Birinci kisim meslek
seciminin kaynagmi, ikinci k1S1m ise meslek secimi ile ilgili sorunlarla karsilasan
danismanlann

neler yapabileceklerini

aciklamaktadrr.

Kuram butunu

Meslek Darnsmanligmda Ogrenme Kurami olarak adlandinlmaktadir.

ile kisaca

(Kuzgun, 2006)

Kuram belli bash iki ogrenme yontemine dayanrnaktadir. Bunlardan birincisi
vasitali ogrenme veya kosullanma, ikincisi ise cagnsima dayah ogrenme yasantilan
yontemidir. Y etkinlik beklentisi kurarm da sosyal ogrenme kurarrunm bir uzantisi
olarak

gelismistir,

Sosyal

ogrenme

kurarru,
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insanlann

neden

belli

egitim

programlanna veya mesleklere yoneldiklerini ya da yasamlanmn belirli donemlerinde
neden mesleklerini

degistirmek

istedik:lerini aciklamaya

cahsmaktadir

(Kuzgun,

2000a, s.198 ).
Krumboltz

meslek

seciminde

Bandura'mn

sosyal

ogrenme kurammdan

etkilenmistir. Krumboltz ve arkadaslan bilgiyi arama ve kesif davraruslannda model
alma ve pekistirme gibi mesleki karar verme sureclerine ozel bir onem vererek meslek
secimi surecleri konusunda bir dizi deney yaprruslardir. insanlann meslek kararlan,
genetik etmenler, cevresel kosullar, ogrenme yasantilan ve performans becerilerinin
birbirleriyle etkilesiminden etkilenir (Nelson- Jones, 1982, s.153).

2.2.9. Ise Uyum Kurann
Isc uyum kurarm, ozellik faktor kurami gibi bireysel nitelikler ile islerin
gerek:lerinin eslestirilmesine dayah bir meslek secimi kurarrudir, Bu kuram mesleki
rehabilitasyon cahsmalan sirasinda Lofquist ve Dawis tarafmdan gelistirilmis olup,
daha

soma

yasam

genisletilmistir,

boyu

psikolojinin

kariyer
temel

damsmanhgi
ogelerine

alanmi

dayarur

kapsayacak

kadar

ve cevre icinde

hayatta

kalabilme savasirm veren insanm temel egilimlerini inceler. Ise uyum kurarruna gore
insan, varligmi si.irdi.irebilmek icin temel ihtiyaclanm karsilamak zorundadir. Bu istek
ve ihtiyaclar, biyolojik ve psikolojik ihtiyaclar olarak genel olarak iki kategoride
incelenebilir. Ihtiyaclan karsilayan ve insanm huzurunu ve mutlulugunu saglayan
nesnelere

pekistirec

adi verilir.

Cunku

bunlar

ihtiyacm

baslattigi

davrarusin

si.irdi.iri.ilebilmesini ve/veya ortaya cikma olasiligmm (frekansmm) artmasiru saglar.
Insan her yoksunluk ya da ihtiyac hissedildiginde

bunu gideren nesneyi arar ve

insanm deneyirnleri arttikca nesneye erismede basansi da artar (Kuzgun, 2000a,
s.210).
Ise uyum kurami acisindan insan, bir cahsan (isgoren) dir. i$ cevresi, isin
yurutuldugu

ortam ya da genis anlamda ti.im kurum veya isletme ya da isveren

olabilir. Cahsan kisi cahsrna ihtiyaclanna

sahiptir. Bunlar i.icret veya ilginc is gibi

calisma pekistirecleri ile ilgili ihtiyaclardir ve bu ihtiyaclar is cevresi ve i$ ortarm
tarafmdan

karsilanabilir,

Aym sekilde, i$ ortaminm

da gerekleri vardir. Bunlar

cahsma ortammm varhgmi si.irdi.irmesi icin karsilanmasi

gereken istek:lerdir. Bu

istekler bir orgutun i.iyesinden beklenen temel is gorevleri ve diger gorevlerdir. Bir
cahsana verilen gorevler takirm teknik olarak pozisyondur. Buna genel olarak is (job)
denir. Bir kurumda ya da is yerinde ortak ya da benzer gorevleri olan is grubuna da
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meslek denmektedir. Kariyer ise bir meslekteki kidemi ifade etmek icin kullamlan bir
terimdir (Kuzgun, 2000a, s.211).

2.2.10. Deger Destekli Biitiinciil Kariyer ve Yasam Rolleri Modeli
Brown (1996) gunumuze kadar meslek secimini yetenek ve ilgiler, yetkinlik
algisi, oz kavrarm ve oz saygi gibi kisilik ozelliklerine dayandiran cesitli kuramlar
gelistirildigini, degerlerin ise goz ardi edildigini ileri si.irerek degerlerin onemini one
cikaran kariyer ve yasam rolleri seciminin ve doyumun Deger Destekli Butuncul
Modeli admi verdigi bir gorus ortaya atrrustir. Brown'a gore degerler kisiye halen ve
gelecekte doyum saglayacak durumlar ve durumlara erismede cesitli yollar olarak
tanimlamaktadir.
Kisinin cok onem verdigi degerler davraruslanrun en onemli belirleyicileridir.
Bir karar verme durumunda birey seceneklerin kendi degerleri ile ilgili yonleri
hakkinda bilgi sahibi olursa ve senekler arasmda, her birini uygulamaya koymada
yasanacak guclukler bakimmdan

onemli fark olmazsa, birey en cok benimsedigi

degerlerine uygun olan secenege yonelir (Kuzgun, 2006).

2.2.11. Super'in Benlik Kurarm
Super'e gore mesleki benlik kavrarm (Super, 1963), bir yerde yapilan mesleki
secimle es anlamhdir. Mesleki benlik kavrarm zaman icerisinde ben algilannm,
mesleki terimlerde toplanmasi ve bu algilann mesleki terimlere cevrilmesidir.
Donald Super'in kurarmnm temel varsayimlan asagida siralannusur:
1. Bireylerin yetenekleri, becerileri, kisilikleri gereksinimleri, degerleri, ozellikleri ve
benlik kavramlan farkhlik gosterir.
2. Bireyler ozellikleri nedeniyle pek cok isi yapabilme donamrmna sahiptirler.
3. Her bir meslek, karakteristik

bir beceri ya da kisilik ozelligine sahip olmayi

gerektirir. Ancak her bir meslek icinde farkli ozelliklere sahip bireyler vardir. Her
birey icin de farkli mesleklere yonelebilme soz konusudur.
4. Sosyal ogrenmenin

bir i.iri.ini.i olan benlik kavrammm

kararhhgi

ergenligin

sonundan yetiskinligin sonuna kadar olan donemde giderek artmaktadir.
5. Bu degisim si.ireci yasam boyu devam eder ve bu surec bi.iyi.ime, kesfetme,
yerlesme, si.irdi.irme ve cokus olmak uzere bes yasam donemini kapsar.
6. Kariyer oruntuleri, (gecici ve kalici islerin sayisi ve bu islerde gecirilen si.ire ile
meslekte ulasilan di.izey) bireylerin ebeveynlerinin sosyoekonomik di.izeyi, zihinsel
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kapasite, egitim duzeyi, becerileri, kisilik ozellikleri (gereksinimler, ilgiler, benlik
kavrarru), kariyer olgunlugu ile kisinin karsisina cikan kariyer firsatlanna

gore

sekillenir.
7. Bireyin

herhangi

bir yasam-kariyer

basamaginda

cevrenin ve orgamzmanm

istekleri ile basanli bir sekilde basa cikrnasi, bireyin bu gorevlerle basa cikmadaki
hazir bulunusluguna yani 'kariyer olgunluguna' baghdir.
8. Kariyer olgunlugu hipotetik bir yapidir, Bu kavramm operasyonel bir tarummi
yapmak zekayi formiile etmek gibi zordur.
9. Y asam donemlerindeki

gelisme, kismen ilgi ve yeteneklerin

olgunlasmasmi

kolaylastirarak, kismen de kavramlann gelisiminde gercegin test edilmesine yardimci
gercegin test edilmesine yardimci olarak rehberlik edilebilir.
10. Kariyer gelisimi temelde, mesleki benlik kavrammm gelisimi ve uygulanmasiyla
ilgilidir. Benlik kavrarrn, bireyin yetenekleri ve fiziksel olusumunun etkilesiminin bir
urunu olup yaptigi gozlemler ile rol oynamaya iliskin olarak buyuklerinden

ve

arkadaslanndan aldigi onayin derecesine gore olusan bir sentez ve uzlasma surecidir.
11. Bireysel

ve sosyal etmenler ile gerceklik

ve benlik kavramlan

arasindaki

sentezleme ve uzlasma sureci, rol oynama ve verilen geribildirimler dogrultusunda
ogrenrne ile ilgilidir. Rol oynama psikolojik danisma oturumlanndaki
veya simflarda, kulup cahsmalannda,

bir fantezide

yan zamanh yapilan islerde veya ilk girilen

islerde oldugu gibi gercek yasam etkinliklerinde gerceklesebilir,
12.

i~

doyumu ve yasam doyumu bireyin kendi beceri, gereksinim, deger, ilgi, kisilik

ozellikleri ve benlik kavramma uygun secenekler bulmasma baglidir.
13. lsten elde edilen doyumun derecesi, benlik kavrarrnna uygulanabilme derecesi ile
oranuhdir.
14.

i~ ve

meslek, erkeklerin buyuk cogunlugu ve kadmlann da pek cogu icin kisiligin

organizasyonunu

saglar. Bazi insanlar icin i~ ya da meslek onemli bir odak noktasi

olmayabilmekte hatta bunlan goz ardi edebilmekte ve ev isleri, bos zaman aktiviteleri
gibi aktiviteler kisinin yasaminda merkezi bir rol oynayabilmektedir.
Super'in

bu

varsayimlan

bireyler

arasmdaki

ve meslekler

arasindaki

farkhliklan (1-3), benlik kavrarrnnm gelisimi ve meslek secimine uygulanmasi (4-6
ve 9-11), kariyer olgunlugu (7-8), i~ ve yasam doyumunu saglayan faktorler (12-14)
ile ilgilidir.
Super'in
oldugudur.

onerrneleri

Super'e

arasinda

gore, benlik

en temel

tasanmmm
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varsayim,

olusmasi

gelisimin

bir

ve bir mesleki

surec
tercihe

donusmesi

si.ireci bir gelisim

si.ireci boyunca

Mesleki gelisim Super ve arkadaslanna
1. Buyume
donern

Donerni:

cocuklann

ilgilenmek,

basanli olacagma
tutumlann
fantezi

inanmasi

bulunduklan

kazarulmasi

ve bunun

bu donemin

aracihgiyla

2. Kesfetme

Donerni:

(14-24

cevreyi

kesfetme

kontroli.ini.in artmasi,
icin gerekli
gorevleri

yetiskin

di.inyasma iliskin bilgi dagarciklan

1988).

gore bes yasam evresine aynhr:

yasarru i.izerindeki

ve oyunlar

(Kuzgun,

(4-13 yas) Hem fiziksel hem de psikolojik
icinde

kisinin

gerceklesrnektedir

buyumeyi
si.irecidir.

kisinin

olan cahsma

arasmda

rolleri denerler.

iceren bu
Gelecekle

okulda

ve iste

ahskanhklannm

yer almaktadir,
Boylelikle

ve

Cocuklar,

de cocuklann

is

olusmaya baslar.

yas) bu donern yogun bir arastirma ve inceleme

donemidir. Kisinin kendini cesitli rollerde denedigi, deneyimleri i.izerinde dusundugti,
kazandigi becerilerle meslek arasmda baglanti kurdugu bir donemdir. Kesfetrne
donerni, bireyin mesleklere iliskin daha net bir fikrinin oldugu, kariyer alternatifleri
arasmdan secim yapugi, hangi iste cahsacagina karar verdigi ve bir iste cahsmaya
basladigi donemdir.
3. Yerlesme Donemi: (25 ile 45 yas) yerlesme kavrarm, bir di.izen kurma ve bunu
devam ettirmeyi de beraberinde getirir. Uygun bir alan ve o alanda kararli bir isin
bulunmasi ile nitelendirilir.
4. Si.irdi.irme Donemi:

(45-65 yas) lsyasammda

ilerlemenin

olmadigi

fakat

1~

yerindeki stati.ini.in korundugu donemdir,
5. Cokus Donemi: bireylerin isle ilgili enerjileri ve meslege karsi ilgilerinin azaldigi
donemdir. Super, ~oki.i~ kavrammm pek cok insanda olumsuz cagnsimlara
olmasi nedeniyle bu donemin aduu 'geri cekilme' olarak degistirmistir

neden

(Kuzgun,

2000)

Super mesleki gelisim gorevleri kavrarruni ileri surmustur. Mesleki gelisirn
gorevleri yasamm belli bir anmda ortaya cikan, is etkinliklerine katilma ve buna
hazirlanmada bireylerden beklenen bir dizi davranis kahplandir:
(1) Meslek tercihlerini billurlastirma,
(2) Bir meslek tercihi belirleme,
(3) Bir meslek tercihini uygulamaya konma,
( 4) Bir meslekte karar kilma,
(5) Durumu saglamlasurma ve meslekte ilerlemedir.
Meslek gelisimi ve meslek gelisimi gorevleri kavramlan dogal olarak meslek
olgunlugu kavrammi ortaya cikarnusur. Toplum belli yaslardaki bireylerden belli bazi
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davraruslan

yapmasm1 beklemektedir.

Birey kendisinden

beklenen bu gorevleri

ya~ma uygun olarak yerine getiriyorsa bu kisinin mesleki olgunlugunun

yuksek

oldugu soylenebilir.

2.2.12.Karar Kuramlari
Karar verme, bir gereksinimi

giderecegi dusunulen bir objeye goturecek

birden fazla yol oldugu, ya da bir gereksinimi giderecegi kesin olan belli bir tek hedef
bulunmadigmda,

yasanan sikmuyi gidermek amaciyla seceneklerden birine yonelis

olarak tamrnlanabilir. Okul veya meslek secimi gibi, insamn yasammi onemli olcude
etkileyecek kararlann verilmesi sirsmda genellikle kaygi ve gerginlik yasamr, Cunku
bu kararlar etrafhca dusunmeyi, uzun ve sistemli dusunmeyi gerektirir.
Gelatt'a gore karar verme surecinde yordayici sistem, deger sistemi ve karar
sistemi olarak tic; unsur bulunmaktadir.

Y ordayici sistemde birey olasi eylemleri,

eylernlerin olasi sonuclanru ve bu sonuclann gerceklesme olasiliklan ile ilgili bilgi
edinmek durumundadir.

