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Araştırmada; lise öğrencilerinin mesleki kararsızlıklarını cinsiyetin, sınıf 

düzeyinin, okul türünün, kariyer denetim odağı ve alt boyutlarının, meslek seçimine 

ilişkin akılcı olmayan inançlar ve alt boyutlarının ne kadar yordadığına bakılmıştır.  

2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Sakarya‟nın Akyazı ilçesindeki 672 lise öğrencisi 

üzerinde Mesleki Karar Envanteri, Kariyer Denetim Odağı Ölçeği, Meslek Seçimine 

İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği ile veri toplanmıştır. Araştırmada Bağımsız 

Ortalamalar T-Testi, Pearson Korelasyon Analizi, Çoklu Hiyerarşik Regrasyon-Analizi-

kullanılmıştır._Araştırmada_-lise_-öğrencilerinin_-mesleki kararsızlıklarında cinsiyete 

göre anlamlı bir fark yok iken sınıf düzeyine göre ve okul türüne göre anlamlı bir fark 

olduğu görülmüştür. Kariyer denetim odağı puanları (iç ve dış denetim) cinsiyete göre 

ve okul türüne göre anlamlı düzeyde farklılaşmıştır. Fakat kariyer denetim odağı (iç ve 

dış denetim) puanları sınıf düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamıştır. 

Öğrencilerin cinsiyetine ve okul türüne göre meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan 

inançları anlamlı bir farklılık göstermektedir. Mesleki kararsızlık ile meslek seçimine 

ilişkin akılcı olmayan inançlar alt boyutları arasında zayıf düzeyde pozitif ilişki 

bulunmuştur. Mesleki kararsızlık ile kariyer denetim odağı alt boyutları olan içsellik ile 

zayıf düzeyde negatif ilişki; dışsallık boyutları ile zayıf düzeyde pozitif ilişki 

saptanmıştır. Mesleki kararsızlığın anlamlı yordayıcıları; kariyer denetim odağı alt 

boyutları olan çaresizlik, güçlü diğerleri ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan 

inançlar alt boyutları olan mükemmeliyetçilik, dışsal kontrol, özsaygıdır. Elde edilen 

bulgular, yordayan değişkenlerin mesleki karar verme envanteri-puanına-ilişkin-toplam-

varyansın-yaklaşık-olarak-%30‟unu açıklamaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Lise Öğrencileri, Mesleki Kararsızlık, Kariyer Denetim Odağı,  

Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar. 
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In this research, it was examined how gender, grade level, type of school, career 

locus of control and its sub-dimensions, the irrational beliefs relating to career choice 

scale and its sub-dimensions affect the career indecision status of high school students.  

In the 2018-2019 academic year, data were collected from 672 high school students in 

Akyazı district of Sakarya with Professional Decision-Making Inventory, Career Locus 

of Control Scale, and Irrational Beliefs Relating to Career Choice Scale. Independent 

Samples T-Test, Pearson Correlation Analysis, Multiple Hierarchical Regression 

Analysis were used in the research. In the research, while there was no significant 

difference in vocational indecision of high school students according to gender, there 

was a significant difference according to class level and school type. career locus of 

control scores (internal and external control) differed significantly according to gender 

and type of school. However, career locus of control scores (internal and external 

control) didn‟t differ significantly according to grade level. In the research, there is a 

significant difference in the irrational beliefs relating to career choice scale of high 

school students according to gender and type of school. A weak positive correlation was 

found between vocational indecision and sub-dimensions of irrational beliefs relating to 

career choice scale. There was a weak negative correlation with vocational indecision 

and internality, which is one of the sub-dimensions of career locus of control; a weak 

positive correlation with externality. Significant interpreters of vocational indecision; 

are desperation and strong others, which are the sub-dimensions of career locus of 

control, and perfectionism, external control and self-esteem, which are also sub-

dimensions of irrational relating to career choice. The findings reveal approximately 

30% of the total variance of the professional decision-making inventory score of the 

interpreted variables. 

Keywords: High School Students, Vocational Indecision, The Career Locus of Control, 

Irrational Beliefs Relating to The Career Choice Scale. 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

1.1. Problem 

Günümüz toplumunun en temel ve en önemli ihtiyaçlarından biri meslek sahibi 

olmaktır. Birey hayata etkin şekilde katılmak, üretmek ve kendini yeterli görmek ister. 

Toplumsal yapı, insan alışkanlıkları ve yaşam biçimi değişse de bireyin bir meslek 

sahibi olma ihtiyacı değişmez. Kuzgun (2017)‟a göre meslek, sadece para kazanmak 

değil, bireyin kendi kapasitesini kullanarak kendi özünü gerçekleştirmesidir. 

Dolayısıyla kişinin yaptığı iş bireyin kişiliğini de geliştirir. Bireyin doğuştan getirdiği 

yetenek ve potansiyellerini geliştirebilecek alan meslek alanıdır (Yeşilyaprak, 2012).  

Bireylerin kariyerleri ve kariyer dışı hayatlarıyla ilgili ilişki kuran ilk kuramcı 

Freud‟dur. Freud (1930,1985), bireyin hayatında aşk ve işin bireyin mutlu olmasını 

sağlayacak temel koşul olduğunu, çalışan ve sevebilen bireyin sağlıklı olduğunu 

belirtmiştir (aktaran Ulu, 2007).  Çünkü çalışmak birey için üretmektir. Aynı zamanda 

kendine ve hayata katkı sağlamaktır. Bu anlamda meslek seçimi insan hayatında önemli 

bir yere sahiptir.  

Profesyonel anlamda ilk meslek edindirme faaliyetleri 1900‟lü yıllarda Frank 

Parsons tarafından başlamıştır (Yeşilyaprak, 2012). Parsons‟ın kurduğu özellik-etmen 

kuramının varsayımına göre; kişilik özellikleri ve mesleğin gerekleri uyumlu olursa o 

meslekte başarılı olma şansı artmaktadır (Yeşilyaprak, 2012). Parsons‟ın kuramından 

sonra mesleki rehberlik hızla gelişmiştir. Mesleki rehberlik alanında yapılan çalışmalar, 

değişen toplumsal yapı ile birlikte mesleki ve kariyer danışmanlığı hizmet alanına 

dönüşmüştür. Bu dönüşüm sırasında da mesleki rehberliğin bir anda başlayıp biten bir 

hizmet alanı olmadığı, bireylerin her yaş ve gelişim döneminde bu hizmetin verilmesi 

gerektiği uzmanlar tarafından kabul görmüştür. Meslek seçimi; insanın tercih ettiği 

mesleklerden birini seçmesi ve seçtiği mesleğe hazırlanma çabası içinde olmasıdır 

(Kuzgun, 2014). Birey mesleki seçimini 14-18 yaş döneminde yapmaktadır. Bu dönem 

Super‟ ın mesleki gelişim evresi olan „Araştırma Dönemi‟ ne denk gelmektedir (Siyez, 

2012). Birey bu dönemde bir taraftan ergenlik döneminin getirdiği sorunlarla baş 

etmeye çalışırken bir taraftan da hayatına yön verecek bir mesleği seçmek zorunda 

kalmaktadır. Bu dönem gencin kendisi ve çevresiyle uyum sorunları yaşadığı, her 
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konuda kararsız olduğu bir gelişim dönemidir. Her ne kadar kararsızlık insan yaşamının 

her döneminde yaşanılan bir durum olsa da en fazla kararsızlığın yaşandığı dönem 

ergenlik dönemidir. Bireylerin karar verme durumu bir ihtiyacını gidereceği birden fazla 

yol olduğunda veya bireyin istediği bir hedefin ihtiyacını karşılayıp karşılamadığına 

emin olmadığında duyduğu sıkıntıyı gidermek için attığı eylemdir (Kuzgun, 2017) . 

Ergenlik döneminin karmaşası ile bocalayan ergenler aynı zamanda da bir meslek 

tercihi yapmanın kararsızlığı içinde de bocalamaktadırlar. Günümüzde hızlı nüfus artışı, 

değişen sosyal yapı ve değişen ekonomi, eğitim sisteminin başarı odaklı olması zaten 

dönemsel olarak kararsızlık yaşayan ergenleri daha da kararsız duruma düşürmektedir. 

Kariyer kararsızlığı ile ilgili araştırma yapan araştırmacılar; kariyer kararsızlığına etki 

eden değişkenleri belirleyerek bireylerin kariyer seçimindeki kararsızlık durumunu 

ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır (Kuzgun ve Bacanlı, 2011). Bireylerin kariyer 

kararsızlığı ortadan kalktığında kendileri için doğru bir mesleği seçebilir. Bu amaçla 

bazı araştırmacılar; lise öğrencileri için geliştirdikleri mesleki kararsızlığı azaltıcı 

programların öğrencilerin kararsızlığını azalttığını belirtmişlerdir (Çakır, 2003; Kırdök, 

2010). Araştırmalar bireylerin kararsızlığının düşük benlik algısı, kaygı, denetim odağı, 

meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar nedeniyle yaşandığını belirtmektedirler 

(Hartman, Fuqua ve Blum, 1985; Mc Auliffe, 1991; Kelly ve Lee, 2000; Hamamcı ve 

Çoban, 2007;  Akkoç, 2012a; Öztemel, 2012; Yaman, 2014; Şahin, Sarı, Duman, 

Kerimoğlu ve Kocaman, 2015; Robinson ve Patton, 1985‟den aktaran Kuzgun, 2017; 

Çapçı, 2017; Aydemir, 2017; Kırdök ve Kayadibi, 2018; Yılmaz ve Gündüz, 2018 ). 

Ayrıca lise öğrencileri üzerinde yapılan bir diğer çalışmada aile desteği ve arkadaş 

desteğinin kararsızlığı yordadığını belirtmektedir (Yıldırım, 2015). Bireyler kendini 

yeterince tanımama, mesleki bilgi eksikliği, kaygı, çevre koşulları ve kişilik özellikleri 

sebebiyle kararsızlık yaşayabilmektedirler. Patton, Creed ve Wotson (2003), 

öğrencilerin mesleki gelişiminin önündeki en büyük engelin yüksek mesleki kararsızlık 

olduğunu belirtmektedir. Bu sebeple kariyer kararsızlığına farklı müdahaleler gerekli 

olacaktır. Bu nedenle kariyer danışmanlığında kararsızlığın nedenlerini değerlendirmek 

ve bireysel olarak müdahale stratejisi tasarlamak önemlidir (Xu ve Bhang, 2019). 

Ergenlik döneminde bireyler çevrenin düşüncelerinden ve davranışlarından çok 

etkilenmektedir. Aynı zamanda ergenlik döneminde birey, kendisinin ve yaptığı 

eylemlerinin sorumluluğunu almaktan kaçınmaktadır. Walsh ve Tampson (1995)‟a göre 
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aile, kültür ve çevre bireyin amaçlarını, değerlerini ve inançlarını şekillendirmektedir. 

Ergen en önemli kararını vereceği bu dönemde dış çevrenin etkisinde kalabilmektedir 

ve bu durum ergenin kendisi için doğru olan mesleği seçmekte zorlanmasına neden 

olabilmektedir. Bu dönemde bazı ergenler meslek seçerken çevre baskısından kaynaklı 

kendilerini çaresiz ve şanssız hissedebilmektedirler. Bu durum ergenin yanlış meslek 

seçmesine veya bir mesleğe karar verememesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple 

kariyer seçiminin en önemli zamanı olan ergenlik döneminde bireyin hangi denetim 

odağına göre hareket ettiği de önemlidir. Millar ve Shevlin (2007)‟e göre, kariyer 

denetim odağı; bireyin kariyeriyle ilgili yaptığı davranışlarının sonuçlarını nasıl 

açıkladığı ile ilgili inançlarıdır. Birey, kariyeri ile ilgili davranışlarının kendi 

kontrolünde gerçekleştiğini düşünüyorsa içsel kariyer denetim odağına; birey, kariyeri 

ile ilgili davranışlarının kendi kontrolünde olmadığını (Şans, çaresizlik gibi faktörlere 

bağlıyorsa) düşünüyorsa dışsal kariyer denetim odağına sahiptir. Lise öğrencilerinde 

kariyer kararı verme yetkinliği puanı arttıkça iç denetim puanının arttığı ve dış denetim 

puanının azaldığı ve buna göre ergenlik döneminde bireylerin mesleki karar verme 

yetkinliği ile kariyer denetim odağı arasında bir ilişki olduğu belirtilmiştir (Şeker, 

2013). Dolayısıyla ergen bu dönemde çevresindeki bireylerin görüşlerinden 

etkilenmekte ve meslek seçimi ile ilgili kararsızlık yaşayabilmekte veya kendisi için 

uygun seçimler yapamamaktadır.  

Ergenlik dönemi aynı zamanda duygusal çalkantıların fazla olduğu bir dönem 

olması sebebi ile insan hayatındaki en zorlu süreçtir. Bu çalkantılı döneminde genç, 

insan hayatında çok önemli yeri olan meslek seçimini birçok bilişsel sürece tabi tutarak 

yapmaya çalışır. İnsanlar eylemlerini, planlarını ve davranışlarını gerçekleştirirken 

bilişsel çıkarım yaparak hareket ederler. Bu çıkarımlarımız ise geçmiş yaşantılarımızla 

şekillenen düşünceler ve inançlardır. İnsanların yaptığı eylemler hem akılcı hem akılcı 

olmayan inançlar içerir ve bu inançlardan akılcı olan sağlıklı, akılcı olmayan inançlar 

ise kişiyi zora sokan sağlıksız düşüncelerdir (Erdem,2006). Ergenlik dönemindeki 

gençler gelişim döneminin özelliği sebebiyle kendini ve dünyayı yorumlama şekli akılcı 

olmayabilir. Bu dönemde gençler hayatlarının en önemli kararını verecekleri meslek 

seçimi ile ilgili yanlış kararlar alabilirler. Dolayısıyla inançlarımız bize yardımcı da 

olabilir bize engel de olabilir (Ulu,2007). Ergenlik dönemindeki gençlerin sağlıklı bir 

meslek seçimi için, işlevsiz olan mesleki inançlar tespit edilerek bu inançların akılcı 
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olan mesleki inançlarla değiştirilmesi gerekmektedir. Kepir (2011), üniversite sınavına 

hazırlanan öğrencilerin mesleki olgunluk ile okul türü ve mesleki olgunluk ile cinsiyet 

değişkenlerinin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar üzerinde anlamlı bir 

ilişkisi olduğunu belirtir. Elliott (1995), akılcı olmayan mesleki inançların kişide düşük 

özgüven ve özsaygı, düşük akademik başarı, kararsızlık, erteleme, istenilmeyen meslek 

seçimi gibi sonuçlar doğurduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla bireyin sağlıklı bir meslek 

seçimi için olumlu kariyer inançları olması gerekmektedir. Bireyin meslek seçimini 

kendini tanıyarak, kendi yeteneğine göre karar vermesi sağlıklı bir birey olarak hayatına 

devam etmesi için gereklidir. 

Bu sebeple araştırma; bireylerin mesleki kararsızlığını yordamada cinsiyetin, 

sınıf düzeyinin, okul türünün, kariyer denetim odağının ve meslek seçimine ilişkin 

akılcı olmayan inançların ne düzeyde etkili olduğunu araştıracaktır. 

1.2. Amaçlar 

Bu araştırmanın temel amacı; lise öğrencilerinin cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine 

ve okul türlerine göre mesleki kararsızlık puanlarının, kariyer denetim odağı 

puanlarının, meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inanç puanlarının anlamlı şekilde 

farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Ayrıca öğrencilerin mesleki kararsızlıkları ile 

kariyer denetim odağı ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar arasındaki 

ilişkinin niteliğini ortaya çıkarmak, öğrencilerin kariyer denetim odağının ve meslek 

seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların mesleki karar verme puanlarını ne düzeyde 

yordadığını tespit etmek amaçlanmıştır.  

1) Lise öğrencilerinin cinsiyetlerine göre mesleki kararsızlıkları, kariyer denetim 

odakları ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançları anlamlı düzeyde 

farklılaşmakta mıdır? 

2) Lise öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre mesleki kararsızlıkları, kariyer 

denetim odakları ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançları anlamlı düzeyde 

farklılaşmakta mıdır? 

3) Lise öğrencilerinin okul türüne göre mesleki kararsızlıkları, kariyer denetim 

odakları ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançları anlamlı düzeyde 

farklılaşmakta mıdır? 



5 
 

4) Lise öğrencilerinin mesleki kararsızlık puanları ile kariyer denetim odağı alt 

boyut (içsellik, çaresizlik, şans, güçlü diğerleri) puanları ve meslek seçimine ilişkin 

akılcı olmayan inançların alt boyut (mükemmeliyetçilik, dışsal kontrol, yanlış 

çıkarımlar, genellemeler, öz saygı) puanları arasında anlamlı düzeyde ilişkiler var 

mıdır? 

5) Lise öğrencilerinin cinsiyet değişkeni, sınıf düzeyi değişkeni, kariyer denetim 

odağı alt boyut (içsellik, çaresizlik, şans, güçlü diğerleri) puanları ve meslek seçimine 

ilişkin akılcı olmayan inançların alt boyut (mükemmeliyetçilik, dışsal kontrol, yanlış 

çıkarımlar, genellemeler, öz saygı) puanları mesleki karar verme puanlarını ne düzeyde 

yordamaktadır? 

 1.3. Önem 

Günümüzde bireyler prestijli, iş güvencesi olan ve aynı zamanda da iyi gelir 

getiren bir iş sahibi olmak istemektedirler. Fakat genç nüfusun hızlı artışı, teknolojik 

ilerlemelerle sanayide insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması, iş dünyasındaki çalışma 

şeklinin değişmesi, yeni ve farklı iş kollarının ortaya çıkması ve bu iş kollarına yönelik 

eğitimin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgi eksikliği sebebinden kaynaklı  bireyler 

meslek seçmekte zorlanmaktadırlar. Aynı zamanda bireyler yeni açılan iş kollarının 

gereklerini yeterince bilmemektedirler. Meslek seçimi kalıtsal olarak bireyden bireye 

aktarılan veya sadece eğitimle elde edilebilen bir süreç değildir (Çakır, 2003). Bireyin 

bir mesleği seçerken tüm faktörleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bireyin 

meslek seçim kararı lise döneminde gerçekleşmekte ve ülkemizde çoğu genç lise 

çağlarında bir mesleğe karar verirken bocalamaktadır. Bu dönemde ülkemizdeki 

öğrenciler çeşitli nedenlerle mesleki kararsızlık yaşamaktadırlar. Birey, meslek seçimi 

ile ilgili yaşadığı kararsızlık sonucunda özgüven kaybı, stres ve gelecek endişesi gibi 

birçok sorunla karşı karşıya kalabilmektedir ve hatta yaptığı yanlış seçimlerden kaynaklı 

mutsuz bir şekilde hayatına devam edebilmektedir. Meslek, insan hayatında üretken 

olmayı temsil eder. Bu nedenle bireylerin ve toplumların sağlıklı bir hayat 

yaşayabilmesi sağlıklı meslek seçimlerine bağlıdır. Birey hayatında önemli bir yere 

sahip olan mesleki kararını verme durumu ile yüz yüze kaldığında kendisini 

tanımaması, diğer kişiler tarafından baskıya maruz kalması ve işlevsel olmayan bazı 

düşünceler sebebi ile mesleki kararsızlık yaşayabilir (Çakır, 2003). Mesleki karar verme 
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süreci her ne kadar gelişimsel bir süreç olsa da birey meslek seçerken birçok faktörün 

etkisi altında kalarak da seçim yapmaktadır. Bu sebeple meslek seçimi ile karşı karşıya 

kalan bireylerin sağlıklı seçim yapabilmesi için bireyi etkileyen faktörlerin ne olduğunu 

tespit etmek ve buna yönelik bireye destek vermek gerekmektedir. Bu sebeple bireyin 

meslek seçiminin en kritik dönemi olan ortaöğretim döneminde bireyin mesleki 

kararlarını etkileyen faktörleri tespit yaparak müdehale etmek daha da önemlidir. 

Ergenlik dönemi bireyin her konuda kararsız olabildiği insan hayatının en çalkantılı 

dönemidir. Bu dönemde; yoğun kararsızlık yaşayan, kendi seçimlerinin sorumluluğunu 

dışarıya yükleyen, meslek seçimine dair olumsuz inançlar besleyen bireylere meslek 

seçimi ile ilgili destek olunması gerekmektedir. Bireylerin; öncelikle kendilerini 

tanımaları sağlanmalı, kendi kariyerleri ile ilgili olumsuz düşünceleri varsa bunlar 

değiştirilmeli ve kariyer denetiminin içten yönetebilmesi sağlanmalıdır. Bu amaç için 

öğrencilerin kariyer kararı belirlenirken hangi denetim odaklarına göre hareket ettiği ve 

hangi kariyer inançlarına sahip olduğu öncelikle belirlenmeli ve bu iki durumun bireyin 

mesleki kararsızlığına etki edip etmediğine karar verilmelidir. Eğer bireyin meslek 

seçimine ilişkin işlevsiz düşünceleri kararsızlığı etkiliyorsa ve birey meslek seçiminde 

dış denetim odağının etkisi ile kararsızlık yaşıyorsa bu alanlarda çalışma yapılarak 

öğrencilerin sağlıklı meslek seçimi yapması sağlanmalıdır.  

1.4. Sınırlılıklar 

Araştırma sınırlıkları şunlardır; 

1) Araştırma lise öğrencilerinin mesleki kararsızlıklarını yordamada meslek 

seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ve kariyer denetim odağı değişkenleriyle 

sınırlıdır. 

2) Araştırma Sakarya Akyazı ilçesinde bulunan lise öğrencilerinin ölçeklere 

vereceği cevaplarla sınırlıdır. 

3) Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitim gören Sakarya ilinin 

Akyazı ilçesinde okuyan lise öğrencileri ile sınırlıdır. 

 1.5. Tanımlar 

Meslek Seçimi: İnsanın tercih ettiği mesleklerden birini seçmesi ve seçtiği 

mesleğe hazırlanma çabası içinde olmasıdır (Kuzgun, 2014). 
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Karar Verme: Bireyin bir ihtiyacını karşılamada birden fazla yol olduğunda 

veya ulaşmak istediği hedefin ihtiyacını karşılama konusunda yeterli olmadığını 

düşündüğünde bu sıkıntıyı gidermek için yaptığı davranışıdır (Kuzgun, 2017). 

Mesleki Kararsızlık: Bir meslek tercihi yapması gereken bir dönemde meslek 

tercihi yapmamışsa, bocalıyorsa, kararını sık sık değiştiriyorsa ve kararını bir türlü 

kesinleştiremiyorsa birey mesleki kararsızlık içindedir (Kuzgun, 2017). 