Deger sisteminde, birey seceneklerinin

olasi sonuclanru

oznel olarak degerlendirrnekte; karar sisteminde ise karar verme durumunun icerdigi
oncelikleri ve kurallan goz onune almahdir. Birey daha iyi ve yeterli bilgi sahibi
oldukca daha uygun kararlar verebilmekte ve riski en aza indirebilmektedir.
Wrom

karar

degerlendirmelennin

verme

durumunda

bireyin

sonuclara

yonelik

duygusal

ve beklentilerinin etkili oldugunu belirmektedir. Bu kuramsal

goruse gore, birey istedigi hedeflere ulasmasma yardimci olacak secenekleri oznel
olarak degerlendirmekte ve en olurnlu gordugt; secenege yonelmektedir.
Karar verme surecini aciklamaya cahsan farkh alanlardaki uzmanlar, bu
surecle ilgili olarak benzer aciklamalarda bulunmaktadirlar. Genel olarak karar verme
bireyin amaclanrn acik secik bir sekilde olusturmasim, konuyla ilgili veri toplamasini
ve islemesini, olasi secenekleri gozden gecirmesini ve bir secim yaparak sonuclan
degerlendirmesini gerekli kilmaktadir.
( 1) 0 Karar verilmesi gereken durumun farkma vanlmasi,
(2) 0 Karar probleminin tammlanmasi,
(3)0 0 Secenekler olusturrna,
( 4) 0 0 Olusturulan secenekleri degerlendirme,
(5)0 0 Seceneklerin elenmesi,
(6)0 0 Karann verilmesi,
(7) 0 0 Karann uygulamaya konulmasi,
(8)0 0 Karann sonuclannm degerlendirilmesi,
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(9) D Gerekirse yeniden karar verilmesi.
Allison

ve arkadaslan

ise insanm

karar vermesine

iliskin su sonuclan

belirlemislerdir;
(l)D D Karar verme toplumsal bir surectir, verilen karar dogrudan ya da dolayh
olarak diger insanlan etkilemektedir.
(2) DD Karar verme risk icermektedir.
(3)0 D Karar verme bireyde bazi duygulann ortaya cikmasma neden olmaktadir,
( 4) D D Karar verme cok boyutlu ve karrnasik bir surectir.
Dogru ve uygun karar verebilmek saghkh bir kisilik gelisiminin en onernli
gostergesidir.

insanlann hepsi, her zaman

verememektedirler.
bunahma

sistematik

davranarak

Bazi kisiler karar verme sorumlulugu

girer, bir kisrru erteler, bazilan

kararsizlar ise karar verip karanndan

ise sorumlulugu

akilci

karar

ile karsilastiklannda
baskalanna

birakir,

hemen vazgecer. Bu nedenle karar verme

becerilerinin gelistirilmesi veya ogretilmesi meslek rehberliginin en onemli arnaclan
arasmdadir.

2.3. Mesleki Olgunlukla Ilgili Yaprlan Arasnrmalar
Bu bolumde
sonuclanna

yerli ve yabanci

literattirde

bulunan

bazi

arastirmalann

yer verilmistir. Arastirmalar, konu, amac veya sonuc yonunden tezin

cahsma konusu ile ilgili olma ozelliklerine gore secilmistir.

2.3.1. Mesleki Olgunlukla ilgili Tiirkiye' de Yapilan Arastirmalar
Kuzgun

(1976),

"Ogrencilenn

Mesleki

Doyum

ve

Tercihleri"

adh

cahsmasmda, ogrencilerin meslek secerken, mesleki doyum kaynaklanndan hangisine
onem verdiklerini arastirrrus ve cocuklarm kendilerinden beklenilen mesleki olgunluk
duzeyine ulastiklanm tespit etmistir. Ogrcncilerin kazanc ve sohret gibi yuzeysel ve
dissal fakti:irlerden cok, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun meslekleri tercih ettiklerini
saptanusur.
Basanh ogrencilerin genel meslek siralamasmda,

sosyal guvenceye ilgiden

daha cok onem verdiklerini, basansiz ogrencilerin ise bagimsizliga daha eek onem
verdiklerini ortaya cikarrmstir,
Uzer (1987), lise son simf ogrencilerinin yuksekogretim prograrru tercihleri ile
kendi yetenek alanlar, yetenek duzeyleri ve ilgi alanlan arasmdaki uyumsuzlugun
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ortaya koydugu mesleki rehberlik ihtiyaci ile mesleki tutum ve kendini tamma
olculerinde ortaya cikan mesleki olgunluk arasmdaki iliskiyi saptamaya cahsrmstir.
Arasnrmadan elde edilen bulgular; erkek ogrencilerin kiz ogrencilere oranla yetenek
alamna daha uygun tercihler yaptiklanru; kiz ogrencilerin ise yetenek di.izeyine ve ilgi
alaruna erkeklere gore daha uygun tercihler yapnklanru gosterrnistir. Kiz ogrencilerin
mesleki tutum ve kendini tamma yonunden erkeklerden daha fazla mesleki olgunluga
eristikleri ortaya cikrrusur,
Akbalik

(1991),

"Ortaokul

Di.izeyleri" adh cahsmasmda,
davraruslan

III. Siruf Ogrcncilerinin

ortaokul III. Simf ogrencilerinin

ne kadar gelistirdiklerini

Mesleki

Olgunluk

mesleki tutum ve

tespit etmek amaciyla yeni bir "Mesleki

Olgunluk Ol~egi" gelistirmistir,
Arastirmasmda

ogrencilerin,

gelisim

donernlerinin

gerektirdigi

meslek

seciminde ilgi ve yetenekleri goz onune alma, meslek seciminin sorumlulugunu
i.istlenme ve cahsma

hayatma

karsi olumlu

tutum

gelistirmeyle

ilgili gelisim

gorevlerini yerine getirdiklerini bulmustur.
Aynca erkekler ile kizlann mesleki olgunluklan

arasinda kizlann

lehine

manidar bir fark bulunmus, sosyo-ekonomik duzey ile mesleki olgunluk arasmda bir
iliski bulunmarrustir.
Bacanh (1995), "Mesleki Grup Rehberliginin

Lise Ogrencilerinin Mesleki

Olgunluk Di.izeylerine Etkisi" adh arastirmasinda, deney grubundaki ogrencilerle 10
hafta sureli, haftada iki saat mesleki grup rehberligi
grubundaki

ogrencilerin

di.izeylerini "Mesleki

on-test

Olgunluk

ve

son-test

yapmis, deney ve kontrol

asamalannda

Ol~egi" ile olcmustur.

mesleki

olgunluk

Arasttrrnarun

bulgulan,

arastirmada denenen mesleki grup rehberliginin, lise ogrencilerinin mesleki olgunluk
di.izeylerini artirmasina, bir baska ifade ile ogrencilerin icinde bulunduklan gelisim
donerninde i.istlenmeleri gereken mesleki gelisim gorevine iliksin mesleki tutum ve
davrarnslan kazanmalanna yardimci oldugunu ortaya koyrnustur.
Akbiyik (1996), meslek liselerine devam eden ogrencilerin mesleki olgunluk
di.izeylerini incelemistir. Arastirma bulgulan, okul turune gore ogrencilerin mesleki
olgunluk di.izeyleri arasinda onemli farklann oldugunu gostermistir. Okul ti.irlerine
gore mesleki olgunluk di.izeyleri bakimindan Ticaret Lisesi ogrencilerinin mesleki
olgunluk puanlan ortalamalarmm diger okullara gore dusuk oldugu, Endi.istri Meslek
Lisesi, imam Hatip Lisesi ve Kiz Meslek Lisesi'nde okuyan ogrencilerin mesleki
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olgunluk

duzeyi

puanlanmn

ortalamalan

arasmda

onernli

bir

fark

olmadigi

saptannustir.
U sluer ( 1996), "Meslek inceleme Y asantisnun Mesleki Olgunluga Etkisi" adh
cahsmasinda

Kuzgun ve Bacanh(l992) tarafmdan gelistirilen "Mesleki Olgunluk

Olcegi" kullamlnus ve mesleki olgunlugu gelistirmede bir model olarak denenen
"Meslek inceleme Y asantrsi'tnm

mesleki olgunlugu . gelistirmede ekili bir model

oldugu ortaya konmustur.
Cakar (1997), lise son siruf ogrencilerinin
denetim

odagi duzeylerinin

karsilastirdigi

mesleki olgunluk duzeyleri ile

arastirmasmda,

mesleki olgunluk

ile

denetim odagi arasmda bir iliskinin oldugunu, icten denetimlilik ozelligi gosteren
ogrencilerin meslek secmek gibi karar verme asamalannda daha kolay, daha etkili ve
daha

isabetli

ogrencilerin

kararlar

verebildiklerini,

ise karar verme

distan

asamalannda

denetimlilik

zorlandiklannr,

ozelligi

gosteren

cevrelerinden

gelen

uyaranlan dikkate aldiklanru, kararsiz bir tutum sergilediklerini ve kaygi duzeylerinin
yuksek oldugunu saptamisnr.
Yazar (1997), "Genel Lise ve Meslek Lisesi Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk
Duzeylerinin Bazi Degiskenlere Gore incelenmesi" adh calrsmasinda, okul turunun
mesleki olgunluk duzeyine etkisinin olup olmadigi arastirmis ve meslek lisesine ve
genel liseye devam eden ogrencilerin mesleki olgunluk puanlan arasmdaki fark "t"
testi ile kontrol etmistir. Arastirmarun sonucunda fark, genel lise ogrencileri lehine
onemli duzeyde bulunmustur.

Otrar ( 1997), Endiistri Meslek Liseleri ve Cirakhk

Egitim Merkezi ogrencilerinin
arasmda

kisilik ozellikleri ile mesleki olgunluk

anlamh bir iliski olup olrnadigmi

Cirakhk Egitim Merkezi ogrencilerinin

arastirrmstir.

Arastirma

duzeyler

sonucunda,

mesleki olgunluk duzeyleri ile basarrna,

basatlik, sebat, duzen, bagimsrzhk, ozguven ve askeri liderlik kisilik ozelliklerinden
aldiklan puanlar arasmda .05 duzeyinde anlamli bir iliski bulunmustur.
Kalafat
cahsmasmda,
olgunluk

(1998),

Ogrencilerinde

lise ogrencilerinin

duzeyleri

ogrencilerin

"Lise

mesleki gelecek

karsilasnrmah

mesleki olgunluk

Mesleki

olarak

Gelecege

degerlendirmeleri

incelenmis

ve

Bak!~"

adh

ve mesleki

arastirmaya

katilan

duzeyleri ve mesleki gelecege bakislan arasmda

farkhhklar belirlenmistir. Mesleki gelecege bakista; belirlilik, iyimserlik ve erimlilik
ozellikleri

yonunden okullar

arasmda anlamh farkhliklar

bulunmustur.

Mesleki

Gelecege Bakis Anketi'nden elde edilen sonuclara gore mesleki gelecege bakisin
belirlilik, iyimserlik ve erimlilik ozelliklerinde imam Hatip Meslek Lisesi ogrencileri
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birinci sirayi alnuslardir.

Mesleki

olgunluk

olceginden

alman puanlar ise genel liseyi

birinci sirada gostermektedir.
Bu bulgular
turu ve cinsiyet

isigrnda;

lise ogrencilerinin

degiskenlerinden

mesleki

etkilendigi,

gelecege

mesleki

olgunluk

bakislannin
dtizeyi

okul

ve mesleki

gelecege bakislan arasmda belirli farkhhklann oldugu sonucuna vanlrrustir.
Bal (1998), ergenlik
ve "mesleki
sonucunda

karar

psiko-sosyal

ogrencilerin

mesleki

dtizeyine,

cinsiyete

Okullannda
duzeyleri

egitim

prograrru''

mesleki

okul

turune

servisi

gore

olan

ve

olgunlugunun:

Olcegindeki

ctkarmalanmn,
sonucunda,

bireylerin

Mesleki

maddelerinden

Akademik

Etkisi"

kavramlan,

aile

Olgunluk
aldiklan

dtizeylerini

Olceginin

puanlarda,

ortaya

cikmisur.

mesleki

olgunluk

ytikseltmede

icsel psikolojik

ve engellerden

istatistiki

bireylerin

etkisini

kendini

etkilendigi

Puanlamasmm

Akademik

puanlayarak

incelemistir.
onemli

tamma

bakimdan

etkili

ortaya konrnustur,

tarumlayip

dtizeylerinde

nm

faktorlerden,

onemli olcude

Benlik Kavrarru Olceginin

dtizeyine

egitim

karar verme egitim programi"

rasyonel,

ilgilerini

olgunluk

anne-baba

ogrencilerin

adh cahsmasmda,

ve

olgunluk
mesleki

gosterdigi

egitimle gelistirilebilecegi

yetenek

mesleki

farkhhk

olgunluk

gelen dissal olanaklar

Dtizeyine

dtizeyine,

"mesleki

Bireyin

mesleki

egitim

olmayan

mesleki

Akbaba (1999), "Bireyin

Kavrarru

ile benlik

Arastirma

dtizeylerinin,

ogrencilerinin

Olgunluk

dtizeyleri

arasurnustir.

olgunluk

saptanrms ve mesleki olgunlugun

Mesleki

nm etkisini

incelemis

ve akadernik basan arasmda iliski oldugu saptanmis;

ve

cevresinden

karar verme olgunlugunu

olgunluk

arasmda bir fark bulunmazken,

bulunmustur.

ancak

mesleki

algilayrsi

rehberlik

2.smif

bireyin

verme

lise ogrencilerinin

ortammm

lise

doneminde

Benlik
profilini

Arasnrmanm

bir artism

olmadigi

incelemeye

iliskin

ve
onemli

bir artism

oldugu

bul unmustur,

Zeren (1999), "Yabanci Dil Agirhkli Lise, Ozel Lise ve Anadolu Lisesi Son
Sirnf Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Dtizeyleri" adh arastirmasinin sonucunda, lise
son srmf ogrencilerinden

aldiklan mesleki rehberlik yardmum

yeterli gorenlerin

mesleki olgunluk duzeyleri, bu yardirru yeterli gormeyenlerin

mesleki olgunluk

dtizeylerine gore daha yuksek cikrrustir. Okul turu, cinsiyet, ana-babalannm egitimi,
ana-babalanrun sag olma ve evlilik durumu ile ailelerinin gelir dtizeyi degiskenleri
acismdan

gruplar arasmda,

mesleki olgunluk

bulunmarmstir.
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dtizeyine iliskin anlamh bir fark

Uskaner
rehberliginin
arastimus
ogrencilerinin
ozelliklerini

(1999),

yapm1~

lise birinci
ve

deneysel

simf ogrencilerinin

arastirmada
mesleki

oldugu

denenen

olgunluk

ve meslekleri

mesleki

mesleki

duzeylerini

tammalanna

ve bunlar

doneme uygun bir sekilde iliski kurarak mesleki
etki ettigini saptarmstir.

Bu durum ozellikle

olgunluk

grup
yani

cahsmada,

mesleki

duzeylerine

rehberliginin

meslek

lise

secimiyle

arasmda

icinde

grup
etkisini

1.

ilgili

Siruf
kisilik

bulunduklan

tutum ve davramslan kazanmalanna

yeni smav sisteminde

lise

Lsimf sonunda

alan secimini cok dikkatli yapmak zorunda kalan ogrencilerin alan secimine yardimci
olacak ve kisiliklerine uygun meslekler secmelerine yardimci olarak, mesleki grup
rehberligi yonteminin onemini vurgulayacaktir.
Evren (1999), mesleki grup rehberligi uygulamasi alan ve almayan cinsiyetleri
farkli ogrencilerin mesleki olgunluklan,

mesleki benlik algilan ve mesleki benlik

algilan dogrultusunda

yapmalan arasmda

meslek

tercihi

fark

olup olmadigi

incelenrnis ve deney ve kontrol gruplannm mesleki olgunluk puanlan arasmda
mesleki grup rehberligi alan deney grubu lehine anlamh farklar bulmustur. Bunun
yanmda deneklerin mesleki benlik algilan dogrultusunda ilgi ve yeteneklerine iliskin
meslek tercihlerinin tutarh oldugu deney grubu ve deney grubundaki kizlar lehine
anlamh farklar saptannusur,
"Bireylerin Mesleki Olgunluk Duzeyleri ile Anne-Babalannm Tutumlanm
Algilamalan Arasmdaki ili~kiler" adh yuksek lisans cahsmasmda Baymdir (1999),
kiz ve erkek ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri arasmda kiz ogrenciler lehine
anlamli fark tespit etrnistir. Mesleki olgunluk ile demokratik

anne-baba tutumu

arasmda (.001) duzeyinde olumlu, koruyucu-istekci anne (.05) ve baba (.001), otoriter
anne (.001) ve baba (0.1) arsmda olumsuz iliski bulunmustur. Aynca, bireylerin annebaba tutumlanm algilama duzeyinde

cinsiyet

ve SED'e gore farkhlasma

olup

olmadigi incelenmis ve sonuc olarak alt SED'den gelen erkek ogrencilerin annelerini
tum SED gruplannda yer alan diger kiz ve erkek ogrencilere gore daha otoriter
algiladiklan saptannustir.
Kagnici (1999), universite ogrencileri uzerinde yaptigi calismada, kiz ve erkek
ogrencilerin

mesleki

olgunluk

duzeyleri

arasmda

anlamli

bir fark olmadigmi

bulmustur. Yas ve annenin egitim durumu degiskenlerine gore ogrencilerin mesleki
olgunluk duzeyleri arasmda bir fark olmadigiru tespit edilirken, baba egitim duzeyine
gore ogrencilerin mesleki olgunluklannda arasmda fark saptanrrustir.
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Sekmenli (2000), lise birinci siruf ogrencilerinin
mesleki olgunluklan

si.irekli kaygi di.izeyi ile

arasmda bir iliski olup olrnadigiru arastirmis ve ogrencilerin

mesleki olgunluk di.izeyleri ile si.irekli kaygi di.izeyleri arasmda ters yonlu bir iliski
bulmus. Okullarda ogrencilere karar verme becerilerini arttmci rehberlik cahsmalan
yapilmasmi onerrnistir.
Saym

(2000),

"Lise

Ogrcncilcrinin

Mesleki

llgilerini . Yordayan

Bazi

Degiskenler" adh doktora cahsmasinda, i.iniversiteye hazirhk amaciyla dershanelere
devam eden lise 2. ve 3. snuf ogrencilerinin mesleki ilgilerini yordayan degiskenler
incelemistir. Mesleki ilgilerin mesleki olgunluk, denetim odagi, sosyal destek, yas,
cinsiyet, smava girilecek puan turn ve devam edilen dershanenin niteligi tarafmdan
yordamp

yordanmadigi

arastmlmisur.

Ogrencilerin

mesleki

olgunluklan,

icten

denetimleri ve sosyal destekleri arttikca, kendilerinde var olan ilgilerin belirginlestigi
dikkati cekmektedir.
Sahranc (2000), lise ogrencilerinin

denetim odagina gore mesleki olgunluk

di.izeylerinin cinsiyet, simf, akademik basan algisi, aile parcalanrruslik durumu, anne
babanm

egitim di.izeyi, anne ve babanm

yasi acisindan

degisip degismedigini

arastimusur. Arastirma sonuclanna gore; incelenen diger ogrencilerin, siruflan farkh
lise

ogrencilerinin,

akademik

basan

algilan

farkh

lise

ogrencilerinin

aile

parcalanrrushk durumunun, anne babanm egitim ve yasi acisindan denetim odagi ile
mesleki olgunluk di.izeyleri arasmda istatistiksel olarak anlamh fark bulunmamisur.
Ocakci ve arkadaslan (2000), meslek secimi asamasina gelmis olan lise son
smif ogrencilerinin

mesleki olgunluk

di.izeylerini belirlemek

amaciyla yaptiklan

cahsmalannda, mesleki olgunluk puanlannm; kiz ogrencilerin erkek ogrencilere gore,
meslek gruplan hakkmda bilgisi olan ogrencilerin bilgisi olmayan ogrencilere gore,
dil bolumu ogrencilerini fen bolumu ogrencilerine gore anlamh di.izeyde daha yi.iksek
oldugunu

belirlemislerdir.

dershaneye

Aynca,

gitme durumunun

aym calismada

ise mesleki olgunluk

ogrenim
puam

gorulen
yonunden

okul

ve

bir fark

yaratmadigi tespit edilmistir,
Saym (2001), Edirne ilindeki dershanelere devam eden 386 ogrenci i.izerine
yaptigi calismasmda i.iniversiteye hazrrlanan lise 2. ve 3. simf ogrencilerinin denetim
odaklan

ile mesleki olgunluk di.izeyleri arasmdaki iliskiyi incelemistir. Denetim

odaklan ile mesleki olgunluk di.izeyleri arasmda .01 di.izeyinde onemli bir iliski
bulunmustur. Cinsiyet ve denetim odaklan arasmda .01 di.izeyinde onemli bir fark
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olmasma ragmen, yasa gore ogrencilerin mesleki olgunluk diizeyleri arasmda onemli
fark olmadigi gorulmustur.
Akbaba

(2002),

"Ana-babalan

Farkli Rehberlik

Anlayisma

Ogrencilerin Mesleki Olgunluk Diizeylerinin Karsilastmlmasi"
rehberlik anlayisi yiiksek ve dusuk olan ana-babalann

Sahip Olan

adli cahsmasmda,

lisede okuyan cocuklannm

mesleki olgunluk diizeylerini karsrlasnrrrus ve farkli rehberlik anlayisi olan anababalann

cocuklannm

mesleki

olgunluk

diizeyleri

arasmda

onemli

bir

fark

bulunmanustir.
Acisu (2002), yapugi arastirmasmda, farkh illerde Sosyal Hizmetler ve Cocuk
Esirgeme Kurumu'na bagli yetistirme yurtlannda
meslek lisesi ogrencilerinin

kalan, koruma altmdaki lise ve

mesleki olgunluk duzeylerini bazi degiskenlere

incelemis ve koruma altmda olan meslek lisesi ogrencilerinin
duzeylerinin

lise ogrencilerinden

altmda olan lise ogrencilerinin,

gore

mesleki olgunluk

dusuk oldugunu saptamrstir. Bu bulgu, koruma
meslek lisesi ogrencilerinden

mesleki

olgunluk

yonunden daha olgun olduklanm, bu nedenle de lise ogrencilerinin kendi yetenek, ilgi
ve degerlerinin cok daha farkmda olduklanm ortaya koymaktadir.
Cigdern (2002), 8. ve 9.sm1f ogrencilennin mesleki arastirma davrarnslannda
kendileri hakkmdaki yetkinlik inanclanru belirlemek amaciyla yapugi cahsmasmda,
mesleki arastirma davraruslannda

kendini yetkin gorme olceginin gelistirilmesi ile

ilgili bir on cahsma yaprrustir. Bu cahsmada, ilkogretim 8. smif ve ortaogretim 9.smif
ogrencileri

icin gelistirilen

"Mesleki

Arastirma

Davranislannda

Kendini

Y etkin

Gorme Olcegi'tnin yap1 gecerliligi ve giivenirlik cahsmalan yapilrmsnr.
Cakir
cahsmasmda,
(1996)'un

(2004),

"Mesleki

Karar Verme

Envanterinin

Gelistirilmesi"

adli

envanterin halihazir gecerliligini saptamak icin Bacanh ve Kuzgun

lise

ogrencilerinin

mesleki

olgunluk

duzeylerini

olcmek

amaciyla

gelistirdikleri "Mesleki Olgunluk Olcegi'tni kullannus ve mesleki kararsizlik icinde
olan bireylerin mesleki olgunluk dtizeylerinin de dusuk oldugunu saptanustir. Bu
sonuc, mesleki kararsizhk olceginin gecerliliginin bir karuti olarak kabul edilmistir.
Coban (2005), lise son siruf ogrencilerinin mesleki olgunluk duzeylerini bazi
degiskenlere gore incelemis ve ogrencilerin okuldaki psikolojik damsrnandan bilgi ya
da yardim

alip almama ve meslek secimi icin bilgiye ihtiyaci

olup olmama

durumlanna gore mesleki olgunluklan arasmda bir fark olup olmadigmi belirlemeye
cahsnustir.

Psikolojik

darusmandan

yardim alan ogrenciler ile almayanlann

mesleki yardima ihtiyaci olan ogrenciler ile olmayanlarm
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mesleki

ve

olgunluklan

arsmda anlarnh bir fark bulunmustur.
eek

mesleki

bilgilendirilmeye

hizmetlerinin

aile,

arasmdaki
olgunluk

ihtiyaci

oldugu

(2005),
arkadas

genel liselerdeki
ve

iliski yi incelemistir.

puanlan ile genel sosyal destek,

sosyal destek puanlan
ogrencilerinin

bulgulan,

olgunluk

list) temel ve ortak etkilerine

puanlan cinsiyetlerinin

Mesleki

ve Bacanh,1996)

sonucunda

istatistiksel

destek

ogrencilerinin.

mesleki

olumlu

Lise

(alt, orta ve

gostermemistir.

Olgunluk

Olc;egi" (Kuzgun
gorulmemis,

grup cahsmasma

yonde

grup

bu 8 haftahk

bir farkhlik

incelendiginde

acisindan

algilanan

gostermistir.

gerceklestigi

anlamh

ile

dtizeyleri

8 hafta suren mesleki

"Mesleki

olarak

bir bakis acisiyla

olgunluk

dtizeyleri

ve SED'lerinin

grup rehberliginin

oncesi ve sonrasi uygulanan

niteliksel

vanlrrustir.

aile, arkadas ve ogretmenlerden

grup cahsmasmm

mesleki

lise

(2006), lise ogrencileriyle

cahsmasi gerceklestirmislerdir.

ogrencilerin

sosyal

bagli olarak anlamh bir farkhlik

ve Ttirkmen

ancak arastirma

olgunluk

daha

ve darusma

sonucuna

arasmda pozitif ve anlamh iliskiler oldugunu

mesleki

Albayrak

mesleki

algiladiklan

Arastirma

rehberlik

gerekliligi

ogrencilerin

ogretmenlerinden

isrgmda ogrencilerin

ve mesleki

daha etkili, planh ve sistemli yapilmasi

Surucu
genel,

Elde edilen sonuclar

farkhliklar

katilan

gosterdikleri

bulunmustur,
Hamamci
tizerinde

yaptiklan

Envanteri
Yapilan
olmayan

ve

Coban

(2007),

calismada,

Gaziantep'te

"Mesleki

Olgunluk

ve Akilci Olmayan Inanclar Olcegi"ni
analizler

sonucunda

inanclardan

mesleki

olgunluk

cok, meslek

secimine

oldugu bulunmustur.

Arastirmada

meslek

genel akilci olmayan

inanclara

cok yordadigi

belirlenmistir,

mesleki olgunluktan

liselerde

okuyan

Olc;egi" ve "Mesleki

kullanarak

verilerini

ve mesleki

secimine

Aynca meslek

cok, mesleki kararsizlikla

iliskin

kararsizhgi
secimine

ogrenci

Kararsizhk

elde etmislerdir,

kararsizligm

iliskin akilci olmayan

gore, mesleki
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genel akilci

inanclarla

akilci olmayan
ve mesleki

iliskili

inanclann

olgunlugu

daha

iliskin akilci olmayan inanclar

iliskili oldugu belirlenmistir.

2.3.2. Mesleki Olgunlukla ilgili Yurt Dismda Yapilan Arastirmalar
Smith ve Evans (1973), mesleki grup rehberligi
mesleki

olgunlugu

artirmadaki

etkilerini

ve bireysel danismamn

karsilastirrruslardir.

sonucunda, mesleki grup rehberliginin, tiniversite ogrencilerinin

Bu karsilastirma
mesleki olgunluk

dtizeylerini artirmada bireysel darusma ve hie; egitim vermemeden daha etkili oldugu
bulunmustur.

Bu arastirmanm

diger bir sonucu da bireysel rehberligin, mesleki

olgunlugu artirmada, hie; egitim vermemeden daha etkili oldugunun bulunmasidir.
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Post ve Kammer
kiz

ogrencinin

(1987), 9. ve l Lsimflarda

dogustan

gelen

ve sonradan

kazarulan

is degerleri

ile mesleki

arastimuslardir,

Arastirma

sonuclanna

gore, meslek

olgunluklan

arasmdaki

degerlerinde

ve mesleki olgunlukta

ortaya cikmisur
Burke
degerlendirme
grubun,

(Akt.Orhan,

cahsrna

mesleki

(Akt.Akbaba,

deneklerin

grubu ile materyalleri
artirrnada

bu iki grubun

didaktik cahsma grubunun
oranla,

(1989),

olgunlugu

bulgulan

cinsiyet farkmm simf farkmdan

daha fazla oldugu

1997).

ve arkadaslan

mesleki

Arastirma

iliskiyi

i:igrenim goren 402 erkek ve 483

nispeten

konferans

etkili

olup

birbirinden

serbest

duzeylerinde

olmadiklanru

farkh

sirurh

bir

kendini

seklinde sunulan didaktik bir
arasurrruslardir.

olmadiklanru,

gerekse kendini degerlendirme

olgunluk

olduklan

grubunun,

artism

ancak

gerek

kontrol grubuna

oldugunu

gosterrnistir

1999, s.108).