Meslek Seçimine ĠliĢkin Akılcı Olmayan Ġnançlar: Bireyin meslek amaçlarını 

gerçekleştirmesini engelleyen duygu ve düşüncelerdir (Corbishley ve Yost, 1989). 

Kariyer Denetim Odağı: Birey kariyeri ile ilgili davranışlarının sonuçlarının 

kendi kontrolünde olduğunu düşünüyorsa içsel kariyer denetim odağına, birey kariyeri 

ile ilgili düşüncelerinin kendinin dışındaki faktörlerde ( şans, çaresizlik, güçlü diğerleri) 

olduğuna inanıyorsa dış kariyer denetim odağına sahiptir (Millar ve Shevlin, 2007). 
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BÖLÜM 2. ĠLGĠLĠ LĠTERATÜR 

Bu bölümde mesleki kararsızlık ve mesleki kararsızlığı açıklayan kuramsal 

görüşlere, kariyer denetim odağı ile ilgili kuramsal görüşlere, meslek seçimine ilişkin 

akılcı olmayan inançlar ile ilgili kuramsal görüşlere yer verilecektir. Ayrıca mesleki 

kararsızlık, kariyer denetim odağı ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ile 

ilgili yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalara yer verilecektir.  

2.1. Mesleki Kararsızlık ve Karar Verme Ġle Ġlgili Kuramlar  

Bu bölümde mesleki kararsızlık, mesleki kararsızlık nedenleri, meslek seçimini 

bir karar verme süreci olarak değerlendiren kuramcıların görüşleri ve bu alanda yapılan 

yurt içi ve yurt dışı çalışmalar detaylandırılmıştır. 

2.1.1. Mesleki Kararsızlık 

Birey yaşamı boyunca ihtiyaçlarını karşılamak için karar vermek zorunda kaldığı 

birçok problem durumu ile karşılaşır. Karar verme; bireyin ihtiyacını karşılamada 

birden fazla yol olduğunda veya ulaşmak istediği hedefin ihtiyacını karşılama 

konusunda yeterli olmadığını düşündüğünde bu durumu değiştirmek için yaptığı 

davranışıdır (Kuzgun, 2017).  Bireyin mesleki kararsızlık yaşaması için bir meslek 

seçimi yapma zorunluluğunun doğmuş olması gerekir. Eğer birey birkaç meslek tercihi 

üzerinde duruyorsa, henüz karar vermemişse ve karar vermesi gerekmiyorsa o zaman 

bir mesleki kararsızlıktan söz edilmeyebilir. Mesleki kararsızlık; bireyin bir mesleği 

seçme veya bireyi seçeceği mesleğe götürecek eğitimi seçme konusunda düştüğü 

yetersizlik durumudur (Çakır, 2003).  

Bireyler kariyer kararını verirken mesleki kararsızlık yaşayabilmektedir. Mesleki 

karar verme literatürde mesleki kararsızlık, mesleki karar güçlükleri ve kariyer 

stratejileri başlıkları altında çalışılmıştır. Mesleki kararsızlık ve kariyer karar güçlükleri 

birbirine girşik iki kavram gibi literatürde görülmekle birlikte aralarındaki ayrımı Xu ve 

Bhang (2019) net olarak belirtmiştir. Xu ve Bhang (2019), kariyer kararlılığı; bireyin 

kariyer kararsızlığı seviyesini belirtir. Kariyer kararındaki zorluklar ise; kariyer 

kararsızlığının doğrudan kaynağını belirtmektedir. Yani kariyer karar güçlüğü, kariyer 

kararsızlığını hızlandıran faktörleri anlatmaktadır. Bireylerin gelişim evrelerinde bilgi 
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eksikliği veya önemli kişilerin onayını almamak gibi nedenlerle birey karar almakta 

zorluk çekebilir (Xu ve Bhang, 2019). 

Bireylerin karar verme süreci ile karşı karşıya kaldığında; „‟soruna yaklaşım 

tarzına‟‟ başka bir değişle „„karar alma biçimine‟‟ göre ve „‟karar alırken izlediği yola‟‟ 

göre karar verme biçimleri değişiklik gösterebilir. Karar verme durumu ile karşı karşıya 

kalan bireyin soruna yaklaşım tarzı ve sorunu çözmek için kullandığı yol ve yöntemlere 

karar stratejisi denir (Kuzgun, 2017). Literatürde karar verme stratejileri ile karar verme 

stilleri arasında net bir ayrım olmadığı için bu iki kavram birbirinin yerine 

kullanılmaktadır (Çakır, 2003). Kuzgun (2011), tarafından geliştirilen „‟Karar Verme 

Stratejileri Ölçeği‟‟ geliştirme aşamasında karar verme tipleri 4 faktöre ayrılmıştır. 

Bunlar; İçtepisel (duygularına inanma), Bağımlı (başkalarının isteklerine öncelik 

verme), Mantıklı (seçenekleri inceleme ve en doğrusunu seçme), Kararsız (verdiği 

kararı hemen değiştirme ve kararını beğenmeme) karar verme stratejileridir (Kuzgun, 

2011). Kuzgun çalışmasında, kararsızlığı karar verme stratejisi olarak 

değerlendirmektedir. Bu çalışma ayrıca ülkemizdeki ilk karar verme stratejilerine 

yönelik yapılan çalışmadır. 

 Bireyin verdiği kararlar bulunduğu gelişim dönemine göre niteliği ve niceliği 

değişmektedir. İnsan hayatında büyük bir öneme sahip karar verme becerisi ergenlikte 

daha da önem kazanmaktadır. Ergenlik döneminde alınan kararlar hayatı 

şekillendirebilir, yaşamı genişletebilir veya yaşamı sınırlandırabilir (Çakır, 2003). 

Araştırmacılar kararsızlık kavramını ve nedenlerini açıklamak için bazı görüşler ortaya 

koymuşlardır.  

2.1.1.1. Kararsızlığı GeliĢimsel Açıdan Değerlendiren AraĢtırmacılar 

 Araştırmacılar yaşın ilerlemesi ile kararsızlığın azaldığını belirtirler. Gelişimsel 

kararsızlık; bireyin yeterince olgunlaşmaması sebebi ile meslek seçimine gereken önemi 

vermemesidir (Çakır, 2003). Gelişimsel mesleki kararsızlık bireyin mesleki gelişim 

görevini yerine getirmemesi ile ortaya çıkan bir durumdur (Kuzgun ve Bacanlı, 2011).  

Kuzgun ve Bacanlı‟ ya göre, gelişimsel açıdan kararsız bireyler; kendileri, meslekler, iş 

dünyası, karar verme süreci hakkında bilgi öğrenirken meslek kararı verme sürecini 

ertelerler ve kendilerini meslek kararı vermek zorunda hissetmezler. Dolayısıyla 



10 
 

gelişimsel kararsızlık mesleki gelişim görevleri yerine getirildiğinde, meslek bilgisi 

edinildiğinde ortadan kalkan geçici, normal bir durumdur. 

Super‟ın mesleki gelişim dönemlerinden; „‟Araştırma Dönemi‟‟ içinde yer alan  

„‟Bir Mesleki Tercihi Billurlaştırma‟‟ gelişim görevi 14-18 yaş dilimine denk 

gelmektedir (Siyez, 2012). Bu dönem bireyin ilgilerini, yeteneklerini, değerlerini 

keşfettiği dönemdir (Siyez, 2012). Bu dönemde bireyden bir veya birkaç mesleği 

seçmesi ve mesleğini billurlaştırması beklenir. Fakat birey meslek tercihi yapması 

gereken bu dönemde meslek seçimini yapmamışsa, bocalıyorsa, kararını sık sık 

değiştiriyorsa ve kararını bir türlü kesinleştiremiyorsa birey mesleki kararsızlık yaşıyor 

demektir (Kuzgun, 2017).  

2.1.1.2. Kararsızlığı Farklı Diğer Etmenlere Göre Değerlendiren AraĢtırmacılar 

 Kuzgun‟a (2017) göre; meslek seçimindeki yaşanan kararsızlık araştırmacılara 

göre bazı nedenlerle yaşanmaktadır. 

a) Birey yetenek ve ilgilerinin ayrışmaması sebebi ile kararsızlık yaşıyor olabilir. 

Bireyin yetenek ve ilgilerinin ayrışabilmesi için kendini farklı alanlarda denemesi 

gerekmektedir. Eğer bireye bu imkân verilmezse bireyin yetenek ve ilgileri 

ayrışmamaktadır. 

b) Bazı bireyler birçok alanda üstün performans gösterebilirler. Böyle bireyler 

birden fazla alanda kendilerini gerçekleştirebildiği için bir yaklaşma yaklaşma çatışması 

yaşar. Bazı bireylerin ise yetenekleri normal ve normalin altı olabilir. Bu bireylerin 

yetenekleri arasında bir fark olmadığından meslek kararı vermekte zorlanabilir. 

c) Kararsızlığın önemli nedenlerinden biri de bireyin kendini her yönüyle tatmin 

edecek bir seçim yapmak istemesidir. Karar verdikten sonra geri dönüşün imkânsız veya 

zor olduğu durumlarda insanlar seçeneklerini ayrıntılı bir şekilde incelemek isterler. 

Fakat ne olursa olsun her kararda bir miktar risk vardır. Riski kabul eden bireyler bir 

süre araştırma yaptıktan sonra kararlarını kesinleştirirler ve bununla mutlu olmanın 

yollarını ararlar. Risk almak istemeyen bireyler en iyi sonucu bulmak için seçeneklerini 

değiştirmekte ve en sonunda yaşanan kaygı ile en istemedikleri seçenekte karar 

kılmaktadırlar. 
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2.1.1.3. Kararsızlığı KiĢisel Etmenler Göre Değerlendiren AraĢtırmacılar 

Bazı araştırmacılar bireyin mesleki kararsızlığının kişisel özelliklerinden 

kaynaklandığını belirtmektedir. Birey kendine verdiği değeri büyütüyorsa, şişirilmiş 

benliğine dışarıdan destek bekliyorsa, bir hedef belirleme ve bir projeyi yapıp yürütme 

becerisinden yoksunsa meslek seçiminde kararsız olacaktır. Bu beklentilerin ne kadar 

doğru olup olmadığını anlamak için Robinson ve Patton (1985), „„Hedef Kararsızlığı‟‟ 

ve „‟Üstünlük Ölçeği‟‟ adlı iki ölçek geliştirerek değerlendirme yapmışlardır. Yapılan 

değerlendirmede; kararsızlığın sadece meslek seçimi ile ilgili olmadığını, aynı zamanda 

bireyin kendine karşı tutumu ile ilgili konulardan kaynaklandığını tespit etmişlerdir. 

Robinson ve Patton (1985), üstünlük ölçeğinden alınan yüksek puanla, bireylerin 

meslek tercihlerini yaptıklarını fakat hedeflerine ulaşmak için gerekli azmi ve kararlılığı 

göstermediklerini tespit etmişlerdir (aktaran Kuzgun, 2017). 

Hartman, Fuqua ve Hartman (1983), Mesleki kararsızlık yaşayan kişileri gelişimsel 

ve kronik olmak üzere ikiye ayırmaktadırlar. Onlara göre; gelişimsel kararsızlık 

gelişimin doğal bir parçası iken kronik kararsızlık ise psikolojik işlev bozukluklardan 

kaynaklanır. Kronik kararsızlığı olan bireyler; kendine güvensiz, kişilik bozukluğu olan, 

denetimi dıştan olan bireylerdir ve temelinde yoğun kaygı vardır. Kronik kararsızlık; bir 

kişilik bozukluğu olarak görülmektedir. 

McAuliffe (1991)‟ye göre mesleki karar vermede kararsızlık nedeni; zayıf kimlik 

gelişimi, ana-baba tutumları, denetim odağının dıştan algılanması ve kaygıdır. Kararsız 

bireyler, kariyer planlamasında işlevsel olmayan inançlar ve davranışlar kullanır. 

Kararsız bireyler bu tutumları sebebi ile mantıklı karar verme stratejisini kullanamazlar.  

Kelly ve Lee (2000) yaptığı çalışmada öğrencilerin mesleki kararsızlık alanlarını 

belirlemek için 6 yapı belirlemiştir. Bunlar; Bilgi eksikliği, bilgi ihtiyacı, kararsızlık, 

kimlik çatışması, diğer bireylerle fikir uyuşmazlığı, tercihte saygıdır. Bu yapılan 

çalışma sonucunda araştırmacılar mesleki kararsızlıkla ilgili sorun alanlarını 

belirlemişlerdir. Bunlar;  

a) Mesleki kararsızlık, yaşanmış olan bilgi eksikliği ve kimlik karmaşası 

sorunlarından kaynaklanıyor olabilir. 

b) Mesleki kararsızlık, bir kişilik özelliği olan kararsızlık ve endişe sonucunda 

ortaya çıkan zihinsel ve duyuşsal yaşantıdan ileri gelebilir. 
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c) Mesleki kararsızlık, bireyin meslek seçiminden sonra değer verdiği kişilerle fikir 

ayrılığına düştüğü zaman yaşanabilir.  

Hamamcı ve Çoban (2007),  mesleki olgunluk ve mesleki kararsızlığın akılcı 

olmayan inançlarla ilişkisini incelediği çalışmasında; mesleki olgunluğun ve mesleki 

kararsızlığın akılcı olmayan inançlardan daha çok meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançlarla ilişkisi olduğunu bulmuştur. 

Marcionetti (2013), benlik saygısının ve kişilik özelliklerinin önemli belirleyicisinin 

kariyer kararsızlığı olduğunu belirtir. 

Kırdök ve Kayadibi (2018), çalışmasında mesleki kararsızlık ve nevrotik kişilik 

arasında yüksek bir ilişki olduğunu belirtir. 

Literatürde kimi yazarlar kararsızlığı bir kişilik özelliği olarak kabul etmişlerdi. 

Kimi yazarlar ise kararsızlığı gelişimsel geçici bir durum olarak ele almışlardır. 

Araştırmacılar gelişimsel mesleki kararsızlıkta; henüz öğrencilerin kendileri ve 

meslekler hakkında bilgili olmadığı için kararsızlık yaşadığını belirtirler (Çakır, 2003; 

Kuzgun ve Bacanlı, 2011; Kuzgun, 2017). Kararsızlığı kişilik özelliği sebebiyle yaşayan 

bireylerin ise; şişirilmiş benlik, zayıf kimlik gelişimi, benlik algısı, kaygı ve dış denetim 

odağı, meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar, kişilik bozukluğu, nevrotik 

kişilik sebebi ile karar veremediklerini belirtmişlerdir (Hartman ve diğerleri, 1983; Mc 

Auliffe, 1991; Kelly ve Lee, 2000; Hamamcı ve Çoban, 2007; Marcionetti, 2013; 

Robinson ve Patton, 1985‟den aktaran Kuzgun, 2017; Kırdök ve Kayadibi, 2018 ). 

2.1.2. Meslek Seçiminde Karar Kuramları 

Mesleki kararsızlıkla ilgili yapılan ilk çalışmalar mesleki rehberliğin kurucusu 

olan Parsons tarafından başlatılmıştır. Parsons danışanların iki gruba ayrılması 

gerektiğini belirtmiştir. Gruplardan ilki; yetenekleri, ilgileri gelişmiş olan ve meslek 

seçimi ile ilgili mantıklı karar verenlerdir. İkinci grup ise; olgun ve tutarlı bir meslek 

seçimi için bir fikri olmayanlardır (Savickas, 1995). Parsons‟ın bu çalışması meslek 

seçiminde bireylerin kararlı ve karasız durumlarının ayrımının ilk örneğidir. Buradan 

yola çıkılarak karar verme kuramları ve kariyer kararı verme kuramları ayrı iki başlık 

altında değerlendirilecektir.  
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2.1.2.1. Karar Verme Kuramları 

Aşağıda ana hatları ile karar verme kuramları verilmiş ve bazıları açıklanmıştır; 

1. Hilton‟a Göre Karar Verme Kuramı 

2. Gellat‟a Göre Karar Verme Kuramı 

3. Littrel‟e Göre Karar Verme  

4. Harren‟ın Karar Verme Modeli 

5. Katz‟ın Karar Verme Modeli 

6. Janis ve Mann‟in Karar Vermede Çatışma Kuramı 

7. Berland‟ Göre Karar Verme Kuramı 

2.1.2.1.1. Hilton’a Göre Karar Verme 

Hilton (1962)‟ a göre insan karar vermeden önce hayatında bazı değişikler 

yaşamalıdır. Bireyin hayatındaki bu değişiklikler çelişkilerin oluşmasına sebep olur ve 

bu çelişkileri giderebilmek için birey karar vermek durumunda kalır. Birey yaşadığı bu 

çelişkiyi azaltabilmek için durumu gözden geçirir, değerlendirir ve bir karar verir. 

Hilton‟a göre meslek kararı vermedeki güdüleyici etmen „„bilişsel tutarsızlığı azaltma‟‟ 

çabasıdır. Mesleki karar verme sürecinde bireyin kendisi ve çevresi ile ilgili inançları 

arasındaki çelişkinin (çatışmanın) azaltılması çok önemlidir. Hilton, bireyin meslek 

seçimi yaparken yaşadığı güçlüğü; bireyin „„bilişsel çelişkisini‟‟ azaltmaya yönelik 

gerçekleştirdiği başarısız çabaları olarak değerlendirir. Bireyin kararsızlığını gidermek 

için; bireyin yaşadığı çelişkilerin nedenleri ve bu çelişkilerin nasıl azaltılabileceği 

belirlenmelidir. 

2.1.2.1.2. Gellat’a Göre Karar Verme 

Gelatt (1962), göre karar verme öğrenilen bir davranıştır. Ona göre karar verme 

duygusal değil zihinsel süreçlerle gerçekleşir. Bu sebeple bireye karar verme becerisi 

öğretilirse akılcı karar vermesi mümkün olur. Gelatt karar sistemini birbirini takip eden 

üç basamakta toplar. Bunlar; yordama, değer sistemi, karar sistemidir (aktaran Yıldırım, 

2015).  

Gelatt (1962)‟a göre, birey karar verme eylemini gerçekleştirirken risk almak 

zorundadır. Karar verme sürecinde önemli olan riski ortadan kaldırmak değil kişinin 

alacağı riskin farkında olmasıdır (aktaran Kuzgun, 2017). 
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2.1.2.1.3. Littrel’e Göre Karar Verme 

Littrel (1987)‟in karar verme süreci yedi basamaktan oluşur. Littrel‟ e göre; yedi 

aşamadan oluşan bu basamaklar doğru şekilde uygulandığında, bireylerin eğitsel ve 

mesleki seçimlerinde aldıkları kararlarda daha az değişiklik yapacağını belirtmektedir 

(aktaran Çapçı, 2017). 

  Bu basamaklar; 

a. Problemin Tanımı: Bireyin yaşamında verilecek kararın öneminin 

belirlenmesi. 

b. Amaç Oluşturma: Bireylerin amaçlarının neler olduğunun belirlenmesi. 

c. Kaynakların Belirlenmesi: Oluşturulan amaçlara ulaşmak için gerekli olan 

maddi, kişisel, çevresel kaynakların belirlenmesi.  

d. Seçeneklerin Göz Önünde Bulundurulması: Bireyin ulaşabileceği seçeneklerin 

olumlu ve olumsuz yönlerinin test edilerek, istenen amaca ulaşılıp ulaşılmadığına 

bakılması 

e. Karar Verme: Bireyin amacına ulaşabileceği seçeneklerden birini seçmesi. 

f. Kararın Uygulanması: Verilen kararın uygulamaya konması. 

g. Sonuçların Değerlendirilmesi: Bireyin istediği amaçlara ulaşıp ulaşmadığının 

belirlemesi 

Karar verme süreci birbirini takip eden işlemlerden oluşur. Bunlar; hedef 

oluşturma, kararla ilgili bilgi toplama, bilgileri değerlendirme, muhtemel olabilecek 

durumları gözden geçirme ve karar verip sonucu değerlendirmedir (Çapçı, 2017). 

2.1.2.1.4. Harren’ın Karar Verme Modeli 

Harren (1979), üniversite öğrencileri için geliştirdiği mesleki karar verme 

modeli dört alanı içerir. Bu alanlar „‟Süreç, Özellikler, Görevler, Durumlar‟‟dır. Harren 

geliştirdiği bu modelden yola çıkarak bireylerin karar verme durumları ile ilgili bazı 

varsayımlar ileri sürmüştür. Bu varsayımlar: 
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1. Kararlarını iyi şekilde veren bireyler, kararlarını veremeyen bireylere göre daha 

fazla gelişmiştir. Kararlı bireyler bu açıdan benlik algısı yüksek, tutarlı ve karar almada 

mantıklı davranan bireylerdir. 

2. Birey içinde bulunduğu gelişimsel görevi yerine getirdiğinde karşılaştığı problemi 

daha rahat çözecektir. 

3. Birey karar verme sürecinde sürekli olarak başarısız olduğunda veya diğer 

bireylerden olumsuz değerlendirmeler aldığında karar verme sürecini durdurur. 

4. Birey karar verme sürecinde olumlu değerlendirmeler aldığında ve kabul 

gördüğünde karar verme sürecinde ilerlemesi daha rahat olacaktır. 

5.  Orta düzeyde kişinin yaşadığı kaygı karar vermeyi kolaylaştırıcı bir etkiye 

sahiptir. 

Harren‟a göre bireylerin 3 tür karar verme tepkisi vardır. Bunlar; sezgisel karar 

verme, bağımlı karar verme, mantıklı karar vermedir. 

2.1.2.2. Kariyer Kararı Kuramları 

Aşağıda ana hatları ile kariyer kararı verme kuramları verilmiş ve bazıları 

açıklanmıştır; 

1. Ardışık Eleme Yaklaşımı 

2. Bilişsel Bilgiyi İşleme Kuramı 

3. Etkileşimli Mesleki Karar Verme Kuramı 

4. Vroom‟un Beklenti Kuramı 

5. Krumboltz‟un Kariyer Kararı Kuramı 

2.1.2.2.1. ArdıĢık Eleme YaklaĢımı (Gati ) 

Gati (1990),  insan yaşamının belirsizliklerle dolu olduğunu ve bireyin bir karar 

verme durumu ile karşı karşıya kaldığında belirsizliğin daha yoğun olduğunu 

belirtmektedir. İnsanlar belirsizlikten kaçamaz ve aynı zamanda belirsizliğin insana 

getirdiği tahammülsüzlük ise bireyin yanlış bir seçim yapmasına sebep olabilir. 