Luzzo ( 1995), buyuk bir kolejde ogrenim goren 103 kiz, 31 erkek olmak uzere
toplam

134 lisans

ogrencisi

uzerinde

yaptigi

meslekten

beklenti ve i~ doyumu arasmdaki

meslekten

beklenti

ve is doyumu

arastirmasmda,

iliskiyi arasnrrmstir.

ile mesleki

olgunluk

olan

ogrencilerin

siklikla

Atlet olan ogrencilerin
faaliyetler

ortadan

Prograrm"

Ogrencilere

ve

zaman gecirmelerini

not ortalamasma

olarak benlik imgelerini

karsrlasmadrgi

basan engellerini

fazlaligi

ve sportif

faaliyetlere

sik

yolculuklar

ve prograrrun

kazandirarak,
on sartlan
saglamak,

ve beceriye
gelismesine

mevcut meslekler

soyle

gelmektedir.

Bu

Akademik

siralanrmstir:

meslekte

2) Lisans usnt cahsmalara

yardimci

icin

1)

hakkinda bilgi vermek,

hedeflenen

sahip olmalanm

sportif

katilmak

"Atlet Ogrenci

amaclan

aciklamak,

arasmda

yapmalan

1994 yilmda

ancak atlet

incelemislerdir.

faktorler

amaciyla,

olusturulmus

akademik

akademik

sonuclan,

1998).

engelleyen

sik

kaldirmak

( Akt.Bal,

ogrencileri

ile

iki ayn olcum

basanlanrn

zamanm

mesleki olgunluk

mesleklerin

birileriyle
yeterli

akademik

uzaklasmalan

olumsuzluklan

ilgili

karsilastiklan

icin ayirdiklan

okullanndan

Destek

(1996), atlet olmayan

olgunluk

Arastirma

uzerindeki

arasmda manidar duzeyde bir iliski oldugunu gostermistir
Smith ve Herman

mesleki

saglamak,

bulunan

katilmalan

icin

3) Akadernisyen

olmak ve boylece guclu bir akademik

kimlik olusturmak,
Lee (2001), ogrencilerin
amaciyla
ogrencisine
olgunluk

kulturler

mesleki tutum, davrarus ve performanslanm

arasi bir arastirma

yaprrustir.

Mesleki

Olgunluk

Envanterini

ve gelisim

duzeyleri

Amerikali

Amerika' da 331, Kore' de 266 lise

uygularrusur,
ogreocilerin
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olcmek

Koreli ogrencilerin
mesleki

olgunluk

mesleki

ve gelisim

di.izeyleri arasmda benzerlikler

gozlenrnistir. Mesleki olgunlugun benzer cikmasi

ki.ilti.ire baglanrmsur. Amerikah ogrencilerin kendilerine olan gi.ivenlerinin daha fazla
oldugu, Koreli ogrencilerin ise derse daha hazirhkli olarak geldikleri tespit edilmistir.
Bingham (2001), kariyer degerlendirme
(olcme

araci

gelistirme,

mesleki

yapildignu, bu arastirmalann

cahsmalannm eek farkh alanlarda

karasizhk,

oz-yeterlik,

psikolojik

ortam

vs)

konulanndan birisinin de mesleki olgunluk oldugunu

ifade etmistir,
Patton ve Creed (2002), yaptiklan

calismalannda

337 A vusturalyali

lise

ogrencisine Kariyer Gelistirrne Envanteri ve Mesleki Karar Olcegi uygularmslar,
kendini isine adamanm ihmli bir sekilde kariyer gelisimiyle iliskili oldugu ortaya
ciknustir.

Kiz ogrencilerin

mesleki

olgunluk

ve kararhlik

di.izeylerinin erkek

ogrencilere oranla daha yi.iksek oldugunu tespit etmislerdir.
Patton ve arkadaslan (2002) tarafmdan yapilan bir baska arastirmada, liseden
sonra okula si.irekli devam eden ogrencilerin mesleki olgunluk di.izeyleri, psikolojik
durumlan

ve akadernik

arastrrmaya

katilan

basanlan

toplam

arastmlmis,

132 ogrenciyle

Avustralyali ogrenci incelenmistir,

mezuniyetlerinden

9 ay sonra

beraber 4. snufa devam eden 254

Arasnrmanm

sonucunda, okula si.irekli devam

eden ogrencilerin mesleki olgunluk di.izeylerinin daha yi.iksek, psikolojik olarak daha
rahat ve verilen

egitimi

almada

da daha

yi.iksek performans

gosterdiklerini

saptarmslardir.
Roessler

(2002),

3M modeli

(match,

maturity,

mastery)

ile is bulma

konusunda sorunlan olan bireylerin mesleki olgunluk problemlerine yardimci olacak
rehabilitasyon
ozelliklere

uzmanlannm,

uyan bireylerin

bireyleri
islerine

3M modeline

devam

etmelerinde

gore inceledigini
bir sakmca

ve bu

olmadiguu

belirtmektedir.
Brown (2002), yapugi arastirmada bir Amerikan Lisesinde atletizm takimmda
bulunan ogrencilerle diger ogrencilerin mesleki gelisim ve olgunluklan

arasmdaki

farklan incelemistir. Arastirmarun sonucunda atletizm takirrunda bulunan ogrencilerle
diger ogrenciler arasmda mesleki gelisim, mesleki olgunluk ve yetenek degiskenleri
konusunda kayda deger bir fark olmadigi tespit edilmistir. (Akt.Murat, 2003, s.41)
Busacca ve Taber (2002), tarafmdan 157 lise ogrencisine Mesleki Olgunluk
Olc;egi ve Meslek

Planlama

Anketi uygulanrms,

analizler

sonucunda

Olgunluk Olceginin yap1 ve kriterlerinin gecerligi yeterli gorulmustur.
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Mesleki

Flouri ve Buchanan (2002), 2722 ingiliz ergenle yaptiklan cahsmalannda,
meslekle ilgili becerilerin ve mesleki rol modellerinin; sosyo-demografik ozellikler,
aile destegi ve kisisel ozellikler incelendiginde, mesleki olgunluk ile iliskilerinin nasil
oldugu arasunlnus, meslekle ilgili beceriler ve mesleki rol modellerine sahip olma ile
mesleki

olgunluk

arasmda

pozitif . bir

iliski

tespit

edilmis,

aile

yap1s1 ve

sosyoekonornik durum ile mesleki olgunluk arasmda bir iliski bulunamarrustir.
Smedley ve arkadaslan (2003), sorunlan olan ya da olmayan, okul icinde
herkes tarafmdan tanman (poptiler) ve tanmmayan (vasat) erkek lise ogrencilerinin
mesleki olgunluk duzeylerini incelemis ve sonucta aralannda bir farkhhk olmadigmi
tespit etmislerdir, Duygusal ve ogrenme sorunlan olan tanmnus ogrenciler, mesleki
olgunluk

olceginin tamammda,

tanmmanus

ogrencilerden

daha dusuk sonuclar

alrruslardir.
Creed ve Patton (2003 ), 8-12 yas arasi 367 ortaokul ogrencisinin, mesleki
olgunluk (meslekler hakkmda sahip olunan bilgi ve ve tutum), kendini isine adama,
isin degerini bilme, mesleki kararhlik

(kararsizhk

ve belirlilik), meslek secimi

asamasmda kendini kabul ve oz yeterlilik duzeylerini yas, cinsiyet, sosyo-ekonornik
duzey ve okul basansi

ve mesleki

sonucunda,

%52'lik bir bolumunde

ogrencilerin

%41 'lik bir bolumunde

ise mesleki

tecrube

olgunluk

acisindan

incelemislerdir,

mesleki
bilgisinin

olgunluk

Cahsma

tutumunun,

mevcut oldugu tespit

edilmistir. Mesleki olgunluk tutumunun temel belirleyicisi olarak ozyeterlilik, yas,
mesleki

kararhlik

belirleyicilerinin

ve isine

kendini

adama

oldugu,

mesleki

bilginin

temel

ise, yas, cinsiyet, mesleki kararhhk ve isine kendini adamanm

oldugu ortaya crkrmstir. Arastirmarun

sonuclan, mesleki olgunlugun iki yonunun

(tutum ve bilgi) onemine dikkat cekmistir.
Legum ve Hoare (2004 ), 9 haftahk bir mesleki mudahale programi sonucunda
okuldan kaydi silinen ve kaydi silinme tehlikesiyle karsi karsiya olan ogrencilerin
okul basansi,

ozsaygi ve mesleki olgunluk seviyelerinin

dusuk oldugunu tespit

etmislerdir. Davraruslanndan dolayi okuldan kaydi silinme riski tasiyan ogrencilerin
sosyo-ekonomik

duzeylerinin dusuk oldugu ve surekli devamsizlik sorunu yasayan

gencler olduklan da saptanrmstir.
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BOLUMIII
YONTEM

Bu bolumde, arastirmarun modeli, cahsma grubu, veri toplama teknikleri, bilgi
toplama si.ireci, verilerin analizinde kullamlan istatistiki yontemlere yer verilmistir.
3.1. Arastirmanm Modeli
Bu arastirma genel tarama modelinde hazirlannusnr. Ilkogretim ikinci kademe
ogrencilerinin mesleki olgunluk di.izeyleri ile smif, yas, cinsiyet, anne egitim di.izeyi,
baba egitim di.izeyi, gelir di.izeyi, aile durumu, kardes sayisi ve daha once mesleki
rehberlik egitimi alma durumu arasmdaki iliski incelenmis nicel bir calismadir.
Genel tarama modeli,

eek sayida elemandan

olusan bir evrende, evren

hakkmda gene! bir yargiya varmak arnaciyla evrenin tumu yada ondan almacak
calisma grubu uzerinde yapilacak taramadir, Bu tarama, izleme ya da kesit alma
yaklasirruyla yapilir. izleme

yaklasimmda

zamansal bir gelisim ya da degisimi

belirlemek istenen degisken; aym eleman ya da birimler i.izerinde belli bir baslangic
noktasmdan

almarak

surekli

ya da belirli arahklarla gozlenir,

Derinligine

ve

genisligine kapsamli gozlemler yapilmak istendiginde ozellikle kullamlabilecek bir
yaklasimdir (Karasar, 1984, s.83).

3.2. Cahsma Grubu
Arastirmarun
Kahramanmaras

calisma grubunu

ili

merkezinde

2011-2012

bulunan,

Milli

egitim

ve

Egitime

ogrerim

Bakanligr'na

yihnda
bagli

"Kahramanmaras llkogretim Okulu" ikinci kademe yani 6.,7. ve 8. siruf ogrencileri
olusturmustur.
Kahramanmaras

il

okullann icinde bulundugu

merkezinde

bulunan

sosyo-ekonomik

ilkogretim

durumlan

edebilecek ortalama bir okul olarak degerlendirilrnesi

okullan

arasmdan,

ve il genelini

temsil

sebebiyle Kahramanmaras

Ilkogretim Okulu cahsma grubu olarak tercih edilmistir,
Kahramanmaras Ilkogretirn Okulu ikinci kademe ogrencilerinin toplam sayist
594

kisidir.

Arasnrmamn

yaprldrgi

gunlerde

okulda

bulunmayan

ogrencileri

cikardigimtzda cahsma grubunun evreni 6. snufta bulunan 201, 7. smifta bulunan 179
ve 8. smifta ogrenim goren 192 olmak i.izere toplam 572 ogrenciden olusrnaktadir.
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3.3. Veri Toplama Araclari
Bu cahsmada ilkogretirn 6,7,8. siruf ogrencilerinin kendi mesleki olgunluk
di.izeylerini nasil algiladiklan belirlenmeye calisilrms ve simf, yas, cinsiyet, anne-baba
egitim duzeyi, gelir duzeyi gibi demografik ozellilikler ile ilgisi karsilastmlmisur.
Veri top lama araci olarak Gill Akbahk

( 1991) tarafmdan

gelistirilen

Mesleki

Olgunluk Olcegi (MOO) kullamlrrustir. Cahsma grubunun demografik ozelliklerinin
belirlenmesinde

ise

arastirmaci

tarafmdan

hazirlanan

'Kisisel

Bilgi

Formu'

kullamlrmstir.
3.3.1 Mesleki Olgunluk 01-;;egi
Mesleki

Olgunluk

Olcegi, Gill Akbahk

(1991) tarafmdan

gelistirilmistir,

Akbalik (1991), Super'in mesleki gelisim kuramuu, bu olcek icin esas cikis noktasi
olarak kabul etrnistir. Bu kurama gore bireyin mesleki gelisimi 4-13 yaslannda
Buyume Donemi, 14-24 yaslannda Kesfetme Donemi, 25-45 yaslannda Yerlesme
Donemi, 54-65 yaslannda Surdurme Donemi ve Cokus Donerni olmak uzere bes
mesleki gelisim evresinde degerlendirilir. Kendi yas grubuna denk gelen doneme ait
gorevleri

yerine

getiren

bireyin

ise

mesleki

gelisimini

tamamladigi

kabul

edilmektedir.
Bu

kuram

ogrencilerinin

esas

mesleki

almarak

hazirlanan

olcek

ilkogretim

olgunluk di.izeylerinin belirlenebilmesine

ikinci
yonelik

kademe
olarak,

'Meslek seciminde ilgi ve yetenekleri goz onune alma' 8 madde, 'Meslek seciminde
sorumluluk i.istlenme ve meslek secme ihtiyaci duyma' 6 madde ve 'Cahsma hayatma
iliskin olumlu tutum gosterme, bilgi toplama ve plan yapma' 7 madde olmak uzere
toplam 21 sorudan olusrnaktadir.
MOO' nin cevaplama islerni icin 'evet' ya da 'hayir' seklinde hazirlanan bir
degerlendirme olcegi kullamlrrusnr.
MOO' nin kullamlabilmesi icin Dr. Gi.il Akbahk'tan yazih izin ahnrms ve olcek
kullamlnusnr (EK-2).
3.3.1.1. Mesleki Olgunluk 01-;;eginin Puanlanmasi
MOO' nin cevaplama islemi icin 'evet' ya da 'hayir' seklinde hazirlanan bir
degerlendirme olcegi kullamlrmsur. Olcegin puanlanmasmda beklenen yamt ttirlerine
uygunluguna gore '1' ya da 'O' degerleri esas almrmstir. Elde edilen toplam puanlara
gore ortalamadan bir standart sapma ustunde olan ogrencilerin
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mesleki olgunluk

duzeyi yuksek, ortalamadan bir standart sapma altmda olanlar ise mesleki olgunluk
duzeyi dusuk olarak hesaplanmaktadir

(Akbahk, 1991 ).