Örneğin; tek bir seçeneği olan bir kişinin belirsizlik gibi bir sorunu olmadığından bir 

karar verme problemi yaşamayacaktır. Bu sebeple belirsizlik karar verme probleminin 

en önemli öğesi olarak değerlendirilmelidir (aktaran Kuzgun, 2017).  
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Gati (1990), bireyin birden fazla seçeneği olduğunda kariyer karını vermek 

yerine seçenekleri sıraya koyduğunu belirtir. Birey bir seçim yapmamaktadır. Birden 

fazla seçeneği olan birey seçenekleri sıraladığında ise en sondaki en az istenen ve en 

çok ulaşılabilen seçenek olmaktadır (aktaran Kuzgun, 2017). Dolayısıyla bireylerin 

seçenekleri çok olduğunda; ulaşılabilme olasılığı az ve en çok istenen seçenekleri 

birinci sıraya, ulaşılabilme olasılığı çok ama az istenen seçenekleri ise son sıraya 

koymaktadır.  

Gati (1986) göre, kariyer kararı verirken bireyler iki yaklaşıma göre hareket 

ederler. Bu yaklaşımlardan biri bireyin karar vereceği durum ile ilgili fayda sağlaması 

ve diğeri ise ardışık eleme yaklaşımıdır. Beklenen fayda yaklaşımına göre; birey karar 

verirken seçeceği mesleğin kendine fayda sağlayıp sağlamadığını değerlendirir ve en 

faydalı olan seçenekte karar kılar. Ardışık eleme yaklaşımında ise; birey birçok 

seçeneğin özelliklerini değerlendirir ve bu seçeneklerden kendisi için en iyi olanını 

seçer. Eleme işlemi en son kalan seçeneğe kadar devam eder.  

2.1.2.2.2. BiliĢsel Bilgi ĠĢleme Kuramı 

Sampson, Peterson, Lenz ve Reardon (1999) bireylerin sadece mesleki karar 

verme becerilerini açıklamakla kalmamış aynı zamanda insanların var olan iş bulma 

sıkıntılarını nasıl çözeceklerini ve bireylerin iş bulma konusunda neler yapmaları 

gerektiğini de açıklamışlardır. Sampson, Reardon, Peterson ve Lenz (2004)‟e göre 

insanlar; kendilerini tanır, seçeneklerini bilir, problem çözme ve karar verme becerileri 

olursa kariyer seçimlerini doğru şekilde verebilir (aktaran Kırdök, 2010). 

Bilgiyi işleme kuramının mesleki karar verme sürecindeki amacı; bireyin 

mesleki problemini çözmek değildir. Amaç; bireyin hayatı boyunca karşılaşabileceği 

meslek seçimi ile ilgili problemlerini çözmesini sağlayacak bilgi ve beceriyi kişiye 

kazandırmaktır (Kırdök, 2010). 

Bilişsel bilgiyi işleme kuramında meslek seçme süreci bir karar verme ve 

problem çözme sürecidir. Birey problem çözme ve karar verme aşamalarını kullanarak 

mesleki karar verme sorunlarını çözebilir. Fakat bunun için bireyin hazır olması gerekir 

(Kırdök, 2010). 

Bilgiyi işleme yaklaşımının temel kavramları; 
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a. Problem: Bireyin olduğu ile olmak istediği yer arasındaki boşluktur 

(Özyürek, 2012). Kırdök (2010)‟e göre kariyer problemi ise; bireyin mevcut kariyeri ile 

ulaşmak istediği kariyeri arasındaki farktır.  

b. Problem Çözme: Bireylerin bulundukları durum ile istedikleri durum 

arasındaki boşluğu kapatacak bilgiyi edinmesidir (Özyürek, 2012).   

c. Karar Verme: Bireyin istediği seçeneği harekete geçirmesidir. Mesleği 

seçme süreci düşünüldüğünde; mesleğin seçimi problemin çözümünü yani sürecin 

sonucunu anlatır. Mesleği elde etmek için harekete geçmek ise, karar verme sürecinin 

sonucunu anlatır (Özyürek, 2012).  

d. Bilgiyi ĠĢleme Alanları Piramidi: Piramit üç basamaktan oluşur ve kariyer 

kuramlarında var olan bilgileri içerir. Kırdök‟ün (2010), bilgiyi işleme yaklaşımına göre 

mesleki karar verme ile ilgili bilgi iki farklı alanda oluşur. Bunlar; bireyin „‟kendini 

tanıması‟‟ ve „‟meslekleri tanıması‟‟dır. Bu iki durum bilgiyi işleme piramidinin 

tabanını oluşturur. Bireyin kendini bilmesi, bir mesleği seçerken göz önüne aldığı; 

değerleri, ilgileri, yetenekleri, kişisel özellikleri içerir. Meslekleri tanıma ise; mesleğin 

gerektirdiği eğitimleri, iş imkanlarını tanımayı kapsar. Piramidin orta kısmı karar verme 

becerisidir ve piramidin İASDU (İletişim, Analiz, Sentez, Değerlendirme, Uygulama) 

döngüsü kısmını içermektedir. Yani genel olarak karar verirken ne yapılması gerektiği 

ile ilgili bilgiyi bu alan kapsar. Piramidin en üst kısmı ise „‟Üst Biliş‟‟ alanıdır ve eldeki 

verilerin değerlendirilip uygulamaya konulduğu alandır. Üst biliş; „‟içsel konuşma, öz 

farkındalık, kontrol‟‟ süreçlerinden oluşmaktadır  (Özyürek, 2012).  

e. Karar Verme Becerileri Alanı (ĠASDU Döngüsü):  Bireyin problem çözme 

ve karar alma için kullandığı bilgi işleme sürecidir. Peterson, Sampson, Readon ve Lenz 

(2003) karar verme ile ilgili İASDU modelini geliştirmişlerdir. Onlara göre; birey 

iletişim, analiz, sentez, değerlendirme ve uygulama aşamalarından geçerek karar 

vermektedir. İASDU bireylerin kariyer problemlerini çözme ve karar almada; doğru 

bilgiye, doğru zamanda ulaşmasını sağlayan ve bu bilgileri kullanmasını sağlayan 

yardımcı bir kaynak olarak görülmektedir. Bu döngü genel bir karar alma sürecini 

gösterse de bireyin mesleki araştırmasında kullanılabilecek yardımcı bir kaynaktır 

(aktaran Kırdök, 2010). 
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2.1.2.2.3. EtkileĢimli Mesleki Karar Verme Kuramı 

Amudson (1995)‟a göre bireylerin mesleki karar verme becerisi yaşam boyunca 

devam etmektedir. Bireylerin iş, eğitim, diğer yaşam alanlarında ilerlemesi ve mesleki 

karar verme becerisi aynı doğrultuda ilerlemektedir. Bireylerin mesleki karar verme 

becerisini anlayabilmek için; bireylerin algılarının nasıl oluştuğunu, bireyleri karar 

vermeye iten olayları, kararların nasıl şekillendiğini ve bireyin aldığı kararı nasıl 

uygulamaya koyduğunu bilmek gerekmektedir. Yani mesleki karar verme becerisini 

anlamak sadece mantıklı karar verme tekniklerini bilmekle gerçekleşmez. 

Amudson‟nın mesleki karar verme kuramı 6 bileşenden oluşur.  

1. Meslek Kararını Belirleyen Durumlar: Bireylerin karar verme durumları 

çevresel (siyasal, kültürel, ekonomik olaylar) ve kişisel (yaşamda üstlendiği roller, 

karakter gibi) olaylardan etkilenir. Bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürü bireyin 

mesleki kararı üzerinde etkilidir. Birey seçimlerini içinde bulunduğu toplumun ve aile 

bireylerinin ihtiyaç ve arzularına göre şekillendirir. Ayrıca birey içinde yaşadığı 

toplumun ekonomik şartlarından da etkilenir. Örneğin ülkemizde üniversite mezunu 

bireylerin iş bulma konusunda yaşadıkları sorunlar sebebiyle lise döneminde meslek 

seçimi yapması gereken birçok öğrencinin mesleki kararsızlık yaşadığı gözlenmektedir. 

Bireyin etkilendiği bu yaşam olayları, üstlendiği rolleri, cinsiyeti, sağlığı, statüsü, 

kişiliği onun algılarına şekil verir. Bireyin mesleki kararlılığının temeli kişisel 

farkındalığına ve yetkinliğine bağlıdır (Çakır, 2003).  

2. Kararları Harekete Geçirici Durumlar: Bireyler meslek kararı konusunda 

kendini harekete geçiren olaylara ve kişilere ihtiyaç duyabilirler. Bireyin hayatındaki bu 

olay ve kişiler kariyer kararı vermede bireye yardımcı olabilir. Bireyin kariyer kararı 

verme konusunda bireyi harekete geçiren bu durumlar üniversiteden mezun olma, 

aileden ayrılma gibi belirgin durumlar olabilir. 

3. Verilecek Kararın Ġlk Çerçevesi: Birey alacağı kararla ilgili kendine bir 

hedef seçer ve hedefine yönelik neler yapması gerektiğini belirler. Bu durum kariyer 

kararı verme probleminin tanımlama ve yapılacakları belirleme işlemidir. 

4. Hareket: Bireyin kariyer kararı için belirlediği hedefin ilk hareket noktasıdır. 

Birey hedefi için eyleme geçer ve seçtiği kariyere ulaşmak için bilgi toplar. Bu bilgi 

toplama esnasında karşılaştığı bazı durumlar hedefini şekillendirmesini de sağlar. 
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5. Yeniden Çerçeveleme: Birey bu aşamada elde ettiği bilgileri, meslek kararını 

belirleyen durumları göz önüne alarak inceler. Birey mesleğini icra ederken yaşadığı 

sorunları çözemezse birey yeniden çerçeveleme yoluna gidebilir. 

6. Ġç ve DıĢ Etkilerin Belirleyici Durumlar Üzerindeki Etkisi: İnsanların 

kendi içinde yaşadığı birçok çatışmalar ve değişimler vardır ve aynı zamanda insanların 

dış dünyada karşı karşıya kaldığı birçok değişimler de vardır. Bu iç ve dış yaşam 

olayları insanların kariyer kararını etkileyerek yaşamlarını yeniden çerçeveleme yoluna 

götürebilir. Kariyer kararı verme ile insanlar iş arama, meslek seçimi ve iş dünyası 

hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu da insanları yeni kararlar alamaya itebilir. 

2.1.2.2.4. Vroom’un Beklenti Kuramı 

Vroom (1964) kuramını beklenti-yöneliş olarak açıklar. Ona göre; bireyin hedefi 

elde etme inancının derecesi, bireyin bir seçeneğe yönelmesini sağlamaktadır. Birey bir 

karar alırken ulaşmayı en fazla istediği ve ulaşılması en yüksek seçeneğe yönelmektedir. 

Vroom (1964)‟ a göre, karar alan birey; talepleri ile önündeki seçeneklerinin her birinin 

kendisine sağladığı doyumu ve sahip olduğu nitelikleri (yetenek, beceri vb.) 

karşılaştırır, kendisi için en iyi olan seçeneğe yönelir (aktaran Kuzgun, 2017). 

Vroom (1964) kuramında seçenekler arasından sadece bir tanesini seçecek 

kişilerin davranışlarını açıklamaktadır. Fakat hayatta bazı durumlarda insanlar 

seçeneklerini isteme derecesi bakımından sıraya koymaktadır ya da seçeneklerin 

hepsine başvurabilmektedir. Bireyin en çok istediği ve ilk sıraya koyduğu meslek birçok 

kişinin de istediği meslektir. Dolayısıyla bu seçim ulaşması zor olan bir seçenek 

olabilir. Örneğin ülkemizde üniversite tercihlerini öğrenciler buna göre yapmaktadır. 

Bazı bireyler ise ulaşması imkânsız olsa da risk alarak istediği meslekte ısrarcı 

olmaktadır. Bu bağlamda beklenti ve yöneliş kavramlarına risk faktörlerinin de 

eklenmesi gerekmektedir (aktaran Kuzgun, 2017). 

2.1.3. Mesleki Kararsızlık Ġle Ġlgili Yapılan AraĢtırmalar 

2.1.3.1. Türkiye’de Yapılan AraĢtırmalar 

Çakır (2003), lise 1. sınıf öğrencilerinin mesleki kararsızlığını azaltıcı mesleki 

grup rehberliği programı geliştirmiştir. Bu programda öğrencilerin kararsızlığını ölçmek 
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için Mesleki Karar Envanteri‟ni geliştirmiştir. Programın sonucunda; deney grubunun 

kararsızlığının azaldığını tespit etmiştir.  

Hamamcı ve Çoban (2007), lise öğrencilerinin mesleki olgunluk ve mesleki 

kararsızlığının akılcı olmayan inançlarla ilişkisine baktığı çalışmasında; mesleki 

olgunluk ve mesleki kararsızlığın genel akılcı olmayan inançlarla ilişkisinden daha fazla 

meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarla ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca 

meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar mesleki olgunluktan daha çok mesleki 

kararsızlıkla ilişkili olduğu bulunmuştur. 

Yazıcıoğlu (2008), ortaokulda yaptığı boylamsal çalışmasında öğrencilerin 

mesleki kararlılıklarının yedinci sınıftan sekizinci sınıfa geçtiklerinde değişiklik olup 

olmadığını bazı değişkenlere göre incelemiştir. Buna göre; öğrencilerin bir yıl sonra 

mesleki kararlılığının arttığını gözlemlemiştir. Erkek öğrencilerin mesleki kararlılığının 

kız öğrencilere göre daha fazla artığını gözlemlemiştir. Anne mesleği değişkeninde ve 

eğitim durumu açısından ilkokul mezunu anne-baba değişkeninde anlamlı bir farklılık 

bulmuştur. Aynı zamanda aile geliri 0-500 tl geliri olan ailelerin çocuklarının, aile 

baskısı görmeyen ailelerin çocuklarının, çalışma ortamı olan çocukların mesleki 

kararlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık bulmuştur. 

Kırdök (2010), dokuzuncu sınıflar için geliştirdiği „‟Bilişsel Bilgiyi İşleme 

Yaklaşımına Göre Geliştirilen Mesleki Karar Verme Programını‟‟ sınamıştır. Programın 

sonucunda; dokuzuncu sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluğunun yükseldiğini, mesleki 

kararsızlıklarının ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarının azaldığını 

bulmuştur.  

Çınar (2011), lise son sınıflarda yaptığı çalışmasında uygulanan dört oturumluk 

psikodramanın öğrencilerin mesleki kararsızlıklarını azaltırken mesleki olgunluklarının 

artığını tespit etmiştir. Ayrıca lise öğrencilerinin mesleki kararsızlığının ve mesleki 

olgunluğunun anne ve babaların eğitim durumundan etkilenmediği bulmuştur. 

Akkoç (2012a), lise öğrencilerinin mesleki karar envanterinin alt boyutları 

arasında yer alan meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar puanının cinsiyete 

göre farklılaştığını ve erkek öğrencilerin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan 

inançlarının kız öğrencilerden daha fazla olduğunu bulmuştur. Sınıf düzeyine göre lise 

9. sınıf öğrencilerinin mesleki karar envanteri alt boyutu olan meslek seçimine ilişkin 
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akılcı olmayan inanç puanlarının 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden anlamlı düzeyde 

yüksek olduğunu bulmuştur. 

Öztemel (2012), 282 lise öğrencisi üzerinde yaptığı çalışmasında mesleki 

kararsızlığın mesleki karar verme öz yetkinliğine ve kontrol odağı üzerindeki etkisine 

baktığı çalışmasında; mesleki karar verme öz yetkinliğinin, mesleki kararsızlığı anlamlı 

şekilde yordadığını tespit etmiştir. Ayrıca kız öğrencilerin mesleki kararsızlığının, erkek 

öğrencilere göre daha az olduğunu tespit etmiştir. Meslek lisesi öğrencilerinin genel lise 

öğrencilerine göre daha fazla kararsızlık yaşadığını tespit etmiştir. Fakat kontrol 

odağının mesleki kararsızlığa bir etkisi bulunmamıştır. 

Yaman (2014), 11. Ve 12. Sınıf öğrencilerinin kariyer inançları, cinsiyet, 

problem çözme becerisi, akademik öz yeterlilik gibi değişkenlerin birbiri ile ilişkisinin 

mesleki kararsızlığı ne derece etkilediğine bakmıştır. Buna göre; mesleki kararsızlık 

problem çözme becerisi, cinsiyet, kariyer inançlarından olumsuz olarak etkilendiği 

görülmüştür. Kariyer inancı mesleki kararsızlığı belirleyen en büyük etken olmakla 

birlikte cinsiyet ve mesleki kararsızlık arasında düşük bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca 

erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre mesleki kararsızlığının düşük olduğu tespit 

edilmiştir.  

Yıldırım (2015),  1106 lise öğrencisinin mesleki kararsızlığını algıladıkları 

sosyal desteğe ve tercih ettikleri alana göre incelediği çalışmasında; mesleki kararsızlık 

üzerinde sosyal destek açısından ailenin daha etkili olduğu anlaşılmıştır. Bununla 

beraber mesleki kararsızlığın seçilen alanlara göre farklılaştığını bulmuştur. En fazla 

kararsızlığı sözel alanda okuyanların, en az kararsızlığı ise dil bölümünde okuyanların 

yaşadığı bulmuştur. 

Şahin, Sarı, Duman, Kerimoğlu, Kocaman ( 2015), Trabzon‟daki farklı okul 

türlerinde okuyan 266 lise son sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmasında mesleki 

kararsızlığın yordanmasında kontrol odağı ve akıl dışı inançların etkisine bakmıştır. 

Araştırma sonucuna göre mesleki kararsızlık ile akıl dışı inançlar arasında anlamlı bir 

ilişki olmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kontrol odağının alt boyutları olan „„şansa 

inanma‟‟ ve „„çabanın anlamsızlığı‟‟ arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. 

 Çapçı (2017), 11. ve 12. Sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmasında; 

öğrencilerin dış kontrol odağı ve mesleki kararsızlık alt ölçekleri olan içsel çatışmalar, 
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dışsal çatışmalar, kendini yeterince tanımama, meslek ve alan bilgi eksikliği arasında 

anlamlı bir ilişki bulmuştur. Fakat iç denetim odağı ile kariyer karar ölçeğinin alt 

ölçekleri ile arasında bir ilişki bulmamıştır. Dış kontrol odaklı olan öğrencilerin dışsal 

çatışmalar yaşayabileceği ve kendini yeterince tanımadığını bulmuştur. Sınıf seviyesi 

arttıkça iç kontrol odağının arttığı tespit edilirken cinsiyet ve iç kontrol odağı arasında 

bir ilişki bulmamıştır. Ayrıca dış kontrol odağının sınıf düzeyi ve cinsiyet ile bir ilişkisi 

olmadığını tespit etmişitr. 

Aydemir (2017), dokuzuncu sınıf öğrencilerinin cinsiyete göre mesleki 

kararsızlıklarını incelediği çalışmasında; kız öğrencilerin mesleki kararsızlığının 

erkeklerden daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca kız öğrencilerinin kendini 

yeterince tanımama, meslek ve alan bilgisi eksikliği ve meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançlar puanlarının erkek öğrencilerden fazla olduğu görülmüştür. İçsel 

çatışma ve dışsal çatışma puanlarında cinsiyete göre bir fark bulunmamıştır. 

Yılmaz ve Gündüz (2018), farklı liselerde okuyan 444 öğrenci üzerinde 

yaptıkları araştırmada öğrencilerin; kariyer kararsızlığı ve meslek seçimine yönelik 

kariyer kaygısı ve aile etkisi arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

Dolayısıyla öğrencilerin mesleki kararsızlıkları artış gösterdikçe meslek seçimine ilişkin 

yaşadıkları kaygıda artmakta ve aile etkisi de artmaktadır. 

Kırdök ve Kayadibi (2018), araştırmasını 303 lise öğrencisinin kişilik 

özelliklerinin mesleki kararsızlığı yordama düzeyini incelemişlerdir. Çalışmada;  lise 

öğrencilerinin beş kişilik boyutundan nevrotiklik, dışadönüklük, sorumluluk kişilik 

boyutunu mesleki kararsızlığın yordadığı saptanmıştır. Mesleki kararsızlık ve nevrotik 

kişilik arasında pozitif, mesleki kararsızlık ile dışa dönüklük ve sorumluluk arasında 

negatif ilişki tespit edilmiştir. Mesleki kararsızlığın en güçlü yordayıcısının nevrotik 

kişilik olduğu tespit edilmiştir. Nevrotiklik artıkça mesleki kararsızlık artmaktadır. 

Açıklık ve uyumluluk kişilik boyutu ile mesleki kararsızlık arasında ilişki çıkmamıştır.  

Ülkemizde mesleki kararsızlık ile ilgili çalışmalar genellikle liselerde yapıldığı 

görülmektedir. Bireylerin mesleki kararsızlığını önlemek için geliştirilen programların 

bireyler üzerinde etkili olduğu (Çakır, 2003; Kırdök, 2010; Çınar, 2011) ve bu 

programların ayrıca mesleki olgunluğu arttırdığı  (Kırdök, 2010; Çınar, 2011), meslek 

seçimine ilişkin akılcı olmayan inançları azalttığı belirtilmiştir (Kırdök, 2010). Mesleki 
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kararsızlığın; meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarla, meslek kararı verme öz 

yeterlilikle, mesleki olgunlukla, cinsiyetle, okul türüyle, problem çözme becerisiyle, 

alan/dal seçimiyle, sosyal destekle, denetim odağıyla,  kariyer kaygısıyla, aile etkisiyle, 

nevrotik kişilikle ilişkilli olduğu görülmektedir ( Hamamcı ve Çoban, 2007; Yazıcıoğlu, 

2008; Kırdök, 2010; Çınar, 2011; Akkoç, 2012a; Öztemel, 2012; Yaman, 2014; 

Yıldırım, 2015; Şahin ve diğerleri, 2015; Aydemir, 2017; Yılmaz ve Gündüz, 2018; 

Kırdök ve Kayadibi, 2018).   

2.1.3.2. Mesleki Kararsızlıkla Ġlgili YurtdıĢında Yapılan AraĢtırmalar 

Hartman, Fuqua ve Hartman (1983), Mesleki kararsızlık yaşayan kişileri gelişimsel 

ve kronik olmak üzere ikiye ayırmaktadırlar. Onlara göre; gelişimsel kararsızlık 

gelişimin doğal bir parçası iken kronik kararsızlık ise psikolojik işlev bozukluklardan 

kaynaklanır. Kronik kararsızlığı olan bireyler; kendine güvensiz, kişilik bozukluğu olan, 

denetimi dıştan olan bireylerdir ve temelinde yoğun kaygı vardır. Kronik kararsızlık; bir 

kişilik bozukluğu olarak görülmektedir. 