3.3.1.2. Mesleki Olgunluk ()l\'.eginin Giivenirlik ve Gecerlilig!
Akbalik (1991) tarafmdan hazirlanan mesleki olgunluk olceginin on uygulama
cahsmalan yapilnus, ve on uygulama neticesinde yapilan madde analizi sonucu ayirt
etme gucu en az .05 duzeyinde anlamh derecede yuksek olan 21 madde olcege
almarak son form olusturulmustur.
Mesleki

Olgunluk

Olcegi 36 kisilik bir gruba bir hafta ara ile iki kez

uygulanrrus ve kararhlik katsayisi .78 olarak bulunmustur, Bu kararhlik katsayisimn,
Mesleki Olgunluk Olceginin bu arastirrnada kullamlabilmesi
sonucuna vanlrrusnr

(Akbahk,

icin yeterli oldugu

1991). Arastrrmaci tarafmdan yapilan gtivenirlilik

cahsmalannda ise bulunan alfa katsayisi a

=

.68 dir (0,60 :Sa< 0,80). Bu da oldukca

guvenilir kabul edilmektedir.

3.3.2. Ki~isel Bilgi Formu
Cahsma

grubuna

alman ilkogretim

II.kademe

ogrencilerinin

smif, yas,

cinsiyet, aile gelir duzeyi, anne-baba egitim durumu gibi demografik ozelliklerini
tespit etmek amaci ile arasurmaci tarafmdan

9 maddeden olusan "Kisisel Bilgi

Formu" duzenlenmistir.
3.4. Verilerin Toplanmasi
Verileri

toplamak

belirlenmis

cahsma

grubundaki ogrencilerin okullannda arastirmayt yurutmek icin Kahramanmaras

il Milli

Egitim Mudurlugunden

amaci ile ilk olarak

daha onceden

gerekli izinler ahnrrustir (EK-1). Kahramanmaras

Ilkogretim

Okulu Muduru ve okulda bulunan psikolojik danismanlar ile gerekli baglantilar kurularak,
belirlenen gun ve saatlerde bizzat arastirmaci ve okulun psikolojik darusmam Og. Huriye
Kilmc ile birlikte belirlenen simflarda 40 dakikahk ders suresinde MOO ve Kisisel Bilgi
Formu uygulannustir.
olan butun

Uygulama yapilan suuflar ilkogretim ikinci kademe kapsarrunda

6.,7., ve 8. snuflardan

olusmaktadir.

Uygulamadan

once ogrencilere,

arastirmarun amaci detayh olarak aciklannustir.
Uygulama sirasinda ogrencilere, isimlerini belirtmemeleri ve ictenlikle anket
formalanm doldurmalan

gerektigi soylenmistir. Uygulama 2011-2012 ogretim yih

icerisinde gerceklestirilmistir.
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3.5. Verilerin Analizi
Cahsma grubuna uygulanan anket formlan ve olcekler istatistiksel analizleri
icin SPSS 16,0 (Sosyal Bilimler Icin Paket Program) kullarulrrusnr.
Arastirmada

elde edilen verilerin analizinde

yuzde ve frekans dagihmi,

aritmetik ortalama, t-testi, varyans analizi (Anova) kullamlrrustir. Varyans analizinde
iki tane degisken vardir; bunlardan

birisi kategorik

ozellik gosteren bagimsiz

degiskendir ve digeride metrik ozellik gosteren bagimli degiskendir. Tek yonlu
varyans analizi ile bu gruplara gore, bagimh degiskendeki ortalama arasmda fark olup
olmadigi test edilmektedir (Ozturk, 2006).
Normal dagihm gosteren degiskenlerde iki grup arasindaki anlamhhk iliskisi
t-testi, ikiden fazla gruplarda ise varyans analizi (ANOV A) kullarulrmstrr. Soz konusu
testlerde anlamhhk katsayisi 0,05 olarak almmistir.
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BOLUMIV
BULGULAR

Bu bolumde arastirma bulgulan demografik ozelliklere ait bulgular ve mesleki
olgunluk duzeyleri ile ilgili bulgular olarak iki bashk halinde incelenmis, her bir
arasurma alt problemine iliskin analiz sonuclanna yer verilmistir.

4.1. Demografik Ozelliklere Ait Bulgular
Bu bolumde ilkogretim Il.kademe ogrencilerinin demagrafik yapilan ortaya
konulmaya cahsilmistir. Bu amacla ogrencilerin cinsiyet, yas, siruf durumu, annebaba egitim duzeyleri ve gelir durumlan vb. ile ilgili bilgilere yer verilmistir,

4.1.1. Arasnrmaya Kanlan Ogrencilerin Snnf Degiskenl ile Ilgili Bulgular
Arastirma kapsamrnda ogrencilerin siniflanna

gore dagilimlan

Tabla 1 'de

verilmistir.

Tablo 1. Arastirmaya Kattlan Ogrencilerin Siniflara Gore Dagilimi
Snuflar
6. simf
7. smif
8. siruf
Tap lam

n
201
179
192
572

Tabla 1 incelendiginde,

Oran(%)
35,1
31,3
33,6
100,0

Gecerli Oran % )
35,1
31,3
33,6
100,0

ogrencilerin %35,1 'i 6. suuf, %31,3'ti 7. smif ve

%33,6's1 ise 8 smif ogrencilerinden olusmaktadir. Tabla incelendiginde siruflara gore
anket dagihmimn hornojen yapildrgi ortaya cikmaktadrr.
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4.1.2. Arastirmaya Kanlan Ogrencilerin Yas Degiskeni ile ilgili Bulgular
Arastirmaya

katilan

ogrencilerin

yaslan

toplamda

3

grup

olarak

gruplandmlmis Tabla 2'de sunulmustur.

Tablo 2. Arasttrmaya Kattlan Ogrencilerin Ya,; Gruplarina Gore Dagtlimi
Gecerli Oran % )

n

Oran(%)

11-12

193

33,7

34,3

13-14

338

59,1

60,1

15-16

31

5,4

5,5

562

98,3

Ya~ gruplan

Top lam
Tabla

2

incelendiginde,

arastirma

100,0
sonucuna

gore

cahsmaya

katilan

ogrencilerin %33,7'si 11-12 yas arahginda, %59,l'i 13-14 yas arahginda ve %5,4'i.i
ise 15-16 yas araliginda oldugunun tespit edildigi gorulmektedir.

4.1.3. Arastirmaya Kanlan Ogrencilerin Cinsiyet Degiskenine Gore Dagilmu ile
Ilgill Bulgular
Tabla 3'de arastirmaya katilan ogrencilerin cinsiyet durumu itibariyle dagihrm
verilmistir.

Tablo 3. Arastirmaya Katilan Ogrencilerin Cinsiyet Dagilimi

n

Oran(%)

Gecerli Oran ( % )

Klz

253

44,2

46,4

Erkek

292

51,0

53,6

Top lam

545

95,3

100,0

Cinsiyet

Tabla 3'te goruldugu gibi arastrrmaya katilan ogrencilerin %44,2'si (n=253)
kiz ogrencilerinden olusurken %51 'i (n=292) ise erkek ogrencilerden olusmaktadir.
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4.1.4. Arastirmaya

Katilan Ogrencilerin Anne ve Baba Egitim

Diizeyleri

Degiskeni ile ilgili Bulgular
Arastirmaya katilan ogrencilerin

anne ve baba egitim duzeyleri itibariyle

dagilmu Tabla 4'te verilmistir.

Tablo 4. Anne ve Baba Egitim Diizeyleri
Anne Egitim
Diizeyi
Egitim Almarrus
Ilkokul
Ortaokul
Lise
Universite
Yuksek Lisans ve
Uzeri
Tap lam

n

Oran(%)

Gecerli Oran ( % )

6
128
109
181
110

1,0
22,4
19,1
31,6
19,2

1,1
22,9
19,5
32,4
19,7

25

4,4

4,5

559

100,0

97,7

Baba Egltim
Diizeyi
Egitim Almamis
Ilkokul
Ortaokul
Lise
Universite
Yuksek Lisans ve
Uzeri
Tap lam

39
212
119
129
48

6,8
37,1
20,8
22,6
8,4

7,0
37,9
21,3
23,1
8,6

12

2,1

2,1

559

97,7

100,0

Tabla 4'e gore arastirmaya katilan ogrencilerin annelerinin egitim duzeyi
incelendiginde,

%1,l'inin hie egitim almadigi, %22,9'unun

annesi lise egitim duzeyine sahip olduklan,

ilkokul, %32,4'tintin

% 19 ,7' sinin universite, %4,5' inin ise

yuksek lisans ve uzeri egitim duzeyine sahip olduklan saptannustir. Bunun yam ma
ogrencilerin babalannm

egitim duzeyi ise; arastirmaya katilanlann

egitim almadtgi, %37,9'unun

babasi ilkokul, %21,3'tintin

%7'sinin

hie

ise ortaokul mezunu,

%23,l'inin lise mezunu, %8.6'smm universite mezunu ve %2.l'inin de yuksek lisans
ve uzeri egitim duzeyine sahip olduklan saptanrmstir.
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4.1.5. Arasnrmaya Katilan Ogrencilerin Ailelerinin Gelir Diizeyleri ile ilgili

Bulgular
Arastirmaya katilan ogrencilerin ailelerinin gelir diizeyleri ile ilgili bulgular
Tablo 5'te verilmistir.

Tablo 5. Arastirmaya Kati/an Ogrencilerin Ailelerinin Gelir Gruplarina Gore
Dagilinu

Gelir Gruplan
0-810 TL
811-1500 TL
1501-2000 TL
2001-2500 TL
2501-3000 TL
3001 TL ve uzeri
Top lam

n

Oran(%)

Cecerli Oran % )

150
144
88
53
40
43
518

26,2
25,2
15,4
9,3
7,0
7,5
90,6

29,0
27,8
17,0
10,2
7,7
8,3
100,0

Tablo 5 incelendigi zaman, ankete katilan ogrencilerin ailelerinin %29,0'1 0810 TL gelir grubunda, %27,8'i 811-1500 TL gelir grubunda, %17,0'1 1501-2000 TL
gelir grubunda, %10,2si 2001-2500 TL gelir grubunda, %7,7si 2501-3000 TL gelir
grubunda ve %8,3 'ii 3001 TL ve uzeri gelir grubunda yer aldig; gorulmektedir.

4.1.6. Arasnrmaya Katilan Ogrencilerin Aile Birliktelik Durumlari ile ilgili
Bulgular
Arastirma kapsammda ogrencilerin aile birlikteligi incelenmis olup sonuclar
Tab lo 6' da verilmistir.

Tablo 6. Arastirmaya Katilanlarin Aile Birli_kteligine Gore Dagiltmi
Gecerli Oran ( % )
Oran(%)
n
Aile Durumlari
----

Annem ve babam sag ve beraber
yasiyoruz
Sadece annem sag
Sadece babam sag
Annem de babam da sag degiller
Annem ve babam bosandilar
Top lam

494

86,4

87,1

20
17
7
29
567

3,5
3,0
1,2
5, 1
99,1

3,5
3,0
1,2
5,1
100,0
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Tabla 6'ya gore cahsmaya katilan ogrencilerin %87,l'inin anne ve babasmm
sag ve beraber yasadiklan, %3.5'inin sadece annesinin sag oldugu, %3'tintin sadece
babasmm sag oldugu, %1,2'sinin

anne ve babasmm oldtigti, %5.l'inin ise anne-

babasmm bosandiklanrun tespit edildigi gorulmektedir.

4.1.7. Arastirmaya Katilan Ogrencilerin Kardes Sayilari ile ilgili Bulgular
Arastirmaya katilan ogrencilerin kardes sayilan Tabla 7' de gosterilmistir.

Tablo 7. Ara§_tzrmaya Katzlan Ogrencilerin Karde§_ SC1y_zlanna Gij__re Dagtlimi
Gecerli Oran ( % )
Oran(%)
n
Kardes Sayisi
Ben evin tek
cocuguyum
2 kardesiz
3 kardesiz
4 kardesiz
5 veya daha fazla
kardesiz
Tap lam

29

5,1

5,1

193
227
79

33,7
39,7
13,8

34,0
40,0
13,9

39

6,8

6,9

567

99,1

100,0

Tabla 7'de ogrencilerin %5,l'inin evin tek cocugu oldugu, %34'tintin 2 kardes
olduklan,

%40'mm 3 kardes, % 13,9'unun 4 kardes ve %6,9'unun ise 5 veya daha

fazla kardes olduklan gorulmektedir.

4.1.8. Arastirrnaya Katilan Ogrencilerin Daha Once Mesleki Rehberlik Hizmeti
Alma Durumu ile ilgili Bulgular
Arastirmaya katilan ogrencilerin daha once mesleki rehberlik hizmeti alma
durumu ile ilgili bulgular Tabla 8' de verilmistir.

Tablo 8. Arastirmaya Katz/an dgrencilerin Daha Once Mesleki Rehberlik Hizmeti
Alma Durumu
Gecerli Oran ( % )
Oran(%)
n
Evet
Hayir
Tap lam

81
453
534

15,2
84,8
100,0

14,2
79,2
93,4
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Tabla 8'de arasnrmaya katilan ogrencilerin, mesleki rehberlik hizmeti alma
durumlan

incelendiginde,

%84,8'inin

daha

once

mesleki

rehberlik

hizmeti

atmediktan yalmzca %15,2'sinin mesleki rehberlik hizmetlerinden yararland1klannm
saptandigi gorlilmektedir.