Hartman, Fuqua ve Blum (1985),  bireylerin kariyer kararı verirken yaşadıkları 

kaygıyı incelemişler ve bu kaygının bireyin karar verme becerisini olumsuz etkilediğini 

belirtmişlerdir. Onlara göre kariyer kararı verme konusunda yaşanan kaygı gelişimsel 

kararsızlıktır. Bireylerin kariyer kararsızlığını yordamak için bir model 

oluşturmuşlardır. Oluşturulan bu modele göre; kariyer kararsızlığının bireylerin karar 

verme becerilerinin yeterince gelişmemesinden kaynaklanmaktadır.  

McAuliffe (1991)‟ye göre mesleki karar vermede kararsızlık nedeni; zayıf kimlik 

gelişimi, ana-baba tutumları, denetim odağının dıştan algılanması ve kaygıdır. Kararsız 

bireyler, kariyer planlamasında işlevsel olmayan inançlar ve davranışlar kullanır. 

Kararsız bireyler bu tutumları sebebi ile mantıklı karar verme stratejisini kullanamazlar.  

 Watson ve Stead (1994), öğrencilerinin mesleki kararsızlıklarını cinsiyet, sosyo 

ekonomik durum ve sınıf düzeyine göre değişip değişmediğine baktığı boylamsal bir 

çalışma yapmışlardır. Sonuçlar cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum açısından anlamlı bir 

fark göstermezken sınıf ortalamalarının (9 ve 11)  farklılaştığı gözlenmiştir. 

Ladany, Melıncoff, Constantine ve Love (1997), riskli bölgelerde okuyan lise 

öğrencilerinin mesleki seçim kararlarına bağlılıklarını araştırmışlardır. Araştırma 189 
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lise öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğrencilerin meslek seçimi 

kararlarına bağlılık düzeyleri; mesleki kimlikle, mesleki bilgi ihtiyaçlarıyla, meslek 

seçimlerine yönelik algılanan engellerle ve öğrencilerin dikkate aldıkları meslek 

sayısıyla ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Öğrencilerin meslek seçim kararlarını erken 

alması ve kariyer mitleri arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur.  

Gati ve Noa (2001), “mesleki karar güçlüklerinin” öğrencilerin cinsiyetine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığına baktığı çalışmalarında; mesleki karar envanteri alt ölçeği 

olan dışsal çatışmalar ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeğinde 

erkeklerin kızlara göre daha fazla zorlukla karşı karşıya oldukları tespit edilmiştir. 

Albion ve Fogarty (2002), kariyer karar verme güçlüklerini yapısal eşitlik 

modeli ile incelediği karşılaştırmalı çalışmasını 121 lise öğrencisi ve 127 yetişkin birey 

üzerinde yapmışlardır. Model kariyer kararı verme zorluklarının çok boyutlu olduğunu 

ortaya koymuş ve her iki grubun da orta düzeyde kariyer karar verme zorluğu yaşadığı 

görülmüştür. 

Patton, Creed ve Wotson (2003), Avusturalya ve Güney Afrika „daki 1963 

ergenle yapılan çalışmada gençler mesleki gelişimlerinin önlerinde ki büyük engelin 

„„yüksek kararsızlık‟‟ olduğunu belirtmişlerdir. 

Nota, Ferrari, Solberg, Soresi (2007), aile desteğinin kariyer öz yeterlilik inancı 

ve kariyer kararı üzerindeki etkisine 253 İtalyan lise öğrencisi ile yapmışlardır. Buna 

göre; genel olarak aile desteği kariyer karar verme düzeyini ve kariyer öz yeterlilik 

inancını etkilemektedir. Erkek öğrencilerin aile desteği kariyer öz yeterliliği, kariyer 

kararsızlığını kısmen açıklarken kız öğrencilerin aile desteği ve kariyer kararsızlığı 

arasında bir ilişki çıkmamıştır. Fakat kız öğrencilerde aile desteği ve öz yeterlilik inancı 

arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Marcionetti (2013), araştırmasını Güney İsviçre‟deki gençlerin kariyer 

kararsızlığı üzerinde hangi unsurların daha fazla etkiye sahip olduğunu anlamak ve 

benlik saygısı, algılanan sosyal destek, bazı kişilik özellikleri ile kariyer kararsızlığı 

arasındaki ilişkileri tespit etmek için yapmıştır. Araştırma boylamsal bir çalışma olup 

ilk önce öğrencilere 8. sınıfta iken anket uygulanmış ve daha sonra ise 9. sınıfın başında 

ve sonunda anket uygulanmıştır. Sonuçlar bazı kişilik özelliklerinin ve benlik saygısının 

kariyer kararsızlığının önemli belirleyicisi olduğunu göstermiştir.   
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Xu ve Tracey (2014), araştırmalarını 253 üniversite öğrencisi üzerinde 

yapmışlardır. Çalışmalarını belirsizlik toleransı ile kariyer kararsızlığı arasındaki 

ilişkide öz-yeterliliğin arabuluculuk etkisine bakmışlardır. Araştırma sonuçları kariyer 

kararı vermede öz-yeterliliğin; belirsizlik toleransı ile motivasyon eksikliği arasında 

aracılık etkisinin zayıf olmasıyla birlikte genel kararsızlık, bilgi eksikliği ve tutarsız 

bilgi eksikliği arasındaki bağlantıya aracılık ettiği ortaya çıkmıştır.     

Crişan ve Turda (2015), ortaokulun sonunda okuyan 160 öğrencinin kariyer 

kararsızlığı ile algılanan öz yeterliliğinin kariyer kararına etkisine bakmışlardır. Bu 

çalışmaya göre; cinsiyet ve kariyer kararsızlığı arasında düşük düzeyde negatif bir ilişki 

çıkmış ve kariyer seçiminde cinsiyet ile algılanan öz yeterlilik arasında pozitif bir ilişki 

çıkmıştır. Kadınlar erkeklere göre daha düşük öz yeterliliğe sahiptir.  

Liphits- Braziler, Tatar ve Gati (2017),  İsrailli 251 lisans hazırlık sınıfı 

öğrencilerinin kariyer kararsızlığını ölçmek için Recently, Lipshits-Braziler, Gati ve 

Tatar‟ın (2015) geliştirdiği stratejik başa çıkma modelini 30 haftalık boylamsal bir 

çalışma ile ölçümlemişlerdir. Yapılan çalışmada aynı zamanda gençlerin üç tarz başa 

çıkma stratejilerinden hangisini kullandıklarına da bakılmıştır. Verimsiz başa çıkma 

stratejisini kullanan bireylerin daha fazla kariyer karar güçlüğü yaşadığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca test edilen modelde, verimsiz başa çıkma stratejisini kullananların; 

kararsız bireyleri ve karalı bireyleri araştırmanın başında ve sonunda daha iyi ayırdığını 

bulmuşlardır. Çalışmanın sonunda bireylerin verimsiz başa çıkma stratejilerinin azaldığı 

ve karar alama zorluklarının da azaldığı tespit edilmiştir. 

Hirschi ve Valero (2017), araştırmalarını şans olayları ve kariyer kararlarında iş 

motivasyonu ve kariyer gelişimine etkisine 312 İsveçli ergen üzerinde bakmışlardır. 

Şans olayları ve kariyer kararları beş profile ayrılarak analiz edilmiş ve analiz 

sonucunda sadece birey merkezli profilde şans ve kariyer kararı arasında bir ilişki 

çıkmıştır. Şans faktörü ve kariyer kararında doğrusal bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu durumda şans faktörü kariyer kararını etkilemekte fakat bu etkinin ne olduğu 

bilinmemektedir. İş motivasyonu açısından gruplar farklı sonuçlar vermişti. Karar 

vermiş ergenlerde, iş motivasyonu ve şans faktörüne bakılmaksızın daha iyi sonuçlar 

elde edilmiştir. 
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Yapılan yurt dışı çalışmaları genellikle lise öğrencileri üzerinde yapılmıştır. 

Mesleki kararsızlık gelişimsel ve kronik kararsızlık olarak ayrılmaktadır (Hartman ve 

diğerleri, 1983). Aynı zamanda mesleki kararsızlığın kaygı ile ilişkili olduğu  (Hartman 

ve diğerleri, 1985; McAuliffe, 1991); sınıf düzeyine göre farklılaştığı ( Watson ve 

Stead, 1994); dışsal çatışmalar ve kariyer inançları ile ilişkili olduğu (Gati ve Noa, 

2001); mesleki kimlik, mesleki bilgi ihtiyacı, meslek seçim engelleri ile ilişkili olduğu 

(Ladany ve diğerleri, 1997); bazı kişilik özellikleri ve benlik saygısı ile ilişkili olduğu 

(Marcionetti, 2013), cinsiyet ile ilişkili olduğu (Cirişan ve Turda, 2015) görülmektedir. 

Yapılan çalışmalarda öğrencilerin kariyer güçlüğü yaşadığı (Albion ve Fogarty, 2002; 

Patton ve diğerleri, 2003), verimsiz başa çıkma stratejisi kullanan bireylerin daha fazla 

kariyer güçlüğü çektiği görülmektedir. (Liphits-Braziler ve diğerleri, 2017). 

2.2. Kariyer Denetim Odağı 

Rotter‟ın ortaya attığı algı kontrolü olarak da bilinen kontrol denetimi odağı 

yaklaşımının dayanak noktası sosyal öğrenme kuramıdır (Sarı, 2011). Rotter‟ın 

yaklaşımı beklenti-değer temelli bir yaklaşımdır. Ona göre birey bir davranışı, 

davranışından bir sonuç yani bir değer beklediği için yapmaktadır. Bireyin bir davranışı 

yaptıktan sonraki beklenti ve değeri birbirine eşdeğer olmalıdır. Eğer bireyin yapacağı 

davranıştan bir beklentisi yoksa veya bireyin yaptığı davranışta elde edeceği değer az 

ise davranış gerçekleşmez. Örneğin bir öğrenci bir davranışı yaptığında öğretmeninden 

ödül alacağını biliyorsa o davranışı yapmaya çalışır fakat davranışı gerçekleştirse de 

öğretmeninden ödül alamayacağını biliyorsa o davranışı yapmayabilir. Yani Rotter‟in 

kuramına göre bireyin davranışını iki durum belirler. Birincisi beklenti, ikincisi bireyin 

yaptığı davranıştan elde edeceği sonucun değeridir  (Arıcak, 1995).   

İnsanlar sosyal gelişim süreci içinde davranışlarının ne gibi sonuçlar 

doğuracağına, sonuçların hangisinin kendinden kaynaklandığına ve kaynaklanmadığına 

dair kendinden beklentileri vardır (Şeker, 2013). Rotter‟a göre, insanlar yaşamlarındaki 

olayları etkileme gücüne sahiptir. İnsanlar davranışlarının sonucunda ne olacağına dair 

beklenti içindedir. Bu beklenti bireyin yaptığı davranış sonucunda karşılaşacağı ödül ve 

cezanın kendisi dışındaki faktörlere veya başka insanlara bağlı olduğunu ya da kendine 

bağlı olduğunu düşünmesi şeklinde gerçekleşmektedir (aktaran Kuzgun ve Deryakulu, 

2017).  Bireyin kendini etkileyen yaşam olaylarının kendisinden kaynaklandığını ve 
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kendi kontrolünde olduğunu düşünüyorsa „içten denetimli‟, bireyin kendini etkileyen 

yaşam olaylarının kendisinden kaynaklanmadığını daha çok şans, diğer kişiler gibi 

faktörlerden kaynaklandığını düşünüyorsa „dıştan denetimli‟dir (Arıcak, 1995; 

Korkmaz, 2017; Çapçı, 2017). 

Denetim odağı, bireyin yaşamında karşılaştığı olumlu ve olumsuz yaşantıların 

üzerinde bireyin kendisinin veya kendisi dışındaki diğer etmenlerin hayatında etkili 

olduğuna dair inancıdır (Seymenler ve Siyez, 2016). Denetim odağı bireyin yardım 

beklentisinin derecesini, bireyin yaptığı bir eylemin sonucunun diğer eylemleri 

üzerindeki olası etkilerini, bireyin aldığı desteği veya olan bir olayın şansını, kaderini, 

kontrol altındaki diğer öğeleri ve öngörülemeyen diğer öğelerin etkisini anlatmaktadır 

(Sarı, 2011). 

  Denetim odağı birçok araştırmacı tarafından bir kişilik boyutu olarak ele 

alınmaktadır (Çapçı, 2017). Bu anlamda Çapçı (2017)‟ ya göre; iç denetim odaklı 

bireyler dış denetim odaklı bireylere göre; akademik başarıları yüksek, yarışmalarda 

üstün başarı gösteren, olumsuz durumlar karşısında mücadeleci, toplumu ilgilendiren 

durumlara karşı etkin faaliyet gösteren, özgürlükleri için mücadele eden, 

sorumluluklarını bilen, girişimci, iyi bir iletişimi olan, hayatlarının kontrolünü elinde 

tutan bireylerdir. Dış denetimli bireyler ise; başkalarının fikir ve düşüncelerini 

önemseyen ve kendilerini ikinci plana atan bireylerdir. Yani iç denetim odaklı bireyler 

olumlu bir karaktere sahipken dış denetim odaklı bireyler olumsuz karakter özelliğine 

sahiptirler (Harman, 2017). 

Bireylerin bir mesleğe karar verirken denetim odağının kariyer planlaması 

başarısını etkilediği düşünülmektedir (Sarı, 2011). Kariyer denetim odağı; birey kariyeri 

ile ilgili davranışlarının sonuçlarının kendi kontrolünde olduğunu düşünüyorsa içsel 

kariyer denetim odağına, birey kariyeri ile ilgili düşüncelerinin kendinin dışındaki 

faktörlerde (şans, çaresizlik, güçlü diğerleri) olduğuna inanıyorsa dış kariyer denetim 

odağına sahip olduğu anlamına gelmektedir (Millar ve Shevlin, 2007). Millar ve Shevlin 

(2007)‟e göre; kontrol değişkenleri bireyin hayatında kişisel kontrolün ötesinde inanç ve 

beklentileri şekillendirir ve gelecekteki kariyerleri ile ilgili ödüllerin kendisinden 

kaynaklandığını düşünen bireyler kariyer kararı alma sürecinde daha motive olabilirler. 

Bu sebeple de özellikle öğrencilerin hayatları üzerinde etkili olabilecek dış denetim 
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odaklarını azaltıcı uygulamalar yapılması gerektiği düşünülmektedir. Böylece bireylerin 

aktif bir şekilde kendi hayatına katkı sağlayacağı, kendini yönetebileceği, kendi 

sorumluluğunu alabileceği düşünülmektedir (Sarı, 2011). 

2.2.1. Kariyer Denetim Odağı Ġle Ġlgili Yapılan Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı ÇalıĢmalar 

2.2.1.1. Kariyer Denetim Odağı Ġle Ġlgili Türkiye’de Yapılan AraĢtırmalar 

Savcı ve Kart ( 2011), 152 üniversite öğrencisi üzerinde kariyer denetim odağı 

ölçeğinin kısa formunun geçerliliği ve güvenirliliğini araştırmışlardır. Yapılan 

araştırmada kariyer denetim odağı ölçeğinin 15 maddeyi içeren kısa formu, geçerli ve 

güvenilir bir ölçek olduğu bulunmuştur.  

Şeker (2013), lise öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinlik düzeyini ve 

kariyer denetim odağı ile ilişkisini bazı demografik değişkenlere göre incelediği 

çalışmasında; kız öğrencilerinin erkek öğrencilere göre daha dış denetimli olduğu ve 

cinsiyete göre iç denetim puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur. 

Sınıf düzeyine göre 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin iç denetimi, 12. sınıf öğrencilerinden 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kendini başarılı gören öğrencilerin iç denetiminin, 

kendini başarılı görmeyen öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

mesleki karar verme yetkinliği arttıkça bireyin iç denetiminin arttığı bulunmuştur. 

Mesleki karar verme yetkinliği alt boyutları olan „‟ bireysel ve mesleki özellikleri doğru 

değerlendirme ve meslek kararı verme‟‟ ile dış denetim arasında olumsuz yönde bir 

ilişki olduğu bulunmuştur.  

Seymenler ve Siyez (2016), 505 lise öğrencisilerinin kariyer denetim odaklarını 

(iç denetimlilik, şans, çaresizlik, güçlü diğerleri) toplumsal cinsiyet algıları açısından 

incelemişlerdir. Buna göre; kariyer denetim odağı alt boyutu olan içsel denetim odağı 

eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısının en güçlü yordayıcısı iken şans, çaresizlik, güçlü 

diğerleri alt boyutunun en güçlü yordayıcısı geleneksel toplumsal cinsiyet algısıdır.  

Araştırmayı cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü değişkenlerine göre de inceledikleri 

çalışmanın sonuçları; kızlar erkeklere göre daha iç denetimli, dokuzuncu sınıflar diğer 

sınıf düzeylerine göre daha içten denetimlidir. Okul türüne göre kariyer denetim odağı 

alt boyutlarında anlamlı bir fark çıkmamıştır. 
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Kantaş, Güldü ve Kart (2018), 595 üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı 

çalışmasını öz-yönetim kuramını öğrencilerin bireysel farkındalıklarının ve seçim 

duygularının kariyerlerine ilişkin seyirlerini ve sosyo-duygusal eşlikçilerini yol analizi 

ile bakmışlardır. Çalışmaya göre öğrencilerin genel pozitif duygu durumunu, kariyer 

uyum yetenekleri aracılığı ile yordamıştır. Farkındalık, stres yönetimini ve genel pozitif 

duygu durumunu doğrudan, dışsal denetim odağını dolaylı yordamıştır.  

Kariyer denetim odağı kevramı ile ilgili yurt içi çalışmalarının sınırlı yapıldığı 

gözlenmektedir. Yapılan çalışmalar lise ve üniversite öğrencileri üzerindedir. Kariyer 

denetim odağı; mesleki yetkinlik (Şeker, 2013), toplumsal cinsiyet (Seymenler ve Siyez, 

2016), öz-yönetim kuramı bazı değişkenler (Kantaş ve diğerleri, 2018) ile incelenmiştir.  

2.2.1.2. Kariyer Denetim Odağı Ġle Ġlgili YurtdıĢında Yapılan AraĢtırmalar 

Hirschi (2010), İsviçreli ergenlerin şans ile sosyodemografik, kişilik (açıklık, 

kontrol odağı), kariyer kararlılığı, kariyer planlaması arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

229 11. sınıf ve 245 8. ve 9. sınıf öğrencisi üzerinde yapılan boylamsal karşılaştırmalı 

çalışma sonuçlarına göre; her iki grubun şansın liseye geçiş ve mesleğe geçişte etkili 

olduğuna inandığını göstermiştir. Şans olaylarını algılama yönünden bireylerin 

cinsiyetleri arasında bir fark yokken özellikle dış kontrol odağı olan öğrencilerin şansa 

inandıkları tespit edilmiştir. Bireylerin kişilik özelliği olarak açıklık durumu ile şans 

arasında olumsuz ilişki görülmüştür. Fakat kariyer plan ve kararları şans olaylarından 

etkilenmediği gözlenmiştir. 

Perry, Liu ve Griffein (2011), farklı kültürdeki 308 Amerikalı birey ile yaptığı 

çalışmada Kariyer Kontrol Odağı ölçeğinin geçerliliğini ırksal olarak sınamışlardır. Bu 

geçerlilik çalışmasında iki modelin kabul edilebilir olduğu görülmüş ve iki yeni model 

de bulunmuştur. Model 5 içsellik, şans ve dış kontrol üç boyuta ayrılmış ve en iyi 

açıklamayı sağlamıştır. Çalışma sonucunda; cinsiyete göre kariyer denetim 

odaklarından güçlü diğerleri faktörünün erkeklerin kızlardan daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Kariyer denetim odağının ırk ile hiçbir ilişkisi bulunmamıştır. 

Guan, Wang, Dong, Liu, Yeu, Liu, Zhang, Zhou ve Liu (2012), çok yönlü 

kariyer denetim odağı ölçeğini Çinli çalışan bireyler üzerinde geçerliliği araştırılmıştır. 

Yapılan çalışmanın amacı; çok yönlü bir kariyer denetim ölçeği geliştirerek, bu ölçeğin 

bireylerin öznel ve nesnel kariyer başarısı üzerindeki geçerliliğini tespit etmek için 
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yapılmıştır. İçerik analizi sonucunda kariyer denetim ölçeği üç faktörlü bir yapı 

oluşturmuştur. Bunlar içsellik, şans ve dışsallıktır. Çinli çalışanlar üzerinde bu üç 

faktörlü yapı yapılan analizlerle uygunluğu desteklenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; 

Çinli çalışanların öznel kariyer başarısı ve şans faktörü arasında negatif yönlü bir ilişki 

olduğu tespit edilirken, nesnel kariyer başarısı arasında ise pozitif yönlü bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. İçsel kariyer denetim odağı ölçeği nesnel ve öznel kariyer başarısını 

olumlu şekilde analiz edebilmiştir. Fakat bu ilişkilerin altında yatan nedenler 

bilinmemektedir. 

Kim ve Kim (2017), Güney Kore‟deki 58 üniversite öğrencisine 15 haftalık bir 

kariyer hazırlama programı uygulayarak bu program sonunda öğrencilerin kişisel 

liderlik ve kariyer kontrol odağındaki farklılık olup olmadığına bakmışlardır. Program 

sonucunda öğrencilerin kişisel liderlik tarzlarında ve iç kontrol odaklarında artış 

gözlenmiştir. 

Kariyer denetim odağı kevramı ile ilgili yurt dışı çalışmalarının sınırlı yapıldığı 

gözlenmektedir. Yurt dışı çalışmalarında kariyer denetim odağı ölçeğinin geçerlilik 

çalışmaları yapılmış (Pery ve diğerleri, 2011; Guan ve diğerleri, 2012) ve kariyer 

denetim odağı kariyer hazırlama programı ile sınanmıştır (Kim ve Kim, 2017).  

Kariyer denetim odağı yurt içinde ve yurt dışında az çalışılan bir konu olduğu 

gözlenmektedir.      

2.3. Meslek Seçimine ĠliĢkin Akılcı Olmayan Ġnançlar 

Meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar Albert Ellis‟in „„Akılcı 

Duygusal Davranış Kuramı‟‟nın kariyer danışmanlığına uygulanması ile gelişen bir 

kavramdır. Bilişsel kuramlara göre; bireyler düşündükleri gibi hisseder ve davranırlar, 

hissettikleri gibi de düşünürler (Ellis ve Harper, 2017). Ellis‟e göre inançlar; duygu ve 

davranışları etkiler ve aynı zamanda duygu ve davranışlardan etkilenir. İnsanların 

duygularının da en önemli belirleyicisi inançlardır ve bu inançlar bireyin davranışlarını 

belirler.  Ellis‟e göre, bireylerin akılcı olan ve akılcı olmayan inançları vardır. Akılcı 

olmayan inançlar, bireylerin psikolojik ve duygusal sorun yaşamalarına neden olur 

(Akın, 2014). Bireylerin akılcı olmayan düşünce biçimleri değiştirildiğinde yaşadığı 

olayla ilgili duyguları ve davranışları da değişir (Yalçın, 2014; Köroğlu, 2017).  
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Örneğin birey yeteneksiz olduğunu düşünerek kendini küçümsüyorsa, kendini yetersiz 

hissedecektir (Yalçın, 2014).  