4.2. Mesleki Olgunluk Diizeyleri ile Ilgili Bulgular
Arastirma bulgulannm analizi yapilmadan once mesleki algunluk olcegi puan
artalamalannm

hesaplanmas1 ve ANOV A analizlerinin bu puana dayandmlarak

yapilmast gerekmektedir. Mesleki algunluk olc;eginde puanlar 6 ila 21 arasmda yer
ahrken ortalamasi 16,9545 standart sapmasi ise 2,89175 olarak hesaplanm1~t1r. Buna
gore 1 standart sapma miktan farki 16,9545 ± 2,89175

=

olarak hesaplanm1~tir.Bu

olcegi puanlan 3 grupta

durumda

mesleki

algunluk

14,06275 veya 19,84625

incelenmis ve analizler soz konusu gruplara gore vapilnustir;
Mesleki algunluk olccgi puani 14'tin altmda olanlar diistik mesleki algunluk
di.izeyine sahip,
Mesleki algunluk olcegi puam 19'un ustunde olanlar yuksek mesleki algunluk
dtizeyine sahip,
Mesleki olgunluk olcegi puam 14 ile 19 arasinda olanlar artalama

mesleki

olgunluk di.izeyine sahip bireylerden olusmaktadir.
4.2.1. Ogrencilerin MOO' den Ald1klan Puanlar ile Ilgili Bulgular
Arasnrmaya

katilan

ogrencilerin

MOO'den

aldiklar puanlar

gosterilmi~tir.
Tablo 9. Mesleki Olgunluk Olr;egi Puantarinin Dagthmi

Mesleki Olgunluk
Orta
Di.i~i.ik
Yuksek
Tap lam

n
258
113
201
572

Oran(%)
45,1
19,8
35,1
100
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Ge(erli Oran(%)
45,1
19,8
35,1
100,0

Tabla

9'da

Tab lo 9 incelendigi
mesleki

olgunluk

olgunluk

zaman, arastirmaya

di.izeyine sahip ogrencilerden

di.izeyine sahip ogrencilerden

sahip ogrencilerden

katilan ogrencilerin
olusurken,

%45, l 'i ortalama

%35, l 'i yi.iksek mesleki

ve % 19 ,8 'i dusuk mesleki

olgunluk

di.izeyine

olustugu gorulmektedir.

4.2.2. Ogrencilerin MOO Puan Ortalamalari ile Snuf Degiskeni Arasmdaki
ili~ki ile ilgili Bulgular
Ogrencilcrin Mesleki Olgunluk Olcegi (M.0.0) Puanlannm siruf degiskenine
gore farkhlasip farkhlasmadignu

bulmak i.izere ANOV A testi yapilrms ve sonuclar

Tablo 10'da verilmistir.

Tablo 10. Ogrencilerin M. 0. 6. Puan Ortalamalan jze Stnif Degiskeni Arasindaki
j[i§_ki

Gruplar arasi
Gruplar ici
Toplam
p>0,05

Karel er
Toplarm
2,011
451,308
453,320

Serbestlik
Derecesi
2
569
571

Karel er
Ortalamasi
1,006
,793

F

p

1,268

0,282

Tablo lO'da goruldugu gibi, ilkogretim II.kademe ogrencilerinin

mesleki

olgunluk olcegi puan ortalamalan snuf degiskenine gore anlamh bir farkhliklasma
olusturmamaktadir. (p>0,05)

4.2.3. Ya~ Degiskeni ile MOO Puan Ortalamalari Arasmdaki Iliski ile ilgili
Bulgular
Ogrencilerin Mesleki Olgunluk Olcegi (M.0.0) Puanlan ile yas degiskeni
arasmda anlamh farkhhk olup olmadigi ANOV A testi ile incelenmis ve sonuclar
Tablo 11 'de verilmistir.
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Tablo 11. Ogrencilerin M. 0. 6. Puan Ortalamalarz jze Ya~ Degiskeni Arasindaki
j[i~ki
Karel er
Toplanu
4,486
445,131
449,617

Gruplar arasi
Gruplar ici
Toplam

Karel er
Ortalamasi
2,243
,796

Serbestlik
Derecesi
2
559
561

F

p

2,817

0,061

Tablo 11 incelendigi zaman, ANOV A testi sonuclanna gore ogrencilerin yasi
ile mesleki olgunluk olcegi puan ortalamalan arasmda anlamlt bir farkhlik tespit
edilmemistir (p>0,05).

4.2.4. Ogrencilerinin Cinsiyetleri ile MOO Puan Ortalamalari Arasmdaki Iliski
ile ilgili Bulgular
Ogrencilerin

Mesleki

arasmda anlamli farkhlik

Olgunluk

Olcegi (MOO) Puanlan ile cinsiyetleri

olup olmadigmi

incelemek

icin t-testi yapilmis olup

sonuclar Tab lo 12' de verilmistir.

Tablo 12. 6grencilerin M. 0. 6. Puan Ortalamalarz j[e Cinsiyetleri Arastndaki j[i~ki
p
t
SD
s
n
X
253
292

Kiz
Erkek
p>0,05
Tablo

1,984
1,839

0,930
0,860

12 incelendigi

543

zaman

gorulmektedir

0,059

1,892

ki, t-testi

sonuclanna

gore

ogrencilerin cinsiyeti ile mesleki olgunluk olcegi puan ortalamalan arasmda anlamh
bir farkhlik tespit edilmemistir (p>0,05).

4.2.5. Ogrencilerinin MOO Puan Ortalamalart ile Baba Egitim Diizeyi
Arasmdaki Iliski ile ilgili Bulgular
Mesleki

Olgunluk

Olcegi

(M.0.0)

Puanlannm babanm

egitim

duzeyi

itibariyle anlamli farkhlik olup olmadigi ANOV A testi ile incelenmis ve sonuclar
Tab lo 13' de verilmistir.
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Tab lo 13. 6grencilerin M. 0. 6. Puan Ortalamalari jze Baba Egitim Diizeyi
Arastndaki jfi§ki

Gruplar arasi
Gruplar ici
Toplam
p>0,05

Karel er
Toplami
2,741
444,032
446,773

Karel er
Ortalamasi
,548
,803

Serbestlik
Derecesi
5
553
558

F

p

0,683

0,637

Tabla 13'de gori.ildi.igi.i gibi, ANOVA testi sonuclanna gore babanm egitim
di.izeyi ile mesleki olgunluk olcegi puan ortalamalan

arasmda anlamli bir farkhhk

tespit edilmemistir (p>0,05).

4.2.6. Ogrencilerinin MOO Puan Ortalamalarr ile Anne Egitim Diizeyi
Arasmdaki Iliski ile ilgili Bulgular
Ogrencilerin

Mesleki Olgunluk

Olcegi (M.0.0)

Puanlan

ile annelerinin

egitim di.izeyi arasmda anlamli farkhlik olup olmadigi ANOV A testi ile incelenmis,
Tabla 14'te sunulmustur,

Tab lo 14. 6grencilerin M. 0. 6. Puan Ortalamalari jze Anne Egitim Diizeyi
Arasmdaki Iliski

Gruplar arasi
Gruplar ici
Top lam
p>0,05

Karel er
Toplarm
8,070
438,713
446,784

Karel er
Ortalamasi
1,614
,793

Serbestlik
Derecesi
5
553
558

F

p

2,035

0,072

Tablo 14 incelendigi zaman, ANOVA testi sonuclanna gore ogrencilerin anne
egitim di.izeyi ile mesleki olgunluk ol<;egi puan ortalamalan
farkhhk tespit edilmemistir (p>0,05).
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arasmda anlamli bir

4.2.7.

Ogrencilerinin

MOO

Puan

Ortalamalari ile Ailenin Ayhk Geliri

Arasmdaki Iliski ile ilgili Bulgular
Ogrcncilerin Mesleki Olgunluk Olcegi (M.0.0) puanlan ile ailelerin gelir
duzeyleri arasmda anlamli farklihk olup olmadrgi ANOV A testi ile incelenmis,
sonuclar Tabla 15'te gosterilmistir.

Tablo 15. Ogrenciterin M.0.0. Puan Ortalamalan jze Ailelerin Aylik Gelir Durumu
Arasindaki jzi,)ki

Gruplar arasi
Gruplar ici
Tap lam
p>0,05

Karel er
Toplarru
6,754
406,798
413,552

Karel er
Ortalamasi
1,351
,795

Serbestlik
Derecesi
5
512
517

F

p

1,700

0,133

Tabla 15' de gorulen arastirma sonuclara gore, gelir gruplan
olgunluk olcegi puan ortalamalan

ile mesleki

arasmda anlamh bir farkhlik tespit edilmernistir

(p>0,05).

4.2.8. Ogrencilerinin MOO Puan Ortalamalari ile Aile Birliktelik Durumlan
Arasmdaki ili~ki ile ilgili Bulgular
Ogrencilerin Mesleki Olgunluk Olcegi (M.0.0) Puanlannm, ailelerin durumu
itibariyle

anlamli

farklihk

olup

olmadigi

incelenmis,

sonuclar

Tabla

16'da

sunulmustur.

Tablo 16. Og_rencilerin M. 0.0. Puan Ortalamalari jze Aile Durumu Arasmdaki Iliski -

Gruplar arasi
Gruplar ici
Tap lam
p>0,05

Karel er
Toplarm
1,924
448,545
450,469

Serbestlik
Derecesi
4
562
566

Karel er
Ortalamasi
,481
,798

F

p

0,603

0,661

Tabla 16'da goruldugu gibi, ANOVA testi sonuclanna
mesleki olgunluk ol~egi puan ortalamalan
farkhhk tespit edilmemistir,
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gore ogrencilerin

ile aile durumlan arasmda anlamh bir

4.2.9. Ogrencilerinin MOO Puan Ortalamalan

ile Kardes Sayilarr Arasmdaki

ili~ki ile ilgili Bulgular
Mesleki

Olgunluk

Olcegi (M.0.0)

Puanlannm kardes sayilan

itibariyle

anlamh farkhlik olup olmadigi incelenmis olup sonuclar Tab lo 17' de gosterilmistir.

Tablo 17. Ogrencilerin M.0.0. Puan Ortalamalan jze Kardes Saytlari Arastndaki
Iliski

Gruplar arasi
Gruplar ici
Top lam
p>0,05

Karel er
Ortalamasi
1,754
,790

Serbestlik
Derecesi
4
562
566

Karel er
Toplanu
7,016
443,841
450,857

F

p

2,221

0,066

Tablo 17' de belirtilen, ANOV A testi sonuclanna gore kardes sayilan itibariyle
mesleki olgunluk olcegi puan ortalamalan

arasmda

anlamh bir farkhlik

tespit

edilmemistir (p>0,05).

4.2.10. Mesleki Rehberlik Egitimi Alma Durumu ile Ogrencilerinin MOO Puan
Ortalamalan Arasmdaki Iliski ile Ilgili Bulgular
Ogrencilerin daha once mesleki rehberlik egitimi alma durumu ile M.0.0
puan ortalamalan arasmda anlamli farkliligm olup olmadigmi ortaya koymak icin ttesti yapilrms ve sonuclar Tab lo 18' de verilmistir.

Tablo 18. Ogrencilerin M.0.0. Puan Ortalamalan jze Mesleki Rehberlik Egitimi
Alma Durumu Arastndaki j[i§_ki
,

Evet
Hayir
p>0,05

n
81
453

X
1,839
1,889

s

SD

t

p

0,828
0,897

532

-0,468

0,640

Tablo 18'de gorulen t-testi sonuclanna gore, mesleki rehberlik egitimi alma
durumu ile MOO puan ortalamalan arasmda anlamh bir farkhhk tespit edilmemistir.
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BOLUMV
TARTI~MA VE YORUM

Bu bolumde,

ilkogretim

ikinci kademe

ogrencilerinin

mesleki olgunluk

duzeylerinin incelenmesi amaciyla yapilan arastirmadan elde edilen bulgular, tartisihp
yorumlanrrusnr. Tartisma ve yorumlar, bulgular bolumundeki

siraya uygun olarak

ya pilmistir.

5.1. Ilkogreum Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Oh;eginden
Aldrklari Puan Bulgularmm Tartisma ve Yorumu
Cahsma grubunu olusturan ogrencilere MOO uygulanmis ve ogrencilerin %
35, 1' inin mesleki olgunluk duzeyi yuksek <;1kt1g1 bulgusuna ulasilmistir. Calisma
grubunun % 45,1 'i ortalama mesleki olgunluk duzeyinde, % 19,8' inin ise mesleki
olgunluk duzeyinin dusuk oldugu gorulmektedir. Bu bulgular Akbahk (1991)' m 8.
siruf ogrencileri i.izerinde yaptrgi cahsmalar ile benzerlik gostermektedir.
Herne kadar mesleki olgunluk di.izeyi buyuk oranda ortalama ve ortalamanm
uzerinde ciksa da % 19,8 lik
olusan

dilimin,

mesleki

dusuk mesleki olgunluga sahip olan ogrencilerden

olgunluk

duzeyini

artiracak

cahsmalann

yapilmasi

gerekmektedir.

5.2. Ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Ol~eginden
Aldiklari Puanlar ile Snnf Degiskeni Arasmdaki Iliski Bulgularmm Tartisma ve
Yorumu
Cahsma

grubunun

mesleki

olgunluk

olceginden

aldiklan

puanlar

ile

bulunduklan siruflar arasmda anlamh bir iliski olmadigi bulgusuna ulasilnustir.
Ogrencilerin
degistiginden

bulunduklan

simflara

yas ile siruf degiskenlerini

gore
beraber

yaslan

da

orantih

degerlendirmek

olarak

mumkundur.

Super' in mesleki gelisirn donernlerinin aym yillara denk gelmesi ( 4-13 yas bi.iyi.ime
donemi), 6,7 ve 8. smiflar arasmda mesleki olgunluk di.izeyi acisindan anlamli bir fark
bulunamamasi bulgusunu aciklamaktadir. Aynca mesleki olgunluk ile smif degiskeni
arasmdaki iliskiyi inceleyen Akbiyik (1996)'m ve Sahran<;(2000)'m lise ogrencileri
(14-24

yas

kesfetme

donemi)

uzerine

yapugi

arastirrna

bulgulannda

degiskeninin (9, 10, 11. smiflar) anlamli farkhlik yaratrnadigi gorulmektedir.
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siruf

Ancak

bu

bulgularla

tutarhlik

gosterrneyen

arastirmalar

da

mevcuttur.

Ornegin, Yazar (1997) ve Oguz (2008) genel lise ve meslek lisesi ogrencileri,
(2002) Sosyal Hizrnetler
kalan lise ogrencileri,
uzerinde

yapilan

ve Cocuk Esirgeme

Kurumu'na bagli yetistirme

ve Zeren (1999) tarafmdan

arastirmalar

mesleki

anlamh bir iliski oldugu bulgusuna

olgunluk

yabanci dil agirhkh
duzeyi

Acisu

yurtlannda

lise ogrencileri

ile suuf degiskeni

arasmda

ulasrmstir.