Bireylerin inançları tüm yaşam olaylarını etkilediği gibi meslek seçim kararlarını 

da etkilemektedir. Bireyler kariyer seçimlerini, sadece ilgi ve yetenek gibi faktörlerin 

etkisinde kalarak yapmazlar (Ulu, 2007). Bireyler, kariyer seçimlerini akılcı olan ve 

akılcı olmayan inançların etkisinde de verebilir. Meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan 

inançlar kavramı „„Kariyer Kararı Vermede Sosyal Öğrenme Kuramı‟‟ içinde yer alan 

bir kavramdır. „„Kariyer Kararı Vermede Sosyal Öğrenme Kuramı‟‟ ilk kez Krumboltz 

tarafından geliştirilmiş olup bu temeli Bandura‟nın „„Sosyal Öğrenme Kuramı‟‟na 

dayanmaktadır. Kariyer kararları ile ilgili olan sosyal öğrenme kuramı bireylerin kariyer 

seçimlerinin kökenlerini araştırır ve kariyer problemleri ile ilgili neler yapılabileceği ile 

ilgili kariyer danışmanlarına çerçeve sunar. KKVSÖK bireylerin çevre tarafından 

kontrol edilen pasif bir durumda olmadığını savunur. Bu kurama göre bireyler problem 

çözebilen, çevrelerini kendi hedefleri ve ihtiyaçlarına göre şekillendiren bir konumdadır 

(Ulu, 2007). Dolayısıyla meslek seçimi insanın sosyalleşme sürecinde bazı faktörlerin 

karşılıklı etkileşime girmesi ile gerçekleşir. Bu faktörler (Özyürek, 2012): 

a. Kalıtımsal Özellikler: Bireyin doğuştan getirdiği genetiksel özelliklerini içerir. 

Bu özellikler;  cinsiyeti, fiziksel görünüşü, müzik-resim yeteneği gibi özel yetenekleri, 

kas koordinasyonu gibi özellikleri içerir. Örneğin; bazı meslekler için kas 

koordinasyonu ve ses güzelliği önemlidir. 

b. Çevresel Koşul ve Olaylar: İnsanın denetiminde olmayan çevresel ve 

toplumsal etkenlerdir. Bireyin bulunduğu çevredeki iş olanakları, teknolojik imkanlar, iş 

hayatıyla ilgili yasalar ve kurallar, doğal afetler, travmatik olaylar, çalışma hayatı ve 

sosyal hayat ile ilgili değişimler bu konu kapsamındadır. 

c. Öğrenme Yaşantıları: Bireyin hayatı boyunca çevre ile girdiği ilişkilerde gerek 

çevreyi gözlemleyerek gerekse yaptığı davranışları ödüllendirilerek kariyerleri ile ilgili 

yaşantı oluştururlar. Bu yaşantılar bireylerin kariyerlerini belirlerken onları yönlendirir. 

Örneğin;  dürüstlüğün önemli olduğuna inanan birey “avukatlar yalancıdır” söylemini 

duyduğunda bu mesleği tercih etmeyebilir. 

d. Göreve Yaklaşım Becerileri: Bireylerin problem çözme becerileri, çalışma 

alışkanlığı, bilişsel yapısı ve bilişsel süreçleri, duygusal tepkileri bu alanda 
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değerlendirilir. Bireyin bir göreve nasıl tepkide bulunacağı önceki yaşantılarına bağlıdır. 

Örneğin; sınavlara nasıl hazırlandığımız, öğrenme yeteneğimize, öğretmenlerin bize 

öğrettiklerine ve ailenin sağladığı imkanlara göre belirlenir. Bu gibi etkenler sınav için 

yapılacakları ve sonucu birey açısından şekillendirir.    

KKVSÖK‟ na göre; bireyin meslek seçimi sosyalleşme süreci içinde birçok 

etkenin karşılıklı etkileşimi ile oluşan karmaşık bir süreci içerir. Birey doğuştan 

getirdiği genetik donanımlarının çevre ile etkileşimi sonucunda, çeşitli öğrenme 

yaşantıları oluşturarak, birçok beceri geliştirmesi ile bu süreç gerçekleşir. Bireyin 

öğrenme yaşantısı bireyin kendisine, çevresine ve dünyaya ilişkin genellemeler 

yapmasına neden olur. Bu genellemeler kişinin inançlarını oluşturur. İnançlar bireyin 

kendi gerçeklerini ve dünya görüşünü oluşturur ve birey eylemlerini bu inançları 

doğrultusunda yapar (Özyürek, 2012). Meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar; 

bireylerin kendileri ile ilgili, iş yaşamı ile ilgili varsayım ve genellemeleridir (Walsh, 

Thompson ve Kapes, 1997).  Krumboltz (1994a)‟a göre, bireyin inançları doğru ve 

yanlış değildir. Krumboltz‟a (1999) göre, birey inançlarını doğru olduğuna inanarak 

davranır. Bu inançlar bireylerin meslek seçimlerini ve meslek seçimi konusunda eyleme 

geçme durumunu da etkilemektedir (aktaran Ulu, 2007). Krumboltz (1991), bireyin 

inancı kariyeri ile ilgili bir bilgiyi araştırmasını ve bireyin istenen şekilde hedeflere 

erişmesini engellerse o zaman birey için problem olduğunu belirtir (aktaran Ulu, 2007). 

Mesleki bilişler, inançlar ve varsayımlar bireylerin mesleki problemlerini çözme 

biçimleriyle ilişkilidir. Bu gibi düşünceler toplum içinde bireylerin diğerleriyle kurduğu 

ilişkilerle oluşur (Ulu, 2007).  Eğer bu düşünceler olumlu ise bireyler mesleki 

kararlarını vermekte zorlanmazlar, kendileri ile ilgili olumlu beklentiler oluştururlar, 

problem çözme becerilerini geliştirebilir (Kepir, 2011). Fakat bu düşünceler olumsuz ise 

bireylerin mesleki kararsızlık yaşamasına sebep olabilir (Ulu, 2007). Meslek seçimine 

ilişkin akılcı olmayan inançlar; bireyin meslek amaçlarını gerçekleştirmesini engelleyen 

duygu ve düşüncelerdir (Corbishley ve Yost, 1989). 

Bireyin inançlarının meslek seçiminde etkili olduğuna inanan bazı 

araştırmacılar, meslek seçiminde akılcı olmayan inançların kişi üzerindeki etkisine dair 

araştırmalar yapmaya başlamış ve bu inançların ne olduğunu araştırmışlardır (Erdem, 

2006). Araştırmacılar yabancı litaratürde; mesleki gelişim mitleri (Lewis ve Gilhauasen, 
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1981), işlevsel olmayan bilişler (Corbishley ve Yost, 1989), kariyer inançları 

(Kurumboltz, 1994b), işlevsel olmayan mesleki inançlar (Elliott, 1995), işlevsel 

olmayan mesleki düşünceler (Sampson, Peterson, Lenz ve Reardon, 1998) gibi isimler 

vererek meslek seçiminde akılcı olmayan inançlarla ilgili araştırmalar yapmışlardır. 

Türkiye‟de ise araştırmalar; kariyer inançları (Ulu, 2007), meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançlar (Erdem, 2006)  başlığı altında yapılmıştır. Gerek yurtdışında gerekse 

yurt içinde yapılan araştırmalarda meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar farklı 

isimler verilerek araştırılsa da bu inançlar işlevsiz, yanlış, kişiyi hataya düşüren 

inançlardır. 

2.3.1. Meslek Seçimine ĠliĢkin Akılcı Olmayan Ġnançların Nedenleri ve Etkileri 

Herring (1990) meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların genellikle 

mesleki bilgisizlik, olumsuz kariyer gelişimi sebebiyle olduğunu belirtmiştir. Mesleki 

mitlerin ise mesleki karar verme sürecinde akılcı olmayan düşüncelerle sonucunda 

oluştuğunu belirtir. 

Elliott‟a (1995) göre birey bir seçim yaparken bir taraftan kendi iç dünyasından 

kendine mesajlar yollamaktadır. Akılcı olmayan meslek seçiminin oluşmasını tetikleyen 

en önemli faktör ise; bireyin bulunduğu çevrenin, ailenin, medyanın bireyde zorunluluk 

ifadesi olan „„-meli, -malı‟‟ düşünce tarzının oluşmasına sebep olmasıdır.  Kişiye gelen 

bu mesajlar bireyin kendisini, duygu ve düşüncelerini eleştiren ve küçümseyen 

zorunluluklardan oluşmaktadır. Elliot (1995) buna İçsel Eleştirici demektedir. İçsel 

eleştiricilere birey dikkat ettiğinde akılcı olmayan inançlar oluşmaktadır. Meslek seçimi 

sırasında birey seçim yaparken iç sesi onu eleştirebilmekte ve bu bireyin doğru karar 

vermesini engellemektedir. Elliott (1995)‟a göre akılcı olmayan mesleki inançlar kişide 

kendine güvensizlik, düşük özsaygı, düşük akademik başarı, kararsızlık, erteleme, 

istenilmeyen meslek seçimine sepep olur. 

Walsh ve Tampson (1995)‟a göre; aile, kültür ve çevre bireyin amaçlarını, 

değerlerini ve inançlarını şekillendirmektedir. Bu durum bireylerin kariyerleri ve öz 

yeterlilikleri ile ilgili yanlış bilgiler edinmesine veya bireyde akıldışı inançlar 

oluşmasına neden olabilir. Walsh ve Tompson (1995)‟a göre; meslek seçimi ile ilgili 

akıl dışı inançlar danışanların öğrenmesini engelleyebilir, iş dünyası ile ilgili yanlış 

varsayımlar oluşturabilir, birey kendisi ile ilgili iyi bir kariyeri göz ardı edebilir. 
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Lent, Brown ve Hackett‟ a (1996) göre insanlar kendi yetenek, ilgileri ve 

değerleri ile ilgili akılcı düşüncelere sahip olmadığında her ne kadar amaçları için çaba 

sarf etseler de bu çabalar genellikle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır (aktaran Kepir, 

2011).  

2.3.2. Mesleki Mitler    

Meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ile ilgili araştırmacılar bazı 

mitler belirlemişlerdir.  

2.3.2.1. Thompson’ın Mesleki Mitler Ġle Ġlgili GörüĢleri 

Thompson (1976) üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı üç yıllık bir çalışma 

sonrası öğrencilerde bazı yanlış kavramlar olduğunu fark etmiştir (aktaran Erdem,2006). 

Thompson bireylerin bu düşüncelerine meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan mitler 

olarak belirlemiş ve tanımlamıştır. Buna göre (aktaran Ulu, 2007); 

1. Doğruluk: Bireyler kariyer plan ve sürecini bilimsel bir süreç olarak 

algılamakta ve ideal bir kariyer planı arzulamaktadırlar. 

2. Tek ve Kesin Olma: Bireyler kariyer kararlarının belli bir dönemde 

alınabileceği ve bir daha değiştirilemeyeceğine inanırlar. Çünkü bireylere göre kariyer 

kararı verilince bu tüm yaşam boyu sürmelidir. 

3. Mesleki Testlerden Beklentiler: Bireyler, ne yapmaları gerektiğine dair bilgiyi 

psikometrik testlerin vereceğine inanırlar. 

4. İlgi ve Yetenekler Arası İlişkinin Hatalı Yorumu: Bireyler, ilgilerinin ve 

yeteneklerinin arasında nedene dayalı bir ilişki kurmak isterler. Bu sebeple hangi 

konulara ilgilerinin olduklarını bilmek isterler ve ellerindeki işi iyi yapmaya çalışırlar. 

Eğer bir işte başarısız olurlarsa da bahane olarak o işe ilgilerinin olmadığını belirtirler. 

5. Seçeneklerin Analizi: Bireyler akılcı olmayan bir şekilde tüm seçeneklerini 

baştan aşağı analiz edebleceklerine inanırlar. Fakat her basamağın analizi ile sadece 

kendilerini bunaltırlar.  

6. Kariyer Amaçlarını Bölme: Bireyler mesleki amaçlarını başarı ve başarısızlık 

olarak ikiye ayırır. Bu iki uç durum kişinin meslek seçiminde karar verirken yoğun 

kaygı yaşamasına sebep olur. 
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7. Zamanın Geçmesi: Bireyler meslek seçimi ile ilgili yapacaklarını geçici olarak 

durdururlar ve zamanın geçmesini beklerler. Bu şekilde daha iyi karar alacaklarını 

düşünürler. 

2.3.2.2. Ronald A. Lewis ve Michael R. Gilhausen’in Mesleki Mitler Ġle Ġlgili 

GörüĢleri 

Lewis ve Gilhausen (1981), meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarla 

ilgili yedi mesleki mit belirlemişlerdir. Onlara göre; bireylerin meslek seçimi ile ilgili 

meslek planlarının kesinlikle değişmemesi gerektiğini ve planlarının her zaman net ve 

uzun amaçlı olması gerektiğini düşünmek akıllıca bir inanç değildir. Bu inançlar 

kişilerin mesleki gelişimlerine zarar verir ve bu inançların bazıları bireyler arasında 

nesilden nesile yayılarak mite dönüşürler. Bu sebeple kariyer danışmanlığında bu 

mesleki mitlerle çalışılması gerektiğini savunmaktadırlar.  

Lewis ve Gilhausen (1981), mesleki mitlerini açıklarken bu mitlerin anlamını, 

mitlerin ortaya çıkardığı akılcı olmayan inançları, mitlerin danışanın ifadelerinde nasıl 

anlaşılabileceğini, akılcı olmayan inançlarla ilgili oluşan alternatif düşünceleri 

açıklamaktadırlar. Meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan mitler ise şunlardır: 

1. Kristal Küre Miti: Bu mite sahip bireylerin hayatında her zaman net, kısa bir 

planlarının olduğu belirtilmektedir. Bu inanca sahip danışanlar doğru bir meslek 

planının mesleki ilgi testleriyle olabileceğine inanmaktadırlar. Bu mitin akılcı olmayan 

mesleki inancı „„bir karar vermeden önce emin olmalıyım‟‟ dır.  

2. Budala! Ne Zaman Karar Vereceksin Miti: Bireydeki akılcı olmayan mesleki 

inancı „„birey kariyer gelişimi boyunca yalnız bir karar vermelidir‟‟ mitidir. 

3. Alınan Mesleki Karardan Dönülmezlik Miti: Birey aldığı bir mesleki karardan 

ömrünün sonuna kadar hiçbir zaman dönmemelidir. Bu düşünceye sahip bireylerin 

hayatında hataya yer yoktur, aldıkları kararları kolay kolay değiştirmezler. Eğer birey 

kararını değiştirirse yanlış yapmaktadır. Bu mitin akılcı olmayan mesleki inancı ise 

„„kariyer kararımı değiştirirsem hata yapmışımdır‟‟ mitidir. 

4. „„Benim Sahip Olduğumdan Daha İyisine Sahip Ol‟‟ Miti: Bu düşünceye 

sahip bireyler daha önce doğruluğu test edilmiş olan kuralları uyguladıklarında iyi bir 

hayata kavuşacaklarına inanırlar. Bu mite göre; bir nesilden sonra gelen nesil önceki 
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nesilden daha başarılı olmalıdır. Bu inanca sahip bireyler kendi yetenek ve ilgilerini göz 

ardı ederek anne-babanın ve çevrenin kendilerine sunduklarını yapmaya çalışırlar. Bu 

mitin akılcı olmayan mesleki inancı „„anne-babanın yapamadığı kariyer hedefini 

yaptığında mutlu olabilirsin‟‟ mitidir.  

5. „„Mesleğim Benim Hayatım‟‟ Miti: Bireyin hayatındaki en önemli şey işidir. Bu 

mit birçok akılcı olmayan inanç içerir. Bu mite göre; bireyin işi ona iyi bir hayat 

sunmalıdır. Birey tüm zaman ve enerjisini işine harcamalıdır. Onlara göre çalışmayan 

bireyler mutsuz olmaya mahkumdur. Bu mitin akılcı olmayan mesleki inancı 

„„mesleğim bütün ihtiyaçlarımı karşılamalı‟‟ mitidir.  

6. „„Herkes Yönetici Olabilir‟‟ Miti: Bu düşünceye sahip bireyler, çok iyi ve sıkı 

çalışırlarsa istedikleri her şeyin olabileceğine inanırlar. Bu mitin akılcı olmayan mesleki 

inancı „„gerektiği kadar çalışırsam her şeyi yapabilirim‟‟ mitidir. 

7. „„Oğlum veya Kızım Doktor‟‟ Miti: Bazı bireylerin mesleki statüsü iyi durumda 

olduğu için diğerlerinden daha iyidir. Bu mitteki akılcı olmayan mesleki inancı  „„benim 

değerim mesleğimin değeri kadardır‟‟ mitidir. 

2.3.3. Meslek Seçimine ĠliĢkin Akılcı Olmayan Ġnançlarla Ġlgili Yapılan Yurt Ġçi 

Yurt DıĢı AraĢtırmalar 

2.3.3.1.-Meslek Seçimine ĠliĢkin Akılcı Olmayan Ġnançlarla Ġlgili Türkiye’de 

Yapılan AraĢtırmalar 

Ulu (2007), lise öğrencilerinin kariyer inançlarının bazı değişkenlere göre 

araştırdığı çalışmasında; üniversite eğitimi, içsel tatmin, belirsizlik karşısında 

vazgeçmeme, çalışma kariyer inançlarının en önemli yordayıcısının „„cinsiyet‟‟ 

değişkeni olduğunu tespit etmiştir. Akran denkliği, sorumluluk, iş hayatına yönelim, 

risk alma kariyer inançlarının en iyi yordayıcısının „„akılcı olmayan inançlar‟‟ olduğunu 

tespit etmiştir. Araştırmada cinsiyet, akademik başarı ortalaması ve mesleki olgunluk 

düzeyi değişkenlerinin öğrencilerin akran denkliği kariyer inançlarının önemli bir 

yordayıcısı olmadığını tespit etmiştir. Araştırmada cinsiyet, akademik başarı ortalaması 

ve ailenin aylık gelir düzeyi değişkenlerinin öğrencilerin sorumluluk kariyer 

inançlarının önemli yordayıcıları olmadıklarını tespit etmiştir. Araştırmada cinsiyet, 

akademik basarı ortalaması, ailenin aylık gelir düzeyi ve mesleki olgunluk düzeyi 
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değişkenlerinin öğrencilerin belirsizlik karsısında vazgeçmeme kariyer inançlarının 

önemli yordayıcıları olmadıklarını tespit etmiştir. Araştırmada akılcı olmayan inanç 

puanları, mesleki olgunluk düzeyi, ailenin aylık gelir düzeyi değişkenlerinin 

öğrencilerin çalışma kariyer inançlarının önemli yordayıcıları olmadıklarını tespit 

etmiştir. 

Bacanlı (2012), lise 9. sınıflar üzerinde yaptığı çalışmasında; öğrencilerin 

meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların alt faktörlerinden biri olan dışsal 

kontrolün, mesleki karar verme güçlüklerinin anlamlı yordayıcısı olarak bulmuştur. Kız 

öğrencilerin erkek öğrencilerden, kariyer kararı verememiş öğrencilerin verenlerden, 

akademik başarısını kötü algılayan öğrencilerin iyi algılayanlardan kariyer kararı verme 

güçlükleri puan ortalamaları anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. 

Akkoç (2012b), lise öğrencilerinin „„mesleki kararsızlıklarıyla‟‟ „„kariyer 

inançları arasındaki‟‟ ilişkiyi incelemiş ve mesleki kararsızlığın „„cinsiyet ve yaş‟‟ 

değişkenlerine göre farklılaşıp-farklılaşmadığını ele almıştır. Araştırmada yaş 

değişkenine göre mesleki kararsızlığın farklılaştığı görülmüştür. Mesleki kararsızlığın, 

akran denkliğiyle ve üniversite eğitimiyle, iş denemesi kariyer inançlarıyla pozitif 

yönde ilişkisi olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin içsel tatmin, iş hayatına yönelim, 

sorumluluk, belirsizlik durumunda vazgeçmemek, iş denemesi, kariyer inançları, risk 

alma ve çalışma durumu ile mesleki kararsızlık arasında negatif yönde ilişki olduğu 

görülmüştür. 

Kepir (2011), araştırmasını lise son sınıf öğrencileri ve bir yıl önce mezun olmuş 

öğrenciler üzerinde yapmıştır. Buna göre; mesleki olgunluk, cinsiyet ve okul türü 

değişkenlerinin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar üzerindeki etkisi 

anlamlı çıkmıştır. Umut düzeyi, okul türü değişkenlerinin meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançlar üzerinde ortak etkisi de anlamlı bulunmuştur. 

Özkamalı, Cesuroğlu, Hamamcı, Buğa ve Çekiç (2014), araştırmalarında 351 

lise öğrencisinin mesleki olgunluk ve akılcı olmayan mesleki kariyer inançları 

arasındaki ilişkiye baktığı çalışmasında; mesleki olgunluk ve akılcı olmayan kariyer 

inançları arasında negatif orta düzey bir ilişki olduğu bulmuştur. Cinsiyet ise akılcı 

olmayan mesleki inançların en önemli yordayıcısı olarak bulunmuştur. 
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Savoly ve Owen (2015), çalışmalarını umut ve mesleki olgunluk düzeyleri farklı 

üniversite adayları üzerinde yapmışlardır. Çalışmada meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançlar cinsiyet, eğitim durumu, okul türü değişkenine göre incelenmiştir. 

Meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ile mesleki olgunluk ve cinsiyet 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. Kızların meslek seçimine ilişkin 

akılcı olmayan inançları erkeklerden yüksektir. Okul türü ile meslek seçimine ilişkin 

akılcı olmayan inançlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu farklılık ise; meslek 

lisesi mezunu veya meslek lisesinde okuyan öğrenciler ile genel lise ve anadolu lisesi 

öğrencileri veya mezunlarından kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin umut düzeyi ve 

meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarla ilişkisi; kızların puanlarının 

erkeklerden daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Owen ve Çapan (2017), araştırmalarında fen, matematik, mühendislik alanlarını 

seçmeyi düşünen ve düşünmeyen lise öğrencilerinin; meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançlarının cinsiyete, okul türüne ve akademik başarıya göre değişip 

değişmediğine bakmışlardır. Matematik ve fen dersini seçmeyi düşünen öğrencilerin; 

cinsiyetine ve okul türüne göre meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar arasında 

bir fark bulunmuştur. Mühendislik, üretim ve yapı alanlarını seçmeyi düşünen 

öğrencilerde ise; cinsiyet ile meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Çapan ve Owen (2018), araştırmalarını 353 lise öğrencisi üzerinde yapmışlardır. 

Öğrencilerin cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyine göre meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançlarının değişip değişmediğine baktıkları çalışmasında; erkek öğrencilerin 

kız öğrencilere göre meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarının daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Ayrıca Mesleki ve Teknik Lise ile Anadolu Lisesi-1 

öğrencilerinin, Anadolu Lisesi-2 öğrencilerine göre meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançlarının daha yüksek olduğu, sınıf değişkenine göre 11. Sınıf 

öğrencilerinin dokuzuncu sınıf öğrencilerinden meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan 

inançlarının yüksek olduğu bulunmuştur.   

Yurt içinde mesleki inançlar kavramı adı altında yapılan çalışmalar; meslek 

seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ve kariyer inançları adı altında yapılmıştır. 

Çalışmalar lise öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan 
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inançlar ile ilgili çalışmalar genellikle; cinsiyet (Ulu, 2007; Bacanlı, 2012; Akkoç, 

2012b; Kepir, 2011; Özkamalı ve diğerleri, 2014; Savoly ve Owen, 2015; Owen ve 

Çapan, 2017; Çapan ve Owen, 2018), okul türü (Kepir, 2011; Savoly ve Owen, 2015; 

Owen ve Çapan, 2017; Çapan ve Owen, 2018), akademik başarı (Ulu, 2007; Bacanlı, 

2012; Owen ve Çapan, 2017), mesleki olgunluk (Ulu, 2007; Kepir, 2011; Özkamalı ve 

diğerleri, 2014; Savoly ve Owen, 2015), mesleki kararsızlık (Akkoç, 2012b) ve mesleki 

karar verme güçlükleri (Bacanlı, 2012) ile incelenmiştir.  

2.3.3.2. Meslek Seçimine ĠliĢkin Akılcı Olmayan Ġnançlarla Ġlgili Ġlgili YurtdıĢında 

Yapılan AraĢtırmalar 

Enright (1996), fiziksel engelli olan bireylerin kariyer inançları ve kariyer 

kararsızlığını iki aşamalı olarak incelemiştir. Buna göre; birinci aşamada kariyer 

inançları ve kariyer kararsızlığına bakılmış, ikinci olarak da fiziksel engelli olma 

durumunun kariyer inançları ve kariyer kararsızlığını yordama gücüne bakılmıştır. 

Bunun sonucunda; kariyer inancı ve kararsızlık ölçeğinin alt ölçekleri arasında anlamlı 

ilişki bulurken, fiziksel engel durumunun kariyer kararsızlığını yüksek oranda 

yordadığını bulmuştur. 

Day ve Luzzo (1997), Strong İlgi Envanter‟nin akılcı olmayan kariyer inançları 

üzerindeki etkisine bakmıştır. Öğrencilere ilk önce envanter; bir açıklama yapılmadan 

doldurtulmuş, daha sonra öğrencilere envanter ile ilgili bilgi verilip tekrar 

doldurtulmuştur. Her iki sonuç karşılaştırıldığında, ilgi envanteri bilgisi verildikten 

sonra öğrencilerin kariyer inançlarında artış gözlenmiştir. 

Peng ve Herr (2000), bireylerin kariyer kararı verme ve kariyer inançları 

arasındaki ilişkiye bakmak için kariyer uzaktan eğitim programı geliştirmişler ve 

öğrencilere uygulamışlardır. Bunun sonucunda; yetişkinler üzerinde kariyer kararsızlığı 

ve kariyer inançlarının etkili olduğunu tespit etmişler ve programın tekrar gözden 

geçirilmesine karar vermişlerdir. 

Schnorr ve Ware (2001); çalışmalarını temel akademik derslerde başarısız, risk 

altındaki öğrencilerin kariyer inançları ve mesleki olgunlukları arasındaki ilişkiyi 

incelemişlerdir. Buna göre; öğrencilerin kariyer inançları (başarı, yapılandırılmış 

çalışma ortamları, ben ve başkası karşılaştırılması, engellerin üstesinden gelme) ve 

mesleki olgunluk arasında ilişki bulunmuştur. 
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Mahadevan (2002), üniversite öğrencilerin kültürel uyum düzeyleri ile farklı 

uluslardaki öğrencilerinin kariyer inançları arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 

Araştırmasını 599 Hintli, 544 Çinli, 543 Koreli öğrenciler üzerinde yapmıştır. Buna 

göre; kültürel uyum düzeyi ile Hintli, Çinli, Koreli öğrencilerin kariyer inançları 

arasında düşük düzeyde bir ilişki varken, cinsiyet göre bireylerin kariyer inançları ile 

kültürel gelişimleri arasında bir ilişki bulunmamıştır. 

Arulmani, Laar ve Easton (2003), Hindistan‟da lise öğrencileri üzerinde 

yaptıkları çalışmada; öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları ve kariyer inançları 

arasındaki ilişkiye bakmışlar ve sosyo-ekonomik durumu düşük olan öğrencilerde 

mantıkdışı kariyer inançları olduğunu bulmuşlardır. 

Dimakakou, Argyropoulou, Drosos ve Terzaki (2012), çalışmalarını Yunanlı ve 

Yunanlı olmayan mesleki eğitim öğrencilerinin kariyer inançlarını araştırmak için 

yapmışlardır. Atika bölgesindeki meslek eğitim veren Yunan Ortaokulu‟na giden 238 

öğrenci üzerinde yapılan çalışmada; kariyer inançlarının cinsiyet, ebeveyn eğitim 

durum, göçmen statüsü durumuna göre değişip değişmediğini incelemişlerdir. Kariyer 

inançları ile göçmen statüsü ve cinsiyet arasında yoğun bir şekilde ilişki bulunmuştur. 

Kültür ve kültürel benzerlikler açısından erkekler kadınlara göre benzerlik durumu daha 

fazladır. Erkekler kültürel açıdan yerleşik tutumlara karşı daha negatif kariyer inançları 

ortaya koymuştur. Erkekler, kadınlara kıyasla eğitsel ve mesleki iyileştirme üzerine olan 

inançları reddetmekte kadınlara göre daha çok zorlanmıştır. 

Ogbuanya, Eseadi, Orji, Anyanwu, Ede, Baker (2017), Nijerya‟da teknik 

üniversite öğrencileri üzerinde rasyonel-duygusal davranış terapisinin mantık dışı 

mesleki inançlar üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Çalışma deneysel (ön test-son test) 

bir çalışma olup öğrencilere 12 haftalık uygulama yapılmıştır. Uygulama sonunda 

yapılan çalışmada deney grubunun mantık dışı mesleki inançları kontrol grubuna göre 

önemli ölçüde azalmıştır. Öğrenciler daha sonra üç ve altı ay ara ile izlendiğinde de 

mantık dışı mesleki inançlarının düşmeye devam ettiği bulunmuştur.  

Hechtlinger, Levin ve Gati (2017), bireylerin kariyer kararı verme sürecinde 

işlevsel olmayan inançlarını yeni oluşturulan bir model olan „„Disfonksiyonel Karar 

Verme İnançları‟‟ modeli ile 937 genç yetişkin üzerinde test etmişlerdir. Buna göre; 

şans, kader, verilecek kararın önemi, diğer kişilerin önemli rolü, alınan profesyonel 
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yardımın rolü, algılanan cinsiyet engelleri alt faktörlerine göre oluşturulan 

„„Disfonksiyonel Karar Verme İnançları Modeli‟‟nin bireylerin kariyer kararı 

vermesinde etkili olduğu sonucunu bulmuşlardır.  

Kaur ve Raji (2017), araştırmalarını 720 onuncu sınıf öğrencilerinin aile 

çevresine ilişkin kariyer inançlarını tanımlamak üzere yapmışlardır. Kariyer inançları ile 

ergenlerin aile çevrelerine uyumu, bağımsızlığı, örgütlenmesi, eğlence odaklı boyutları 

arasında önemli bir ilişki bulunmuştur. Rekabet odaklı ergenler ve dış odaklı ergenlerde 

aile kavramının iki boyutu arasında farklılık bulunmuş ve kariyer inançları üzerinde de  

kadın ve erkek arasında önemli bir farklılık bulunmuştur.  

Yurtdışında yapılan çalışmalar, yurt içi çalışmalardan farklı olarak; kariyer 

inançları ile engelli olma durumuna (Enright, 1996), kültürel farklılığın etkisine 

(Mahadevan, 2002; Dimakakou ve diğerleri, 2012), sosyo-ekonomik duruma (Arulmani 

ve diğerleri, 2003) bakılmış ve Disfonksiyonel Karar Verme İnançları Modeli test 

edilmiştir (Hechtlinger ve diğerleri, 2017). Kariyer inançları ile ilgili deneysel çalışma 

(Ogbuanya ve diğerleri, 2017) yapılmıştır. Ayrıca bireylerin aile çevresi ile ilgili kariyer 

inancı (Kaur ve Raji, 2017) incelenmiştir. Çalışmalar genellikle lise ve üniversite 

öğrencileri üzerinde yapılmıştır.  
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

Bu bölümde; araştırma modeli, araştırmanın evreni ve örneklemi, veri toplama 

araçları, veri toplama işlemi ve verilerin analizi hakkında bilgi verilecektir. 

3.1. AraĢtırma Modeli 

Araştırma modeli; araştırmacının amacına ve araştırmanın içinde bulunduğu 

koşullara göre araştırmasının kurgulanmasıdır. Araştırma genel tarama modeli olan 

ilişkisel tarama modeline göre yapılmıştır. Genel tarama modeli; çok sayıda elemanın 

oluşturduğu evrenin tamamı veya evrenin içindeki bir kısım eleman üzerinde yapılan 

araştırmalardır. İlişkisel tarama modeli ise; iki veya daha fazla değişkenin arasındaki 

birlikte değişimin derecesini inceleyen araştırmalardır (Karasar, 2016). 

 Bu anlamda araştırmada; lise öğrencilerinin mesleki kararsızlık düzeylerini 

açıklamada kariyer denetim odağının ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan 

inançların rolüne bakılmıştır.  

3.2. Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evreni Sakarya‟nın Akyazı ilçesinde bulunan 2018-2019 eğitim-

öğretim yılında öğrenim gören Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı lise öğrencileri 

oluşturmaktadır. Sakarya Akyazı ilçesinde üç anadolu lisesi, bir kız meslek lisesi, bir 

endüstri meslek lisesi, bir erkek imam hatip lisesi, bir kız imam hatip lisesi, bir fen 

lisesi, bir ticaret lisesi, bir tane çok programlı anadolu lisesi olmak üzere 10 lise ve bu 

okullarda okuyan toplam 5321 öğrenci bulunmaktadır (Akyazı İlçe Milli Eğitim, 2018).  

Evren; araştırma sonuçlarının genellendiği, çoğu zaman ulaşılması güç olan 

elemanlardan oluşan yapıdır (Karasar, 2016). Örneklem ise; bilgi toplamak amacıyla 

çalışılacak evrenden seçilen evrenin sınırlı bir parçasıdır ( Büyüköztürk, 2014). 

Araştırma için seçilen örnekleme yöntemi seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden 

biri olan amaçsal örnekleme yöntemi ile örneklem seçilmiştir. Amaçsal örnekleme; 

araştırmanın amacına bağlı olarak evrenden en iyi bilginin toplanabileceği örneklem 

grubunun seçilmesidir (Büyüköztürk, 2014). Bu sebeple araştırma için Sakarya Akyazı 

ilçesinden 4 farklı lise türü (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi, İmam Hatip Lisesi) seçilmiştir. 



43 
 

 Sakarya Akyazı ilçesinde 5321 lise öğrencisi bulunmaktadır. Araştırma 

yapılacak grup sayısı olarak .05 sapma miktarı baz alınmış ve 672 kişi örneklem 

grubuna seçilmiştir (Büyüköztürk, 2014).  

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada lise öğrencilerinden nicel veriler toplanmış ve konu ile ilgili belge 

taraması yapılmıştır. Bireylerden toplanan nicel veriler için konu ile ilgili ölçeklerden 

yararlanılmıştır. Veriler 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, öğrenci ders saati içinde, 

çalışılan okulun rehber öğretmenleri eşliğinde toplanmıştır. Veri toplama araçları ise: 

Mesleki Karar Envanteri, Kariyer Denetim Odağı Ölçeği, Meslek Seçimine İlişkin 

Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği, araştırma grubunun demografik (cinsiyet, sınıf düzeyi, 

okul türü) değişkenleri hakkında bilgi toplamak amacıyla hazırlanan Kişisel Bilgi 

Formudur.  Yapılacak araştırmada kullanılacak ölçeklere ait bilgiler; 

3.3.1. Mesleki Karar Envanteri 

Mesleki Karar Envanteri Çakır (2003) tarafından lise 9. sınıfta okuyan 527 

öğrenciden toplanan verilerle geliştirilmiş bir ölçektir. Ölçek; içsel çatışmalar, kendini 

yeterince tanımama, meslek ve alan bilgi eksikliği, meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançlar, dışsal çatışmalar adı altında 5 alt boyuttan ve toplam 30 maddeden 

oluşmaktadır. 

Ölçeğin alt ölçekleri açıklaması aşağıda verilmektedir. Buna göre; 

1.İçsel Çatışmalar: Bireyin karar verme sürecindeki düşünceleri ve duyguları 

karar verme sürecini etkilemekte ve birey karar vereceğini bilse de karar 

verememektedir. Maddeler: 2, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 23 ‟tür. 

2.Kendini Yeterince Tanımama: Bireyin kendi yetenek ve ilgilerinin farkında 

olmaması da karar verme sürecini etkileyebilir. Maddeler: 1, 7, 26, 27, 28, 29, 30 „dur. 

3.Meslek ve Alan Bilgisi Eksikliği: Bireyler ilgisi ve yeteneğinin farkında olsa da  

meslekleri ve bu mesleği yapabilmek için hangi alanlara yönelmesi gerektiğini 

bilmiyorsa birey karar verme problemi yaşayabilir. Maddeler: 4, 5, 6, 9, 12, 17, 24 „dür. 
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4.Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar: Bireylerin meslek seçimine 

yönelik işlevsel olmayan inançları bireylerin karar verme ile ilgili problem yaşamasına 

sebep olabilmektedir. Maddeler: 10, 18, 20, 21 „dir.   

5. Dışsal Çatışmalar: Birey karar verirken kendi çevresinde olan bireylerin 

düşüncelerinden de etkilenmektedir. Eğer kendi düşünceleri ve kendini yakın hissettiği 

bireylerin düşünceleri arasında farklılık varsa birey meslek seçiminde kararsızlık 

yaşayabilmektedir. Maddeler: 3, 8, 22, 25 „dir. 

  Ölçek  „„bana çok uygun, bana biraz uygun, kararsızım, bana pek uygun değil, 

bana hiç uygun değil‟‟ ifadelerinin yer aldığı 5‟li likert dereceleme ölçeği formunda 

hazırlanmıştır. Ölçek tek yönlü bir ölçek olup alınan yüksek puan kararsızlığı ifade 

ederken alınan düşük puan ise kararlılığı ifade eder (Çakır, 2003). 

Meslek Karar Verme Envanterinin Yapı Geçerliliği: Ölçek geliştirilirken ilk 

form 68 maddeden oluşturulmuştur. Fakat 7 madde uzman görüşü ve ön deneme sonucu 

ölçekten çıkarılmıştır. Elde edilen 61 madde 527 lise öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. 

Ölçeğin yapı geçerliliğine bakmak için faktör analitik yöntemler uygulanmıştır. Ölçeğin 

tek boyutlu olup olmadığını anlamak için temel bileşen analizi ve ölçeğin birbirinden 

ilişkisiz alt boyutlarına ayrışıp ayrışmadığını anlamak için ise varimax dik döndürme 

tekniği uygulanmıştır. Faktör analitik yöntem sonucunda .30‟un altında faktör yüküne 

sahip maddeler ölçekten çıkarılmış ve ölçek 30 madde ile analiz edilmiştir. Ölçekte 

bulunan 5 alt boyutun varyansın 40.53‟ünü açıkladığı ve madde toplam korelasyonun 

ise .23 ile .57 arasında değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ölçeğin geçerliliğini test 

etmek amacıyla Bacanlı ve Kuzgun tarafından lise öğrencileri üzerinde geliştirilen 

„„Mesleki Olgunluk Ölçeği‟‟ sonuçları ile de envanter karşılaştırılmış ve sonuçlar 

mesleki kararsızlık içinde olan bireylerin mesleki olgunluk düzeylerinin düşük olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamda ölçeğin geçerli bir ölçek olduğu araştırmacı 

tarafından tespit edilmiştir (Çakır, 2003).  

Mesleki Karar Verme Envanterinin Güvenirliliği: Mesleki karar verme 

envanterinin güvenirliliği, ölçeğin iç tutarlılığına (Cronbach Alfa Katsayısı) ve iki 

uygulama arası tutarlılığına (zamana göre değişmezliği) bakılarak karar verilmiştir. 

Buna göre ölçeğin Cronbach Alfa Katsayısı .85 bulunmuştur. Ölçeğin kararlılık düzeyi 

ise; 30 maddelik soru formunun beş hafta sonra 45 öğrenciye tekrar uygulanması ile 
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ölçülmüştür. Ölçme sonucu iki ölçüm arasındaki puanların karşılaştırılmasında 

korelasyon katsayısı .83 bulunmuştur. Karar verme envanterinin bu ölçümler sonucunda 

güvenirliliği yüksek bir ölçme aracı olduğu görülmüştür (Çakır, 2003). 

3.3.2. Kariyer Denetim Odağı Ölçeği 

Ölçek, kariyer gelişim sürecindeki ergenlerin denetim odaklarını belirlemek için 

Millar ve Shevlin tarafından 2007‟de geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama 

çalışmaları Aysan ve Siyez (2011) tarafından yapılmıştır. Ölçek Kuzey İrlanda‟da ki 8 

okulda öğrenim görmekte olan 15-16 yaş aralığındaki 743 ergen üzerinde yapılmıştır ve 

ergenlerin kariyer seçimi ve gelişimini ölçmek amacıyla geliştirilen bir denetim odağı 

ölçeğidir. Ölçek iki yapı (iç denetim odağı ve dış denetim odağı) üzerine kurulmuştur. 

Kariyer denetim odağı dört faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler; iç denetim, şans, 

çaresizlik ve güçlü diğerleridir. Ölçek geliştirilirken 47 maddelik formundan güvenirlik 

ve geçerlilik analizi sırasında uygun olmayan 27 maddesi çıkarılmıştır. Ölçeğin son hali 

20 madde ve hiç katılmıyorumdan başlayıp tamamen katılıyorum şeklinde devam eden 

likert dereceleme ölçeğinde geliştirilmiştir. Ölçeğin alt ölçeklerinden alınabilecek en 

düşük puan 5, en yüksek puan 30 arasındadır. Ölçeğin faktör yüklerini belirlemek için 

yapılan faktör analitik yöntem sonucunda; içsellik boyutu faktör yük değerleri .54 ve 

.70 arasında, şans boyutu faktör yük değerleri .66 ve .73 arasında, çaresizlik boyutu 

faktör yük değerleri .54 ve.67 arasında, güçlü diğerleri boyutu faktör yük değerleri .45 

ve .63 arasında olduğu bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliliği için yapılan iç tutarlılık 

katsayıları ise; içsellik .76, şans .82, çaresizlik .75, güçlü diğerleri .72 düzeyinde olup 

yüksek bir güvenirlik saptanmıştır (Millar ve Shevlin, 2007). 

Ölçeğin uyarlama çalışmaları Aysan ve Siyez (2011) tarafından, İzmir il 

merkezindeki 3 farklı lisede (11. ve 12. sınıf) okuyan 490 (264 kız, 226 erkek) öğrenci 

üzerinde yapılmıştır. Ölçek içsel denetim, çaresizlik, şans, güçlü diğerleri olmak üzere 4 

faktörlüdür (Aysan ve Siyez, 2011). 

Kariyer Denetim Odağı Ölçeği Geçerlilik Çalışması: Yapılan uyarlama 

çalışmalarında 6 model test edilmiş ve en uygun modelin model 4 olduğuna karar 

verilmiştir. Model 4‟ün 20 maddenin tamamını kapsadığı görülmüştür. Ölçekte 1., 2., ve 

5. Modellerin ölçeğe uygun olmadığı ve 3. ve 6. Modelin ise ölçeğin tamamını 

kapsamadığı gözlendiği için araştırmacı tarafından kullanılması uygun görülmemiştir. 
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Ölçeğin faktör yapısını incelemek için verilere temel bileşenler analizi uygulanmıştır. 

Bu sebeple ilk olarak verilerin faktör analizine uygun olup olmadığı incelenmiştir. Bu 

amaçla Kaiser Meyer Olkin (KMO) katsayısına bakılmış ve Bartlett Küresellik Testi 

yapılmıştır. KMO değeri .89 olduğu ve faktör analizi için gereken değerlerin bulunduğu 

görülmüştür. Ölçeğin toplam varyansın %55 „ini açıklayan dört faktörlü bir yapı olduğu 

bulunmuştur. (Aysan ve Siyez, 2011).  

Ölçeğin yapı geçerliliği için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. 

Bunun sonucunda DFA değerleri: GFI=.92, AGFI=.90, CFI=.92, RMSEA=.05, 

SRMR=.05 olarak bulunmuştur. Bu değerler ölçeğin dört faktörlü yapısını doğrular 

düzeydedir. Ölçeğin benzer ölçek geçerliliği için Nowicki-Strickland Denetim Odağı 

Ölçeği kullanılmıştır. Buna göre Kariyer denetim odağı ölçeğinin içsel denetim, şans, 

çaresizlik, güçlü diğerleri alt ölçeği ile Nowicki-Strickland Denetim Odağı Ölçeği 

arasındaki korelasyon katsayıları sırayla .51, .53, .47, .44 olarak tespit edilmiştir (Aysan 

ve Siyez, 2011).  

Kariyer Denetim Odağı Ölçeği Güvenirlik Çalışması: Ölçeğin güvenirliliği için 

Sperman Brown Testi Yarılama katsayısı .82 bulunurken ölçeğin Cronbach alpa 

güvenirlilik (iç tutarlılık) katsayısı .86 bulunmuştur. Ölçeğin dış denetim boyutu 

Cronbach alpa katsayısı .89, iç denetim alt boyutunun Cronbach alpa katsayısı .66 

olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ölçeğin güvenirliliği kabul edilebilir düzeydedir 

(Aysan ve Siyez, 2011). 