5.3. Ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Olceginden
Aldiklarr Puanlar ile Yas Gruplan Arasmdaki ili~ki Bulgularmm Tartisma ve
Yorumu
Cahsrna

grubunun

mesleki

olgunluk

olceginden

aldiklan

puanlar

ile

bulunduklan yas gruplan arasmda anlamli bir iliski olmadigi bulgusuna ulasilrrustir,
Bu bulgu Saym (2001)' m lise ogrencileri uzerinde yapugi cahsmasi ile parallelik
gostermektedir, Saym, yasm mesleki olgunluk uzerinde etkisinin olmadigi bulgulanna
ulasrmstir.
Calisma grubunu olusturan ogrencilerin tamarnma yakmmi 14 yas ve alti
olusturmaktadir. 6,7 ve 8. simflar arasmda pek yas farki olmadigindan birbirine yakin
puanlar almmasmi

olagan karsilamak

gerekir. Bu yas grubu Super'in 'Buyume

Donerni' olarak adlandirdigi donemdir. Bu donemde cocuk yetiskinlerin rollerini izler
ve onlara benzeme arzusu ile birtakim mesleklere ozenir. Bu tercihler ozenti ve
heveslerini yansitir. Ozenti ve heveslerinin yardmuyla yeteneklerini gelistirir, neler
yapabilecegi ve ne olmak istedigine iliskin bir oz kavrarm gelistirir. Meslekler ve
cahsma yasami hakkmda fikir edinir (Kuzgun,2006).
Aynca Ginzberg'in

'Hayal

Donemi'de aym yaslara

denk gelmektedir.

Ginzberg, 12 yasma kadar olan hayal doneminde cocugun genellikle cevresindeki
kimselere karsi gelistirdigi ozdesime gore bazi meslek tercihlerinde bulundugunu
ifade eder. Cocuk, yeteneklerin meslek secimindeki onemini bilmedigi gibi, kendi
yeteneklerinin de farkmda degildir (Kuzgun,2006).
itibaren kendi yeteneklerinin

12 yasmdan (Deneme Donemi)

farkma varmaya, yetenekleri ile meslekler arasmda

baglanti kurmaya baslar. Cahsma grubunu olusturan ogrencilerin yaslan da bu gecis
donemine denk gelmektedir.

48

5.4. Ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Oll;;eginden
Aldrklari Puanlar ile Cinsiyetleri Arasmdaki ili~ki Bulgularmm Tartisma ve
Yorumu
Cahsma

grubunun

mesleki

olgunluk

olceginden

aldiklan

puanlar

ile

cinsiyetleri arasmda anlamli bir iliski olmadrgi bulgusuna ulasilnusnr. Zeren (1999)'
in cahsmalan bu arastirma bulgusunu destekler niteliktedir. Zeren lise ogrencileri ile
yapugi

cahsmada

ulasnustir.

cinsiyetin

mesleki

olgunluga

etkisinin

clmadigi

sonucuna

Aym bulguya Surucu (2005)' nun genel liselerde okuyan ogrenciler

uzerinde yaptigr cahsmasmda da rastlamak mumkundur.
Fakat, Akay (1983), Uzer (1987) Evren (1999), Kalafat (1998), Bal (1998)
gibi onceki yillarda yapilan pek 90k cahsma cinsiyetin, mesleki olgunlugu kizlann
lehine etkiledigine

yoneliktir.

Ornegin

Akabahk

(1991), cahsmasinda

8. smif

ogrencilerinin mesleki olgunluk puanlannm kizlann lehine olarak daha yuksek 91kt1g1
sonucuna ulasmisur.
Ginzberg ve arkadaslan (1951), kizlann 17 yaslannda genellikle evlenmeye
yoneldiklerini, meslek sahibi olmayi ikinci derecede dusunduklerini
Kizlar

da

erkekler

gecmektedirler

gibi

Super'in

bahsettigi

aym

gelisim

ama meslek planlanm kesinlestirememekte,

saptarmslardir.
basamaklanndan

bunu hep evlilige gore

ayarlamaya cahsmaktadirlar (Kuzgun, 2000).
Yapilan

butun

bu

cahsmalan

goz

onunde

bulundurdugumuzda,

kiz

ogrencilerin, onceki yillarda yani 1999 ve oncesine ait yapilan arastirmalarda mesleki
olgunluk duzeylerinin erkek ogrencilere

gore oldukca yuksek iken daha sonraki

yillarda kiz ogrenciler ile erkek ogrenciler arasmda, farkin giderek kapandigi ve
anlamli bir fark olmadigi gorulmektedir. Bunu kadmm toplum hayatmdaki yerinin
artmasma

baglamak

mumkundur.

Anadolu' da daha

once

ogretmenlik gibi 90k az sayida meslek kadma yakistmhyor

sadece

hemsirelik,

iken kadmm toplum

hayatmdaki yerinin giderek artmasi ile erkekler ile kadmlar arasmda mesleki anlamda
fark nerede ise kalmamistir. Gunumuzde kadim, otobiis soforlugunde de, yonetici
koltugunda da, devlet bakam olarak da gormek mumkundur. Yapilan arastirrnalarda
kiz ile erkek ogrenciler arasmdaki mesleki olgunluk duzey farkmin son yillarda
kapanmasi bu sebeplere baglanabilir,
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5.5. Ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Olc;eginden
Aldiklart Puanlar ile Babamn Egitim Diizeyi Arasmdaki ili~ki Bulgularmm

Tartisma ve Y orumu
Cahsma grubunun mesleki olgunluk olceginden aldiklan puanlar ile babanm
egitim duzeyleri arasmda anlamli bir iliski olmadigi bulgusuna ulasilrmstir.

Akbiyik

(1996), Zeren (1999) ve Sahranc (2000) da cahsmalannda babanm egitim duzeyi ile
ogrencilerin mesleki olgunluk duzeyleri arasmda anlamli bir fark olmadigi sonucuna
ulasmislardir.
Ancak

bu bulgu,

Bal

(1998)

ve Sekmenli

(2000)'nin

cahsmalanyla

celismektedir. Sekmenli (2000) babasi en az yuksek okul mezunu olan ogrencilerin
mesleki olgunluk duzeylerinin,

babasi ilkogretim mezunu olan ogrencilerden daha

yuksek oldugu bulgusuna ulasmisur.

5.6. ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Olc;eginden
Aldrklari Puanlar ile Annenin Egitim Diizeyi Arasmdaki ili~ki Bulgularmm
Tartisma ve Yorumu
Cahsma grubunun mesleki olgunluk olceginden aldiklan puanlar ile annenin
egitim duzeyleri arasmda anlamh bir iliski olmadigi bulgusuna ulasilrrusur. Bu bulgu
Akbiyik (1996), Otrar (1997), Zeren (1999) ve Sahranc (2000)' m cahsmalanrn
destekler niteliktedir.
Ancak Sandis (1970) ana babanm ozellikle annenin egitim duzeyi ile ust
duzey mesleklere yonelis arasmda da iliski saptarrustir. Annenin egitim duzeyi ile
Ogrenci Secme Smavi puanlan arasmda anlamli iliski bulunmustur (Kuzgun,2006).

5.7. Ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Olceginden
Aldtklari Puanlar ile Ailenin Gelir Diizeyi Arasmdaki ili~ki Bulgularmm
Tartisma ve Y orumu
Cahsma grubunun mesleki olgunluk olceginden aldiklan puanlar ile gelir
duzeyi arasmda anlamh bir iliski olmadigi bulgusuna ulasilrmsur. Bu bulgu Akbahk
(1991), Akbiyik (1996), Otrar (1997), Zeren (1999), Sekmenli (2000) ve Surucu
(2005)'ntin genel liselerde okuyan ogrenciler uzerinde yaptigi cahsmalanni destekler
niteliktedir.
Ancak daha eski tarihlerde yapilan arastirmalar bu bulgularla celismektedir.
Ornegin, Ozguven (1978), universite smavlanndaki basan ile ailenin sosyo ekonomik
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di.izeyinin, gencin yetistigi
i.iniversiteye

giris smavlanndaki

Aynca ulkemizde
cocuklanmn
hemsirelik

cevrenin

bu konuda

meslek:i

basanyi
yapugi

oldugu gorulmektedir

artmci etmenler

siruf

ogretmenligi,

saptanustir.

dusuk olmakla

yonden

zenginliginin

oldugu ortaya konmustur.

Ceylan

simrlandrgiru

yasitlannmkinden

ve kulturel

cahsmada

beklentilerinin

gibi mesleklerle

de, kentlerdeki

buyuklugunun

(1981),

ciftci ve zanaatkar

polislik,

astsubayhk,

Bu grubun meslek hedeflerinin

birlikte,

babalanmnkinden

yuksek

(Kuzgun,2006).

5.8. Ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Ol~eginden
Aldiklari Puanlar ile Aile Durumu Arasmdaki ili~ki Bulgularmm Tartisma ve
Yorumu
Cahsma grubunun

mesleki olgunluk olceginden

aldiklan

puanlar ile aile

durumu arasmda anlamh bir iliski olmadigi bulgusuna ulasilnusnr.
Sahranc (2000), lise i:igrencileri ile yaptigi cahsmada

aile parcalannushk

durumunun mesleki olgunluk di.izeyine etkisin olmadigi sonucuna varrrustrr. Flouri ve
Buchanan (2002) da 2722 ingiliz ergenle yaptigi cahsmada aile yapisuun mesleki
olgunluga etkisinin olmadigi bulgusuna ulasnustir.
Bu bulgular anne babasi hayatta olan ve beraber yasayan ogrencilerin daha iyi
bir mesleki olgunluk di.izeyine sahip olacagi dusuncesini ortadan kaldirmaktadir.

5.9. Ilkogretim Ikinci Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Ol~eginden
Aldiklarr Puanlar ile Kardes Sayisi Arasmdaki Iliski Bulgularmm Tartisma ve
Yorumu
Calisma grubunun mesleki olgunluk olceginden aldiklan puanlar ile kardes
sayisi degiskeni arasmda anlamh bir iliski olmadrgi bulgusuna ulasilrrustir. Bu bulgu
Cohan (2005)' m cahsmalanru destekler niteliktedir; kardes sayisi arttikca ve ya
azaldikca

bireyin

daha iyi mesleki tercihlerde

bulunacagi

dusuncesini

ortadan

kaldirmaktadir.
Ancak Blau ve Duncan (1967) az nufuslu ailelerin cocuklanrun,

kalabalik

ailelerin cccuklanna gore daha ust di.izeyde mesleklere girdiklerini belirtmektedirler.
OSYM'de 1978, 1991 ve 2002 yillannda yapilan arastirmalarda ise bir ve iki cocuklu
ailelere mensup adaylar bir yana birakildiginda,
i.iniversiteye giris smavlanndaki

cocuk sayisi arttikca adaylann

basansinda dusme egilimi oldugu gorulmustur

(Kuzgun,2006).
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Y oksul ailelerde cocuk sayisi fazla oldugundan (Kuzgun,2006), kardes sayrsi
ile ekonomik duzey birlikte degerlendirilebihr.

Su var ki daha once bahsedilen,

Akbalik (1991), Akbiyik (1996), Otrar (1997), Zeren (1999), Sekmenli (2000) ve
Surucu (2005) gibi pek cok arastirma bulgulan

ekonornik

olgunluk duzeyine etki etrnedigini gostermektedir.
ailelerde kardes sayismin

arttigi gorulse

duzeyin de mesleki

Y ani ekonomik duzeyi dusuk

de bunun mesleki olgunluk

duzeyine

etkisinin olmadigi gorulmektedir.

5.10. Ilkogretim

II.Kademe Ogrencilerinin Mesleki Olgunluk Ol~eginden

Aldiklarr Puanlar ile Mesleki Rehberlik Egitimi Alma Durumu Arasmdaki ili~ki

Bulgularmm Tartisma ve Yorumu
Cahsma grubunun mesleki olgunluk olceginden aldiklan puanlar ile mesleki
rehberlik

egitimi alma durumu arasmda

ulasilrmstir.

Cahsma grubunu olusturan

anlamh bir iliski olmadigi bulgusuna
ogrencilerin bulundugu

servisi vardir, Fakat ankete katilan ogrencilerin cogunlugunun

okulda rehberlik
(% 79,2) mesleki

rehberlik egitimi almadigim ifade etmis olmasi, belki de mesleki rehberlik egitimine
cok az yer verildigi, ogrenciler tarafmdan tam olarak anlasilmasi saglanamadigi

ve

etkili olunamadignu gostermektedir.
Bal (1998), Okullannda

rehberlik

servisi olan ve olmayan ogrencilerin

mesleki olgunluk duzeyleri arasmda bir fark bulunmazken,
egitim prograrru" nm lise 2. siruf ogrencilerinin
ytikseltmede

etkili oldugu bulgusuna

"mesleki karar verme

mesleki

olgunluk duzeylerini

ulasrrustir. Bireyin mesleki olgunlugunun;

rasyonel, icsel psikolojik faktorlerden, bireyin cevresinden gelen dissal olanaklar ve
engellerden

onemli olcude etkilendigi saptannus ve mesleki olgunlugun egitimle

gelistirilebilecegi ortaya konmustur. Buna gore cahsma grubuna iyi bir mesleki egitim
programi uygulamanm mesleki olgunluk seviyesini olumlu yonde etkileyebilecegi
soylenebilir,
Bununla

birlikte

cahsma

grubunun,

mesleki

rehberlik

egitimi

almamis

olmasma karsm MOO'den aldiklan puamn yuksek oldugu gorulmektedir. Bu bulgu
psikanalitik

kuramcilan destekler

niteliktedir.

Psikanalitik

kuramcilardan

Brill

(1949)'e gore, normal insamn meslek secme konusunda rehbere ihtiyaci yoktur.
Cunku insanm bilincdisi durtuleri, onun hangi alanda doyum saglayacagmi soyleyen
en iyi rehberdir. Bordin ve arkadaslarr'na
donemlerindeki

saplantilar

ve aciga

gore, cocuklugun ilk yillanndaki gelisim
cikmanus
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enerji

birikirni,

bazi

mesleki

davramslar

ile tatrnin edilmeye

cahsihr.