3.3.3. Meslek Seçimine ĠliĢkin Akılcı Olmayan Ġnançlar Ölçeği 

Meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği; „„akılcı duygusal 

davranışçı yaklaşım‟‟ temeline dayanarak geliştirilmiş ve ölçeğin geliştirme aşamasında 

doğrulayıcı faktör analitik yöntem kullanılmıştır. Ölçek toplam 1955 lise öğrencisi 

üzerinde geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesi sırasında örneklem grup üçe ayrılmış ve 

her grup üzerinde ölçek geliştirme işlemleri uygulanmıştır. İlk 180 kişilik grupla ve 

uzman görüşü ile 57 maddelik bir soru formu oluşturulmuş, ikinci 1486 kişilik gruba ise 

ölçek faktör analitik yöntem için uygulanmıştır. Faktör analizi sonrası 33 maddeye 

düşen ölçek üçüncü gruba geçerlilik ve güvenirlik analizi için uygulanmıştır. Ölçeğin 

geçerliliğini incelemek için ise Nowicki- Strickland Denetim Odağı Ölçeği, Rosenberg 
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Benlik Saygısı Ölçeği ve Akılcı Olmayan İnançlar Ergen Formu kullanılmıştır (Erdem, 

2006). 

Ölçek 33 maddeden oluşan 5‟li likert dereceleme ölçeğine göre geliştirilmiş olup 

ölçekteki dereceleme ifadeleri; Tamamen katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kararsızım 

(3), Katılmıyorum (2), Kesinlikle katılmıyorum (1) şeklindedir. Ölçekte ters madde 

yoktur. Ölçekte bir bireyin alacağı en düşük puan 33 ve en yüksek puan 165‟dir. Puanın 

yüksek olması meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inancın yüksek olduğunu gösterir. 

Ölçek 5 alt ölçekten oluşur ve bu alt ölçekler; Mükemmeliyetçilik (9 madde), Dışsal 

kontrol (8madde), Yanlış çıkarımlar (5 madde), Genellemeler (8 madde), Özsaygı (3 

madde)‟dır (Erdem, 2006).  

Ölçeğin faktörlerine ait maddeler ise; Mükemmeliyetçilik (1, 6, 10, 15, 20, 24, 

27, 30, 33), Dışsal kontrol; (2, 7, 11, 16, 21, 25, 28, 31), Yanlış çıkarımlar; (3, 8, 12, 17, 

22), Genellemeler; (4, 9, 13, 18, 23, 26, 29, 32), Özsaygı; (5, 14, 19) (Erdem,2006). 

Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeğinin Geçerlilik 

Çalışması: Ölçeğin 57 maddelik ilk hali faktör analizine tabi tutulmuş ve faktör analizi 

sonucu uygun olmayan maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 33 madde ile yeniden 

sınama gerçekleştirilmiştir. Yapılan son doğrulayıcı faktör analizi ile elde edilen uyum 

indeksi sonucana göre; GFI (.95), CFI(.92), AGFI (.94), RMSEA (.05), RMR (.05) 

indekslerinin göreceli yüksekliği ölçeğin yapı geçerliliğinin bir kanıtıdır. Meslek 

seçiminde akılcı olmayan inançların bileşen geçerliliği için Akılcı Olmayan İnançlar 

Ergen Formu kullanılmış ve MSİAOİÖ ile ilişkisinin anlamlı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (.36, p<.01). Ölçeğin ayırt ediciliği için Nowicki-Strickland Denetim Odağı 

Ölçeği‟nden yararlanılmış ve çıkan sonuç .28 (p<.01) düzeyinde anlamlı bir korelasyon 

yansıttığı gözlenmiştir. Ayrıca Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile geliştirilen ölçeğin 

arasındaki korelasyonunda .12 (p<.01) düzeyinde anlamlı olduğu bulunmuştur. Bununla 

birlikte her bir maddenin ayırt edici olup olmadığına bakılmış ve ölçeğin maddelerinin 

tamamının o maddeden yüksek puan alanlarla düşük puan alanları ayırt edebildiği 

bulunmuştur (Erdem, 2006). 

Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeğinin Güvenirlik 

Çalışması: Ölçek 33 madde ve 5 faktör olarak güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ve test tekrar test güvenirlik katsayısına bakılmıştır. 
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Ölçeğin genel toplam iç tutarlık (Cronbach Alfa) değeri .79‟dur. Beş faktör için bulunan 

Cronbach Alfa değerleri .50 ile .67 arasında değişmektedir. Faktörlerin Cronbach Alfa 

değerleri ise; Mükemmeliyetçilik .67, Dışsal Kontrol .62, Yanlış Çıkarımlar .60, 

Genellemeler .61, Özsaygı .50‟dir. Test tekrar test güvenirlik katsayısı için ölçeğin 

araştırma yapıldığı 315 kişilik üçüncü örneklem grubuna iki hafta ara ile iki kez 

uygulanmıştır. Bunu sonucunda, ölçeğin genel toplamı için bulunan test tekrar test 

güvenirlik katsayısı .78‟dir. Faktörlerinin güvenirlik katsayıları .55 ile .71 arasında 

değişmektedir. Test tekrar test güvenirlik alt faktör değerleri ise; Mükemmeliyetçilik 

.62, Dışsal Kontrol .70, Yanlış Çıkarımlar .71, Genellemeler .70, Özsaygı .55‟dir 

(Erdem, 2006).   

3.4. Veri Toplama ĠĢlemi ve Veri Analizi  

Araştırmada kullanılan veriler 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 

toplanmıştır. Sakarya‟nın Akyazı ilçesinde yapılan çalışma için İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü‟nden izin alınmış ve belirlenen 4 lisede çalışmalar okul rehber 

öğretmenlerinin desteği ile yapılmıştır. Yapılan uygulama için seçilen sınıflara 

araştırmacı tarafından, araştırmanın gerekçeleri belirtilmiş ve ölçekler tanıtılıp nasıl 

doldurmaları gerektiği anlatılmıştır. Fakat öğrenciler „„Kariyer Denetim Odağı 

Ölçeği‟‟ni doldurma sırasında maddelerini anlamakta zorluk çekmişlerdir. Aynı 

zamanda ise „„Kariyer Denetim Odağı Ölçeği‟‟nin birçok maddesini öğrencilerin 

bazılarının cevaplamadıkları veriler işlenirken anlaşılmıştır. Bu sebeple 787 veri 

toplandığı halde analizler 672 veri üzerinden yapılmıştır. Ölçeğin doğru 

doldurulmaması sebebi ile veri grubundan 115 veri analize sokulmadan çıkarılmıştır. 

Veriler SPSS 24.0 paket programı ile analizi yapılmıştır.  

Çalışmanın veri grubunu, istatiksel olarak değerlendirmeden önce 5 farklı 

şekilde normallik dağılımı incelenmiştir. Buna göre: Değişkenlerin toplamlarının ve alt 

boyutlarının normal dağılıp dağılmadığına Histogram grafiği ile bakılmış ve 

değişkenlerin normal dağıldığı görülmüştür. Değişkenlerin toplamlarının ve alt 

boyutlarının normal dağılıp dağılmadığına Q-Q grafikleri ile (Normal Q-Q Plot ve 

Detrended Normal Q-Q Plot) bakılmış ve tüm değişkenler için normal dağıldığı 

görülmüştür (Büyüköztürk, 2010). Değişkenlerin toplamlarının ve alt boyutlarının 

varyasyon katsayısına bakılmıştır. Her bir değişkenin standart sapma değeri ortalama 
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değere bölünmüş, ortaya çıkan puanların .3‟ten küçük olduğu ve bu sebeple dağılımın 

normal olduğu görülmüştür. Değişkenlerin Çarpıklık (Skewness) ve Basıklık (Kurtosis) 

katsayılarına bakılmış -1 ve 1 arasında değiştiği için dağılımın normal olduğu 

görülmüştür (Seçer, 2017). Değişkenlerin Kolmogorov-Smirnov testi sonucu 

„‟sig.<.05‟‟ den küçük olduğu için dağılım normal olduğu görülmüştür (Büyükztürk, 

2010).  Bu koşulları sağlayan veri grubunun normal dağılım olduğu kabul edilmiş ayrıca 

değişkenlerin puanlarıyla ilgili varyans homojenliğini de sağladığı gözlenmiştir.  

Araştırmada veri analizi yapılmadan önce Mesleki Karar Envanteri Alt Boyutu 

olan Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar puanı ile Meslek Seçimine 

İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği toplam puanının korelasyonuna bakılmış ve 

Mesleki Karar Envanteri alt boyutu olan Meslek Seçimine İlişikin Akılcı Olmayan 

İnançlar faktörü veri analizinden çıkarılmamıştır (r=.39<.90 ).   

Araştırma veri grubunun demografik değişkenlerini belirlemek için betimleyici 

istatistik yaptıktan sonra, öğrencilerin cinsiyetine göre mesleki karar verme envanteri 

puan ortalamaları, kariyer denetim odağı iç denetim ve dış denetim toplam puan 

ortalamaları ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği puan 

ortalamalarının farklılaşıp farklılaşmadığına anlamak için Bağımsız Ortalamalar için T-

Testi yapılmıştır. Öğrencilerin sınıf düzeyine göre mesleki karar verme envanteri puan 

ortalamaları, kariyer denetim odağı iç denetim ve dış denetim toplam puan ortalamaları 

ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği puan ortalamalarının 

farklılaşıp farklılaşmadığına anlamak için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

yapılmıştır. Daha sonra ise bu anlamlı farklılaşmanın bağımsız değişkenin hangi alt 

gruplar arasında olduğunu belirlemek üzere Post Hoc Testi sonuçları incelenmiştir. 

Öğrencilerin okul türüne göre mesleki karar verme envanteri puan ortalamaları, kariyer 

denetim odağı iç denetim ve dış denetim toplam puan ortalamaları ve meslek seçimine 

ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği puan ortalamalarının farklılaşıp farklılaşmadığına 

ilişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Daha sonra ise; anlamlı 

farklılaşmanın bağımsız değişkenin hangi alt gruplar arasında olduğunu belirlemek 

üzere Post Hoc Testi sonuçları incelenmiştir. Ardından mesleki karar verme ölçeği, 

kariyer denetim odağı ölçeği alt boyutları, meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan 

inançlar ölçeği alt boyutları arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon 

Analizi yapılmıştır. Daha sonra da cinsiyet, sınıf düzeyi, kariyer denetim odağı ölçeği 
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alt boyutları ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği alt boyutları 

değişkenlerinin mesleki karar verme envanteri puanını yordama düzeyini belirlemek 

amacıyla Çoklu Hiyerarşik Regresyon Analizi yapılmıştır. Çalışmada anlamlılık düzeyi 

„p≤.05‟ baz alınmıştır. 
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BÖLÜM 4. BULGULAR VE YORUMLAR 

4.1. Bulgular 

4.1.1. AraĢtırma Grubunun Demografik Özellikleri 

Araştırma grubu toplam 672 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. 

Öğrencilerin 395‟i (%58.8) kız ve 277‟si (%41.2) erkektir. Öğrencilerin 137‟si (%20.4) 

9. sınıfa devam etmektedir, 199‟u (%29.6) 10. sınıfa devam etmektedir, 170‟i (%25.3) 

11. sınıfa devam etmektedir ve 166‟sı (%24.7) 12. sınıfa devam etmektedir. 

Öğrencilerin 137‟si (%20.4) Fen Lisesi‟ne devam etmektedir, 199‟u (%29.6) Anadolu 

Lisesi‟ne devam etmektedir, 170‟i (%25.3) İmam Hatip Lisesi‟ne devam etmektedir ve 

166‟sı (%24.7) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‟ne devam etmektedir. Araştırma 

grubunu oluşturan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin sonuçlar Tablo 1‟de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1. Araştırma Grubunun Demografik Özellikleri 

Demografik Özellik     Grup   N   % 

Cinsiyet 
    Kız   395   58.8 

    Erkek   277   41.2 

Sınıf Düzeyi 

    9. Sınıf   137   20.4 

  
10. Sınıf 

 
199 

 
29.6 

  
11. Sınıf 

 
170 

 
25.3 

  
12. Sınıf 

 
166 

 
24.7 

Okul Türü 

    Fen Lisesi   137   .20.4 

  
Anadolu Lisesi 

 
199 

 
29.6 

  
İmam Hatip Lisesi 

 
170 

 
25.3 

  
Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi  
166 

 
24.7 

 

4.1.2. Öğrencilerin Cinsiyetine göre Ölçek Puan Ortalamalarına ĠliĢkin Bulgular 

Öğrencilerin cinsiyetine göre; mesleki karar verme envanteri puan ortalamaları, 

kariyer denetim odağı ölçeği puan ortalamaları ve meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançlar ölçeği puan ortalamalarının farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin 

Bağımsız Ortalamalar için T-Testi sonuçları Tablo 2‟de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Cinsiyete göre Değişkenlerin Puan Ortalamalarına ilişkin Bağımsız 

Ortalamalar için T-Testi Analizi Sonuçları 

    Kız Erkek       

 
  N: 395 N: 227       

DeğiĢken       Ss     Ss T Df P 

MKVE   76.18 22.97 79.02 22.76 -1.58 670 .11 

KDOÖ-İD 
 

23.86 4.15 23.07 4.81  2.28 670   .02* 

KDOÖ-DD 
 

31.16 10.24 36.30 12.90 -5.74 670     .00** 

MSİAOİÖ   83.59 12.85 91.11 13.72 -7.26 670     .00** 

*p<.05     **p<.01 

 Tablo 2‟ye bakıldığında, kız öğrencilerin mesleki karar verme envanteri puan 

ortalamaları (  =76.18, Ss=22.79) ile erkek öğrencilerin mesleki karar verme envanteri 

puan ortalamaları (  =79.02, Ss=22.76) anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (t(670)=-

1.58, p>.05, p=.11). Kız öğrencilerin kariyer denetim odağı ölçeği iç denetim toplam 

puan ortalamaları (  =23.86, Ss=4.15), erkek öğrencilerin kariyer denetim odağı ölçeği iç 

denetim toplam puan ortalamalarından (  =23.07, Ss=4.81) anlamlı düzeyde daha 

yüksektir (t(670)=2.27, p<.05, p=.023). Kız öğrencilerin kariyer denetim odağı ölçeği dış 

denetim toplam puan ortalamaları (  =31.16, Ss=10.24), erkek öğrencilerin kariyer 

denetim odağı ölçeği dış denetim toplam puan ortalamalarından (  =36.30, Ss=12.90) 

anlamlı düzeyde daha düşüktür (t(670)=-5.74, p<.01, p=.00). Kız öğrencilerin meslek 

seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği puan ortalamaları (  =83.59, Ss=12.85), 

erkek öğrencilerin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği puan 

ortalamalarından (  =91.11, Ss=13.72) anlamlı düzeyde daha düşüktür (t(670)=-7.26, 

p<.01, p=.00).  

4.1.3. Öğrencilerin Sınıf Düzeyine göre DeğiĢkenlerin Puan Ortalamalarına iliĢkin 

Bulgular 

Öğrencilerin sınıf düzeyine göre; mesleki karar verme envanteri puan 

ortalamaları, kariyer denetim odağı ölçeği puan ortalamaları ve meslek seçimine ilişkin 

akılcı olmayan inançlar ölçeği puan ortalamalarının farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin 

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 3‟te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Sınıf Düzeyine göre Değişkenlerin Puan Ortalamalarına ilişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
N    Ss F df p Fark 

MKVE 

9. Sınıf 137 77.12 25.21 

4.26 3, 668 .00** 
11. Sınıf 

12. Sınıf 

10. Sınıf 199 78.48 21.54 

11. Sınıf 170 81.04 22.26 

12. Sınıf 168 72.42 22.50 

KDOÖ-İD 

9. Sınıf 137 23.00 4.85 

1.61 3. 668 .19 - 
10. Sınıf 199 24.05 4.34 

11. Sınıf 170 23.53 4.29 

12. Sınıf 168 23.38 4.36 

KDOÖ-DD 

9. Sınıf 137 33.33 13.31 

.04 3. 668 .99 - 
10. Sınıf 199 33.29 11.32 

11. Sınıf 170 33.46 12.03 

12. Sınıf 168 33.02 10.32 

MSİAOİÖ 

9. Sınıf 137 86.44 15.99 

.84 3, 668 .47 - 
10. Sınıf 199 85.65 12.49 

11. Sınıf 170 87.87 13.33 

12. Sınıf 168 86.94 13.49 

*p<.05     **p<.01 

Tablo 3‟e bakıldığında, öğrencilerin sınıf düzeyine göre mesleki karar verme 

envanteri puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (F(3, 668)=4.26, p<.01, 

p=.00). Sınıf düzeyine göre mesleki karar envanteri puan ortalamalarının varyansı 

homojen olmadığından (levene: 2,84; p<.04) anlamlı farklılaşmanın bağımsız 

değişkenin hangi alt gruplar arasında olduğunu belirlemek üzere Tamhane‟s T2 Testi 

sonuçları incelenmiştir. Buna göre 11. sınıf öğrencilerinin (  =81.04, Ss=22.26) mesleki 

karar verme envanteri puan ortalamaları, 12. sınıf öğrencilerinin (  =72.42, Ss=22.50) 

mesleki karar verme envanteri puan ortalamalarından anlamlı düzeyde daha yüksek 

olduğu görülmüştür (p<.01, p=.00). Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre kariyer denetim 

odağı ölçeği iç denetim toplam puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır 

(F(3, 668)=1.61, p>.05, p=.19). Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre kariyer denetim odağı 

ölçeği dış denetim toplam puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır (F(3, 

668)=.04, p>.05, p=.99). Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre meslek seçimine ilişkin 

akılcı olmayan inançlar ölçeği puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır 

(F(3, 668)=.84, p>.05, p=.47).  
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4.1.4. Öğrencilerin Okul Türüne göre Ölçek Puan Ortalamalarına iliĢkin Bulgular 

Öğrencilerin okul türüne göre; mesleki karar verme envanteri puan ortalamaları, 

kariyer denetim odağı ölçeği puan ortalamaları ve meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançlar ölçeği puan ortalamalarının farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin Tek 

Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 4‟te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Okul Türüne göre Değişkenlerin Puan Ortalamalarına ilişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi Sonuçları 

Bağımlı 

Değişken 

Bağımsız 

Değişken 
N    Ss F df p Fark 

MKVE 

Fen L. 162 75.09 21.76 

4.98 3, 668 .00** 

Anadolu L – 

İmam Hatip L. 

 

Fen L. – İmam 

Hatip L. 

Anadolu L. 168 74.00 23.82 

İmam Hatip L. 164 82.87 23.08 

Mesleki ve 

Teknik Anadolu 

L. 
178 77.49 22.13 

KDOÖ-İD 

Fen L. 162 23.62 4.13 

4.59 3,668 .00** 

 

 

Anadolu L – 

İmam Hatip L. 

 

  

Anadolu L. 168 24.15 3.83 

İmam Hatip L. 164 22.48 5.29 

Mesleki ve 

Teknik Anadolu 

L. 
178 23.85 4.28 

KDOÖ-DD 

Fen L. 162 31.81 10.41 

8.12 3,668 .00** 

Fen L. – İmam 

Hatip L. 

 

Anadolu L. – 

İmam Hatip L. 

 

İmam Hatip L. 

- Mesleki ve 

Teknik 

Anadolu L. 

Anadolu L. 168 31.36 10.86 

İmam Hatip L. 164 36.98 13.88 

Mesleki ve 

Teknik Anadolu 

L. 
178 33.01 10.57 

MSİAOİÖ 

Fen L. 162 82.66 12.45 

11.21 3, 668 .00** 

Fen L. – İmam 

Hatip L. 

 

Fen L. – 

Mesleki ve 

Teknik A. L. 

 

Anadolu L. – 

İmam Hatip L. 

Anadolu L. 168 85.57 12.91 

İmam Hatip L. 164 91.05 14.50 

Mesleki ve 

Teknik A. L. 
178 87.40 13.68 

*p<.05     **p<.01 

Tablo 4‟e bakıldığında, öğrencilerin okul türüne göre mesleki karar verme 

envanteri puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (F(3, 668)=4.98, p<.01, 

p=.00). Okul türüne göre mesleki karar envanteri puan ortalamalarının varyansı 

homojen olduğundan (levene: 1,18; p>.32) anlamlı farklılaşmanın bağımsız değişkenin 

hangi alt gruplar arasında olduğunu belirlemek üzere Tukey HSD Testi sonuçları 
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incelenmiştir. Buna göre anadolu lisesi öğrencilerinin (  =74.00, Ss=23.82)  mesleki 

karar verme envanteri puan ortalamaları, imam hatip lisesi öğrencilerinin (  =82.87, 

Ss=23.08) mesleki karar verme envanteri puan ortalamalarından anlamlı düzeyde daha 

düşük olduğu (p<.01, p=.00); fen lisesi öğrencilerinin (  =75.09, Ss=21.76)  mesleki 

karar verme envanteri puan ortalamaları, imam hatip lisesi öğrencilerinin (  =82.87, 

Ss=23.08) mesleki karar verme envanteri puan ortalamalarından anlamlı düzeyde daha 

düşük olduğu (p<.05, p=.01) görülmüştür. Öğrencilerin okul türüne göre kariyer 

denetim odağı ölçeği iç denetim toplam puan ortalamaları anlamlı düzeyde 

farklılaşmaktadır (F(3, 668)=4.59, p<.01, p=.00). Okul türüne göre kariyer iç denetim 

odağı puan ortalamalarının varyansı homojen olmadığından (levene: 5,19; p<.00) 

anlamlı farklılaşmanın bağımsız değişkenin hangi alt gruplar arasında olduğunu 

belirlemek üzere Tamhane‟s T2 Testi sonuçları incelenmiştir. Buna göre anadolu lisesi 

öğrencilerinin (  =24.15, Ss=3.83) kariyer denetim odağı ölçeği iç denetim toplam puan 

ortalamaları, imam hatip lisesi öğrencilerinin (  =22.48, Ss=5.29) kariyer deneti odağı 

ölçeği iç denetim toplam puan ortalamalarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

(p<.01, p=.00) görülmüştür. Öğrencilerin okul türüne göre kariyer denetim odağı ölçeği 

dış denetim toplam puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (F(3, 668)=8.12, 

p<.01, p=.00). Okul türüne göre kariyer dış denetim odağı puan ortalamalarının varyansı 

homojen olmadığından (levene: 6,33; p<.00) anlamlı farklılaşmanın bağımsız 

değişkenin hangi alt gruplar arasında olduğunu belirlemek üzere Tamhane‟s T2 Testi 

sonuçları incelenmiştir. Buna göre fen lisesi öğrencilerinin (  =31.81, Ss=10.41) kariyer 

denetim odağı ölçeği dış denetim toplam puan ortalamaları, imam hatip lisesi 

öğrencilerinin (  =36.98, Ss=13.88) kariyer deneti odağı ölçeği dış denetim toplam puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde daha düşük olduğu (p<.01, p=.00); anadolu lisesi 

öğrencilerinin (  =31.36, Ss=10.86)  kariyer denetim odağı ölçeği dış denetim toplam 

puan ortalamaları, imam hatip lisesi öğrencilerinin (  =36.98, Ss=13.88) kariyer denetim 

odağı ölçeği dış denetim toplam puan ortalamalarından anlamlı düzeyde daha düşük 

olduğu (p<.01, p=.00); mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin (  =33.01, 

Ss=10.57)  kariyer denetim odağı ölçeği dış denetim toplam puan ortalamaları, imam 

hatip lisesi öğrencilerinin (  =36.98, Ss=13.88) kariyer denetim odağı ölçeği dış denetim 

toplam puan ortalamalarından anlamlı düzeyde daha düşük olduğu (p<.01, p=.00) 

görülmüştür. Öğrencilerin okul türüne göre meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan 
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inançlar ölçeği puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır (F(3, 668)=11.21, 

p<.01, p=.00). Okul türüne göre mesleki karar envanteri puan ortalamalarının varyansı 

homojen olduğundan (levene: 1,22; p>.30) anlamlı farklılaşmanın bağımsız değişkenin 

hangi alt gruplar arasında olduğunu belirlemek üzere Tukey HSD Testi sonuçları 

incelenmiştir. Buna göre fen lisesi öğrencilerinin (  =82.66, Ss=12.45) meslek seçimine 

ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği puan ortalamaları, imam hatip lisesi öğrencilerinin 

(  =91.05, Ss=14.50) meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği puan 

ortalamalarından anlamlı düzeyde daha düşük olduğu (p<.01, p=.00); fen lisesi 

öğrencilerinin (  =82.66, Ss=12.45)  meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar 

ölçeği puan ortalamaları, mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin (  =87.40, 

Ss=13.68) meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği puan ortalamalarından 

anlamlı düzeyde daha düşük olduğu (p<.01, p=.00); anadolu lisesi öğrencilerinin 

(  =85.57, Ss=12.91)  meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği puan 

ortalamaları, imam hatip lisesi öğrencilerinin (  =91.05, Ss=14.50) meslek seçimine 

ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği puan ortalamalarından anlamlı düzeyde daha 

düşük olduğu (p<.01, p=.00) görülmüştür.  