Ornegin;

kasaphk, operatorluk ( cerrah ) gibi mesleklere yoneltir.
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sadistlik

ictepileri

bireyleri

BOLUMVI
SONU<; VE ONERiLER
6.1.Sonu~
1. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerin %45, 1 'inin mesleki
olgunluk

duzeyleri

orta seviyede,

%19,8'inin

dusuk,

%35,ll'inin

ise mesleki

olgunluk duzeyleri yuksek cikrmstir,
2. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerin mesleki olgunluk
olceginden

aldiklan

puanlar ile bulunduklan

smiflar arasinda anlamli bir iliski

bulunrnarrusnr.
3. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerin mesleki olgunluk
olceginden aldiklan puanlar ile yaslan arasmda anlamh bir iliski bulunmanusnr.
4. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerin mesleki olgunluk
olceginden aldiklan puanlar ile cinsiyetleri arasmda anlamh bir iliski bulunmarrustir.
5. Arasturnaya

katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerin mesleki olgunluk

olceginden aldiklan puanlar ile anne-babalannm egitim duzeyleri arasmda anlamli bir
iliski bulunmanustrr
6. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerin mesleki olgunluk
olceginden

aldiklan

puanlar ile ailelerin ayhk geliri arasmda anlamh bir iliski

bul unmamistir.
7. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerin mesleki olgunluk
olceginden

aldiklan

puanlar

ile

aile

durumlan

arasmda

anlamli

bir

iliski

bulunmamistir.
8. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kaderne ogrencilerin mesleki olgunluk
olceginden

aldiklan

puanlar

ile

kardes

sayilan

arasmda

anlamh

bir

iliski

bulunmarrustir.
9. Arastirmaya katilan Ilkogretim II.kademe ogrencilerln mesleki olgunluk
olceginden aldiklan puanlar ile mesleki rehberlik egitimi alma durumu arasmda
anlamh bir iliski bulunmanusur.
MOO' den dusuk puan alan, arastirma grubunun %19,8' ini Donald Super' in
mesleki gelisim kuramma gore degerlendirdigimizde

cocuklann icinde bulunduklan

cevreyi yeterince kesfetme cabasi icinde bulunmadiklan,
kontrollerinin

artmadigi, gelecekleriyle

kendi yasamlan uzerindeki

yeterince ilgilenrnedikleri

ve is dunyasina

iliskin bilgi dagarcigmm yeterince gelismedigi ve ya ogrencilerin sorulara verdigi
cevaplara gore kendilerini bu sekilde ifade ettigi gorulmektedir.
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Bu bulgulann yam sira, aym suuftaki ogrencilerin bir kisrm mesleki rehberlik
egitimi aldigiru ifade ederken diger bir kisim ogrencilerin bu kelimeyi dahi ilk defa
duyduklanm

soylemeleri

gozlemlerim

arasmda

yer

almaktadir

ki

bu

bulgu

ogretmenlerin de mesleki rehberlik anlammda daha yeterli ve ilgili olmalan gerektigi
sonucunu ortaya koymaktadir. Bu rehberlik, kimin hangi meslegi secmesi gerektigi
anlammda

degil, ogrencinin

kendi kisiliginin,

fiziksel

ozelliklerinin

ve ruhsal

yapisinm, ilgi ve yeteneklerinin daha erken yasta farkindahgmi saglamaya yonelik
olmalidir.
Daha once lise ogrencileriuin mesleki olgunluk duzeyleri ile ilgili yapilan pek
cok

arastirma,

gosterrnektedir.

bu

arastirmadan

Ancak ilkogretim

elde

edilen

ikinci kademe

yapilnus olmasi arastirrnaci ve akademisyenler

sonuclarla

kismen

benzerlik

seviyesinde

cok az arastirma

tarafmdan bu konuya daha fazla

deginilmesi gerektigi sonucunu ortaya koymaktadir,
Ogrencilerin cogunun mesleki rehberlik egitimi almadiklanni ifade etmelerine
ragmen MOO' den elde edilen puanlann yuksek oldugu da (%35,1 Ijgorttlmektedir.
Bu orana dahil

olan

degerlendirdigimizde

ogrencileri
buyume

Super'in

donemine

kesfetme

basladiklan,

cabasi

icinde

gelisim

donemlerine

denk gelen bu ogrencilerin,

beklenen mesleki olgunluk davraruslanru
cevreyi

mesleki

gore

yasmdan

yerine getirdikleri, icinde bulunduklan

olduklan,

kendi

gelecekleriyle

ilgilenmeye

fantezi ve oyunlar aracihgiyla yetiskin rolleri izleyerek is dtinyasma

iliskin bilgi dagarciklannin olusmaya basladigim soylemek mumkundur.
Super (1990) cocukluktaki kariyer gelisiminin boyutlanru belirlemek amaciyla
Buehler (1935) ve Jodaan'm
inceledikleri

cahsmalanna

(1963) cocuklann
dayanarak

merak ve arastirma davramslanni

cocukluktaki

kariyer

gelisiminin

teorik

modelini gelistirmistir. Bu model; merak, arastirma, bilgi, anahtar figurler, ilgiler,
denetim odagi, zaman perspektifi, benlik kavrarru ve planlihk adlan verilen dokuz
boyuttan

olusmaktadir.

Super' e gore

( 1990)

cocuklann

bu

dokuz

boyuttaki

davramslan basanli bir sekilde kazanmalan onlann etkili problem cozme ve karar
verme davramslanru

ogrenmelerine

yol acar. Super, bu dokuz boyutta belirledigi

davraruslann sadece cahsma ve i~ yasanuyla iliskili davraruslarla simrli olmadigiru,
ozellikle

merak ve arastirma

boyutlanndaki

davraruslan

cocuklarm

okulda ve

oyunlannda kazandiklanru ileri surmektedir. Dolayisiyla Super'in cocuklukta kariyer
gelisimi

modelinin

icerigi,

dogrudan

kariyer
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secimiyle

iliskili

olmayan

fakat

cocuklann okulda ve oyunlannda kazandiklan kariyer gelisimlerine katkida bulunan
davranislardan olusmaktadir.
Super'in dokuz boyutta ele aldigr ilgi, merak, arastirma, bilgi gibi temel
kavramlann
benlik

egitimciler tarafmdan ogrencilere zamanmda ogretilmesi, ogrencilerin

algrsmm

olusmasina

ulasmasma yardimci

ve yasmdan

olacaktir,

beklenen

Dolayisiyla

egitimciler mesleki rehberlik cahsmalanni,

mesleki

okullarda

olgunluk

rehber

di.izeyine

ogretmenler

ve

daha titiz, sistemli ve ogrencilerin yas

grubuna/mesleki gelisim donemlerine gore yapmalan gerekmektedir.
Luzzo
yaslanndaki

ve Pierce

(1998),

bilgisayar

destekli

ogrencilerin mesleki olgunluklannm

egitim

programmm

12-15

artmasmda olumlu yonde etkisi

oldugunu tespit etmistir. Buna bagli olarak cagmuzm degisen ve gelisen olanaklan
mesleki olgunlugu etkileyen degiskenlerin cesitliliginin de arttignu gosterrnektedir.
Yani evdeki bilgisayar, televizyon gibi pek cok unsurun mesleki olgunluk di.izeyini
anne ve babanm egitim durumu, kardes sayisi veya cinsiyetten cok daha fazla
etkileyici ve yonlendirici olabilecegi gorulmektedir.
Bu sonuclara bagli olarak hazirlanan oneriler asagida belirtilmistir.

6.2. Oneriler
Oneriler arastirmaya yonelik oneriler ve uygulamaya yonelik oneriler olmak
i.izere iki bashk altmda ele almrrusnr.

6.2.1. Arastirmaya Yonelik Oneriler
1. Bu arastirma bulgulan yas, cinsiyet, kardes sayisi, gelir durumu gibi pek eek
degiskenin mesleki olgunlugu etkilemedigini gosterrnektedir. Cagnrnzm degisen ve
gelisen sartlanna bagli olarak mesleki olgunluk di.izeyini etkileyebilecegi dusunulen
daha fazla degisken (cep telefonu, bilgisayar, sinema, tiyatro v.b. ), arastirmacilar
tarafmdan degerlendirilebilir.
2. Pek cok arastirma bulgulanna
etkileyen

degiskenlerin

(yas,

gore ogrencilerin mesleki olgunluk di.izeylerini

cinsiyet,

anne-baba

egitim

di.izeyi v.b.),

baska

arastirmacilann

bulgulannda mesleki olgunluk duzeyini etkilemedigi gorulmektedir.

Aym

arastirma

konuda

yapan

pek cok

arastirmacnun

bulgularmm

birbiriyle

celismesinin nedenleri, akademisyenler tarafmdan arastmlmasi faydah olabilir.
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6.2.2. Uygulamaya Yonelik Oneriler
1. Suuf ogretmenleri ve brans ogretmenleri ogrencilerle uzun sure beraber olduklan
icin onlan

daha fazla gozlemleme

imkanma

sahiptirler.

sonuclanru

okuldaki psikolojik darnsmanla paylasmalan

Elde ettikleri gozlem

ogrenciler adma mesleki

olgunluklannm gelismesine yardimci olmak adma daha faydah olabilir.
2. Her dersin mesleklerle

ilgisinin

kurulmasi

ve ogrencilere

bilgi verilmesi,

ogrencilerin dersleri ile gelecekteki meslekleri arasmda iliski kurmalanna yardimci
olabilir.
3. Ogretmenlerin cgrencilerinin

kendilerini daha iyi tammalanna

ve anlamalanna

firsat verecek egitsel kol cahsmalanna gonullu olarak katilmalanna firsat vermeleri
mesleki olgunluklannm gelisimi acismdan onemlidir.
4. Okullanrmzda uygulanan rehberlik saatlerine giren siruf rehber ogretmenleri ve
okul

yoneticilerinin

degistirmeleri

rehberlik

hizmetlerine

iliskin

ve eksikliklerini

gidermeleri

mesleki

beceri

ve

rehberlik

anlayislanru
hizmetlerinden

yararlanacak ogrencilere katki saglayacaktir. Rehberlik saatlerinin kariyer gelisimine
yardimci

olacak etkinlikler

yerine bu surenin farkli etkinliklerle

gecirilmesinin

onlenmesi onem tasrmaktadir. Okul yoneticilerine ve smif rehber ogretmenlerine
verilecek hizmet ici egitim kurslan yararli olacaktir.
5. Ogrctmcnlcr, ogrencilenn calisma hayatmi daha yakindan tammalanna yardimci
olmak icin cesitli isletmelere, kurum ve kuruluslara geziler di.izenleyip, cesitli meslek
mensuplanm okula davet ederek mesleki olgunlugun gelismesine yardimci olabilirler.
6. Devlete ait TV kanallannda

cocuklann ilgi ve yeteneklerinin farkmda olmasmi

saglayici ve meslekleri taruticr yaymlar yapilabilir.
7. Egitimin sadece okulda degil bireyin dun ya ya geldigi andan itibaren basladigmm
ve bu egitimin bireyin
ogretilmelidir.

mesleki

kariyerini

dahi etkiledigi

bilgisi ebeveynlere

Bu amacla halk egitim merkezlerinde ve ya okullarda yapilan veli

toplantilannda verilecek kisa sureli kurslar etkili olabilir.
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Anket
KiSiSEL BiLGiLER BOLUMU

SINIFINIZ:

YASINIZ:

CiNSiYETiNiZ: Kiz ( )

1.

Erkek ( )

Babamzm Egitim Diizeyi Nedir?
A. Bgitim Almanus ( )
B. ilk Okul ( )
C. Orta Okul ( )
D. Lise ( )
E. Universite ( )
F. Yuksek Lisans ve uzeri (

2. Annenizin Egitim Diizeyi Nedir?
A. Egitim Almanus ( )
B. ilk Okul ( )
C. Orta Okul ( )
D. Lise ( )
E. Universite ( )
F. Yiiksek Lisans ve uzeri (

.

3. Ayhk Gelir Diizeyiniz Nedir?
A. 0-810 TL ( )
B.811-1500TL( )
C.1501-2000TL( )
D. 2001-2500 TL ( )
E. 2501-3000 TL ( )
F. 3001 TL ve uzeri (
4. Aile Durumunuz Nedir?
A. Annem ve babam sag ve beraber yasiyoruz (
B. Sadece annem sag ( )
C. Sadece babam sag ( )
D. Annem de babam da sag degiller (
E. Annem ve babam bosandilar ( )
5. Kat; kardessinlz?
· A. Ben evin tek cocuguyurn ( )
B. 2 Kardesiz ( )
C. 3 Kardesiz ( )
D. 4 Kardesiz ( )
E. 5 veya daha fazla kardesiz ( )
6. Daha Once Mesleki Rehberlik Egitimi Aldimz mi?
Evet ( )
Hayir ( )

MESLEKi OLGUNLUK OL<;'.EGi
AC::IKLAMA
A~ag1daki cumleleri dikkatle okuyunuz. Cumlede ifade edilen fikre katiliyorsaruz
'Evet', kanlrmyorsamz 'Hayir' bolumunu karalayrniz,
1.

Insan bir meslegi secmeden once yetenekli oldugu alanlarda kendini
gelistirmeye cahsmahdir.
·
Evet (
)
Haytr (

2.

Bana cekici gelen hicbir meslek bularmyorum,
Evet (
)

3.

Hayir (

Meslekte basan insanm yeteneklerine ve cahsmasma degil, iyi bir cevresi olup
olmamasma baglidir.
Evet (
)
Hayir (
73

4.

5.
6.
7.
8.

Okulda basanli oldugum konularla ilgili mesleklere yonelecegim.
Evet (
)
Hayir (

)

Ilerde sevdigim bir meslekte cahsmayabilirim.
Evet (
)

Hay1r (

)

Bir meslege gireyim de ne olursa olsun.
Evet (
)

Hayrr (

)

Hangi alanlarda yetenekli oldugumu biliyorum.
Evet (
)

Hayir (

)

ilgilerimi iyi tanmm.
Evet (
)

Hayir (

)

9.

Meslek secme zamamm gelince cevremdekilerin onerilerine gore bir karar
vennm.
)
Hayir (
Evet (
)

10.

Insanin hangi meslege girecegini buyukleri daha iyi bilir.
Evet (
)
Hay1r (

)

Hangi meslege girecegimi pek dusunmuyorum.
Evet (
)

)

11.

Hay1r (

12.

Sira bir meslek secmeye geldiginde kendi karanrru kendim verecegim.
Evet (
)
Hay1r (
)

13.

Meslek secmek o kadar zor ki, bu isi kendi basima yapamam.
Evet (
)
Hay1r (

)

14.

Sanmm herkes gibi bir gun ben de calismak zorunda kalacagim ama bunu pek
istekle beklemiyorum.
Evet (
)
Hayir (
)

15.

Aldigim derslerin gelecekteki meslegimle iliskisini pek dusunmem,
Evet (
)
Hayir (

)

Cok param olsa da yine de bir rneslegim olsun isterim.
Evet (
)

)

16.

Hayir (

17.

Bir insanm gunun ucte birini is yerinde gecirmesi bana cok anlamsiz geliyor.
Evet (
)
Hayir (
)

18.

Benim icin simdi onemli olan derslerime calrsip siruf gecmektir. Zamam
gelince meslek secimini dusunurum,
Evet (
)
Hayir (
)

19.

Gelecekte ne olacagimi sik sik dusunmusumdur.
Evet (
)
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Hay1r (

)

20.

Kendimi ve meslekleri tammama yardimci olacak kisilere ihtiyac duyuyorum.
Evet (
)
Hayir (
)

21.

Her dersin bana ne kazandirdigi, yeteneklerimi gelistirmeme ne olcude katkisi
oldugu uzerinde dusunurum.
Evet (
)
Hayir (
)
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