4.1.5. DeğiĢkenler Arası Korelasyonlar 

Araştırmada kullanılan yordanan değişkenin (Mesleki Karar Verme Envanteri)   

yordayıcı değişkenler olan Kariyer Denetim Odağı Ölçeği Alt Boyutlarına, Meslek 

Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği Alt Boyutlarına ilişkin Pearson 

Korelasyon Analizi sonuçları Tablo 5‟tedir. 

Tablo 5. Değişkenlere ilişkin Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

DeğiĢken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. MKVE - 
         

2. MSİAOİÖ-M .10* - 
        

3. MSİAOİÖ-DK .44** -.09* - 
       

4. MSİAOİÖ-YÇ .32** .13** .51** - 
      

5. MSİAOİÖ-G .33** .11** .58** .62** - 
     

6. MSİAOİÖ-Ö .44** .00 .55** .42** .47** - 
    

7. KDOÖ-İ -.12** .34** -.26** -.05 -.14** -.12** - 
   

8. KDOÖ-Ç .33** -.02 .43** .28** .35** .33** -.32** - 
  

9. KDOÖ-Ş .22** -.06 .51** .30** .34** .25** -.26** .54** - 
 

10. KDOÖ-GD .32** -.05 .50** .37** .44** .36** -.29** .64** .50** - 

*p<.05     **p<.01 
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 Tablo 5‟e bakıldığında, yordanan değişken olan mesleki karar verme envanteri 

puanı ile yordayan değişkenler olan meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar 

ölçeği alt boyutları, kariyer denetim odağı ölçeği alt boyutları ile anlamlı ilişki olduğu 

görülmektedir. Buna göre mesleki karar verme envanteri puanı ile kariyer denetim odağı 

ölçeği alt boyutları olan içsellik alt boyutu puanı arasında zayıf düzeyde negatif ilişki 

olduğu (r=-.12, p<.01, p=.00); çaresizlik alt boyutu puanı arasında zayıf düzeyde pozitif 

ilişki olduğu (r=.33, p<.01, p=.00); şans alt boyutu puanı arasında zayıf düzeyde pozitif 

ilişki olduğu (r=.22, p<.01, p=.00); güçlü diğerleri alt boyutu puanı arasında zayıf 

düzeyde pozitif ilişki olduğu (r=.32, p<.01, p=.00) görülmüştür. Mesleki karar verme 

envanteri puanı ile meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği alt boyutları 

olan mükemmeliyetçilik alt boyutu puanı arasında zayıf düzeyde pozitif ilişki olduğu 

(r=.10, p<.05, p=.01); dışsal kontrol alt boyutu puanı arasında zayıf düzeyde pozitif 

ilişki olduğu (r=.44, p<.01, p=.00); yanlış çıkarımlar alt boyutu puanı arasında zayıf 

düzeyde pozitif ilişki olduğu (r=.32, p<.01, p=.00); genellemeler alt boyutu puanı 

arasında zayıf düzeyde pozitif ilişki olduğu (r=.33, p<.01, p=.00); özsaygı alt boyutu 

puanı arasında zayıf düzeyde pozitif ilişki olduğu (r=.44, p<.01, p=.00) görülmüştür.  

4.1.6. Mesleki Karar Verme Envanteri Puanının Yordanmasına ĠliĢkin Bulgular 

Cinsiyet değişkeninin, sınıf düzeyi değişkeninin, kariyer denetim odağı ölçeği alt 

boyutlarının ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği alt boyutlarının 

mesleki karar verme envanteri puanını yordama düzeyini belirlemek amacıyla Çoklu 

Hiyerarşik Regresyon Analizi yapılmıştır ve sonuçları Tablo 6‟da verilmiştir. 
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Tablo 6. Mesleki Karar Verme Envanteri Puanının Yordanmasına ilişkin Çoklu 

Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

Yordayıcı 

DeğiĢkenle

r 

R R
2
 

R
2
 

Değişikliğ

i (∆ R
2
) 

F 

Değişikliğ

i p 

B 

Standar

t Hata 

(SHB) 

 ꞵ t p 

Standart 
    

76.57 3.41 
 

22.42 .00 

Adım 1 .09 .01 .01 .09 
     

Cinsiyet 
    

2.81 1.79 .06 1.57 .12 

Sınıf 

Düzeyi     
-1.26 .82 -.06 -1.53 .13 

Adım 2 .36 .13 .12 .00 
     

KDOÖ-İ 
    

.01 .20 .00 .04 .97 

KDOÖ-Ç 
    

1.05 .27 .20 3.94 .00 

KDOÖ-Ş 
    

.13 .21 .03 .63 .53 

KDOÖ-GD 
    

.95 .25 .19 3.73 .00 

Adım 3 .54 .30 .16 .00 
     

MSİAOİÖ-

M     
.64 .19 .12 3.39 .00 

MSİAOİÖ-

DK     
1.36 .26 .26 5.27 .00 

MSİAOİÖ-

YÇ     
.28 .25 .05 1.11 .25 

MSİAOİÖ-

G     
-.03 .23 -.01 -.15 .90 

MSİAOİÖ-

Ö     
2.54 .43 .24 5.94 .00 

 R = .54        R
2
 = .30 

F = 25.13    p = .00 

 

Tablo 6‟ya bakıldığında, çoklu hiyerarşik regresyon analizine adım 1‟de giren 

cinsiyet değişkeni ve sınıf düzeyi değişkeni birlikte mesleki karar verme envanteri puanı 

ile anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir (R=.09, R
2
=.01, ∆R

2
=.01). Adım 1‟de 

cinsiyet değişkeninin (ꞵ=2.81, p>.05, p=.12) ve sınıf düzeyi değişkeninin (ꞵ=-1.26, 

p>.05, p=.13) modele anlamlı bir katkısının olmadığı görülmektedir. Adım 2‟de giren 

kariyer denetim odağı ölçeği alt boyutları (içsellik, çaresizlik, şans, güçlü diğerleri) 

puanları birlikte mesleki karar verme envanteri puanı ile yüksek düzeyde anlamlı bir 

ilişki gösterdiği görülmektedir (R=.36, R
2
=.13, ∆R

2
=.12). Adım 2‟de sırasıyla kariyer 

denetim odağı ölçeği çaresizlik alt boyutu (ꞵ=.20, p<.01, p=.00) ve kariyer denetim 

odağı ölçeği güçlü diğerleri alt boyutu (ꞵ=.19, p<.01, p=.00) mesleki karar verme 

envanteri puanının anlamlı yordayıcılarıdır. Adım 2‟de kariyer denetim odağı ölçeği 

içsellik alt boyutunun (ꞵ=.00, p>.05, p=.97) ve kariyer denetim odağı ölçeği şans alt 
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boyutunun (ꞵ=.03, p>.05, p=.53) modele anlamlı bir katkısının olmadığı görülmektedir. 

Adım 3‟te giren meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği alt boyutları 

(mükemmeliyetçilik, dışsal kontrol, yanlış çıkarımlar, genellemeler, özsaygı) puanları 

birlikte mesleki karar verme envanteri puanı ile yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki 

gösterdiği görülmektedir (R=.54, R
2
=.30, ∆R

2
=.16). Adım 3‟te sırasıyla meslek 

seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği mükemmeliyetçilik alt boyutu (ꞵ=.12, 

p<.01, p=.00), meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği dışsal kontrol alt 

boyutu (ꞵ=.26, p<.01, p=.00) ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği 

özsaygı alt boyutu (ꞵ=.24, p<.01, p=.00) mesleki karar verme envanteri puanının 

anlamlı yordayıcılarıdır. Adım 3‟te meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar 

ölçeği yanlış çıkarımlar alt boyutunun (ꞵ=.05, p>.05, p=.27) ve meslek seçimine ilişkin 

akılcı olmayan inançlar ölçeği genellemeler alt boyutunun (ꞵ=-.01, p>.05, p=.90) 

modele anlamlı bir katkısının olmadığı görülmektedir. Bu bulgular, bağımsız 

(yordayan) değişkenlerin mesleki karar verme envanteri puanına ilişkin toplam 

varyansın yaklaşık olarak %30‟unu açıkladığını göstermektedir. 

4.2. Yorumlar 

Araştırmanın amacı; lise öğrencilerinin cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine ve okul 

türlerine göre mesleki kararsızlık puanlarının, kariyer denetim odağı puanlarının, 

meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inanç puanlarının anlamlı şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını incelemektir. Aynı zamanda öğrencilerin; mesleki kararsızlıkları ile 

kariyer denetim odağı ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar arasındaki 

ilişkinin niteliğini ortaya çıkarmak, öğrencilerin kariyer denetim odağının ve meslek 

seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların mesleki karar verme puanlarını ne düzeyde 

yordadığını tespit etmek amaçlanmıştır.  

Araştırmada öğrencilerin mesleki kararsızlıkları cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık göstermemiştir. Bu araştırma sonucuna benzer çalışmalar mevcuttur (Watson 

ve Stead, 1994; Çınar, 2011; Akkoç, 2012b). Fakat yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda 

araştırma sonucundan farklı olan çalışmalar da mevcuttur. Buna göre yapılan 

araştırmalarda; cinsiyet ve kariyer kararsızlığı arasında yüksek bir ilişki olduğunu 

(Bacanlı, 2012), cinsiyet ve kariyer kararı arasında düşük bir ilişki olduğunu (Yaman, 

2014; Crişan ve Turda, 2015;), kız öğrencilerin mesleki kararsızlığının erkeklerden az 
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olduğunu (Öztemel, 2012), kız öğrencilerin mesleki kararsızlığının erkeklerden fazla 

olduğunu (Bacanlı, 2012; Yaman, 2014; Aydemir, 2017) gösteren çalışmalar vardır. 

Yazıcıoğlu (2008) öğrencileri 7. sınıftan 8. sınıfa geçişine kadar izlediği boylamsal 

çalışmasında ise; bir yılda erkek öğrencilerin mesleki kararlılıklarının kız öğrencilerden 

fazla artış gösterdiğini belirtir. Araştırma bulgularının bu derece farklılık göstermesinin 

sebebi; araştırma yapılan grupların yapısının, araştırma yapılan zamanın, yerleşim 

yerinin, bireylerin sosyo-kültürel özelliklerinin ve sosyo-ekonomik koşullarının farklı 

olmasından kaynaklanıyor olabilir.  

Araştırmada öğrencilerin sınıf düzeyine göre mesleki karar durumu anlamlı 

düzeyde farklılaşıp-farklılaşmadığına bakıldığında; 11. sınıf öğrencilerinin mesleki 

kararsızlığı, 12. sınıf öğrencilerinin mesleki kararsızlığından anlamlı düzeyde daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Bu çalışmayı destekleyen çalışmalar mevcuttur (Watson ve 

Stead, 1994; Hamamcı ve Hamurcu, 2005; Yazıcıoğlu, 2008). Sınıf düzeyi artıkça 

öğrencilerin mesleki kararsızlığının azalması; öğrencilerin meslek kararı verme ve 

meslek kararının sorumluluğunu alma konusunda bilişsel yeterliliğinin ve mesleki 

olgunluğunun artması sebebiyle olabilir. Bazı araştırmacılar mesleki karar verme 

durumunu gelişimsel bir süreç olarak görmektedir ve ergenlik dönemi meslek seçiminde 

en kritik dönemdir (Kırdök, 2010). Bireyin 14-18 yaş dönemi „„bir mesleki tercihi 

billurlaşma‟‟ evresidir. Bu dönem fırsatların, ilgilerin, değerlerin birey tarafından fark 

edildiği ve mesleki hedeflerin belirlenerek tercih edilen meslekle ilgili planların 

yapıldığı süreçtir (Siyez, 2012). Literatürde de sınıf düzeyi arttıkça mesleki olgunluğun 

arttığını gösterir kanıtlar vardır (Yazar, 1997; Sahranç, 2000). Bu anlamda öğrencilerin 

mesleki olgunluğu arttıkça mesleki kararlılığının da arttığı düşünülebilir. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin okul türüne göre mesleki karar verme 

envanteri puan ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Buna göre anadolu lisesi 

öğrencilerinin mesleki kararsızlığı, imam hatip lisesi öğrencilerinin mesleki 

kararsızlığından anlamlı düzeyde daha düşük olduğu; fen lisesi öğrencilerinin mesleki 

kararsızlığı, imam hatip lisesi öğrencilerinin mesleki kararsızlığından anlamlı düzeyde 

daha düşük olduğu görülmüştür. Bu çalışma Öztemel (2012)‟in meslek lisesi 

öğrencilerinin genel lise öğrencilerine göre daha fazla kararsız olduğunu tespit ettiği 

çalışmasıyla desteklenmektedir. Eğitim sistemimizde meslek liseleri ve imam hatip 

liseleri öğrenciler tarafından tercih edilen bir okul gibi gözükmemektedir. Ülkemizde 8 
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yıllık eğitime geçişle beraber başlayan ve günümüzde de devam eden lise yerleştirme 

sisteminde değişiklikler yapılsa da sınav; başarılı öğrencilerin fen, sosyal bilimler, 

anadolu lisesine yerleşmesi ve başarısız olan öğrencilerin meslek ve imam hatip 

liselerine yerleşmesi ile sonuçlanmaktadır. Yerleştirme sistemindeki değişikliklerle 

birlikte meslek liseleri eğitim sistemimizde; diploma notu yetersiz olan ve devamsızlığı 

çok olan öğrencilerin olduğu, okuldan ayrılma oranının en yüksek olduğu okullar haline 

gelmiştir (Demir, 2017). Demir (2017), ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin meslek lisesi 

tercihlerini incelediği çalışmasında öğrencilerin % 64‟ünün meslek lisesinde okumak 

istemediklerini tespit etmiştir. Dolayısıyla öğrenciler tarafından imam hatip liseleri 

imam yetiştiren bir meslek lisesi olarak görmekte ve bu okuldaki öğrenciler kendilerini 

başarılı olan okullara giden öğrencilerden daha yetersiz görmektedir. İmam olmaktan 

başka bir seçeneğinin olmadığını bilen ve başarısı düşük olan imam hatip lisesi 

öğrecileri bu sebeple mesleki kararsızlık yaşıyor olabilir.  

Kız öğrenciler erkeklere göre daha fazla kariyer iç denetim odağına sahiptir. 

Araştırma sonucunu destekleyen çalışma mevcuttur (Seymenler ve Siyez, 2016). 

Araştırma sonucunda erkek öğrencilerin kızlardan daha fazla kariyer dış denetimli 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucundan farklı sonuçlar mevcuttur. Şeker 

(2013), kız öğrencilerin erkeklere göre daha dış denetimli olduğunu belirtir. Pery ve 

diğerleri (2011), erkeklerin kariyer denetim odağı alt boyutu olan güçlü diğerleri 

faktörünün kızlardan daha yüksek olduğu sonucunu bulmuştur. Hirschi (2010), şans 

olaylarını algılama yönünde cinsiyetler arası bir fark bulmazken özellikle dış denetimli 

öğrencilerin şansa inandıklarını tespit etmiştir. Araştırma sonuçlarındaki bu farklılık 

yerel kültür ve ırksal kültür farklılıklarından kaynaklanıyor olabilir. Günümüzde kadın 

bireye bağlı olmadan kendi ayaklarının üstünde durma çabasındadır. Bu nedenle kadının 

günümüzde kendisi ile ilgili toplumsal yanlış inanışı kırma çabası, erkeklerden bağımsız 

olmayı isteme ve para kazanarak güç elde etmeyi isteme çabası içinde olabileceği 

düşünülmektedir (Akkoç, 2012a). Kadınlar toplumsal yaşamda kendileri ile ilgili oluşan 

algıları değiştirme çabası içinde olması kadınların kendine olan inancını arttırmış ve bu 

sebeple kariyer iç denetimleri erkeklerden yüksek çıkmış olabilir. Toplumumuzda 

erkeklerden ise; üst düzey, iyi bir iş beklenmekte (Bacanlı, 2012) ve erkekler evi 

geçindirecek kişi olarak görülmektedir. Bu da erkeklerin kendi kariyerlerini belirleme 

konusunda daha dış odaklı olmasına sebep olmuş olabilir.  
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Araştırma sonucunda sınıf düzeylerine göre iç ve dış kariyer denetim odağı 

puanları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Araştırma sonucundan farklı bulgular da 

vardır.  Şeker (2013), sınıf düzeyine göre 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin iç kariyer 

denetiminin, 12. sınıf öğrencilerinden daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Seymenler 

ve Siyez (2016), dokuzuncu sınıfların iç kariyer denetim odağının diğer sınıf 

düzeylerinden fazla olduğunu belirtmiştir. Hirschi (2010), 8., 9. ve 11. sınıf 

öğrencilerinin liseye ve mesleğe geçerken şansa inandıklarını tespit etmiştir. Araştırma 

bulguların farklılığı araştırma yapılan veri grubuna bağlı çevresel faktörlerden 

kaynaklanmış olabilir. Araştırmanın yapıldığı örneklem grubu bireyci değil toplulukçu 

kültür özelliklerini taşıması sebebi ile sınıf bazında farklılık çıkmamış olabilir. 

Bireycilik, bir toplumda insanların arasındaki bağların zayıf olması, toplumun kültürel 

kodlarının her birey tarafından farklı şekilde özümsenmesidir (Sakal ve Aytekin, 2014).  

Toplulukçuluk ise; bireylerin bulundukları toplum içinde bağların çok girişik olması, 

aidiyet duygusunun yoğun yaşanması,  kültürel yapının her birey tarafından aynı şekilde 

özümsenmesidir (Sakal ve Aytekin, 2014). Bireyci toplumlarda birbirine benzeyen 

insanlar yokken, toplulukçu kültürlerde bireylerin düşünce ve davranışları aynıdır. 

Toplulukçu kültürlerde; bireyler aynı şekilde düşünüp davrandığından öğrencilere farklı 

bakış açısı kazandırabilecek sosyal ortam yoktur. Bu sebeple araştırmanın örnekleminde 

sınıf bazında iç ve dış kariyer denetim odaklarında bir farklılık çıkmamış olabilir.  

Öğrencilerin okul türüne göre iç ve dış kariyer denetim odağı ölçeği toplam puan 

ortalamaları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Buna göre; anadolu lisesi öğrencilerinin 

iç kariyer denetim odağı puanları imam hatip lisesi öğrencilerinden yüksektir. Fen lisesi, 

anadolu lisesi, mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin dış kariyer denetim odağı 

puanları imam hatip lisesi öğrencilerinden düşüktür. Dolayısıyla imam hatip lisesi 

öğrencilerinin; anadolu lisesi öğrencilerine göre iç kariyer denetimleri zayıftır. Aynı 

zamanda imam hatip lisesi öğrencilerinin; fen lisesi, anadolu lisesi, mesleki ve teknik 

anadolu lisesi öğrencilerine göre dış denetim odağı fazladır.  Araştırma sonucundan 

farklı sonuç vardır. Seymenler ve Siyez (2016), okul türü ve kariyer denetim odağı alt 

boyutları arasında anlamlı bir fark bulmamıştır. Ülkemizde son dönemde eğitim sistemi 

içinde hızla artan imam hatip liseleri öğrenci profilini;  akademik başarısı yetersiz olan 

ve Türk toplumunun özellikle muhafazakâr ailelerinin çocuklarından oluşan lise 

öğrencileri oluşturmaktadır. Dolayısıyla imam hatip liseleri genellikle kaderci ve çoğu 
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zamanda akademik başarısı düşük öğrenci grubunun oluşturduğu okullardır. Psikolojik 

olarak kadercilik; bireyin kendi hayatında olanları kendi iradesiyle belirleyemeyip 

doğaüstü güçlerle belirlediği, ne kadar çabalasa da bu gerçeğin dışına çıkılamayacağı, 

bireyin kendi yaşamını kontrol edemeyeceği, bireyin seçim şansının olmadığı ile ilgili 

düşünceleridir (Kaya ve Bozkur, 2015). Bu gibi düşünceler bireyi pasif duruma düşürür 

ve aynı zamanda da insanın kendi kendine yabancılaşmasına sebep olur (Kaya ve 

Bozkur, 2015). Hem kaderci bakış açısı hem de akademik yetersizlikleri sebebiyle 

imam hatip lisesi öğrencileri mesleki seçimleri ile ilgili kendi yetenek ve yeterliliğine 

inanmak yerine mesleki kararlarında pasif davranıyor olabilirler. Ayrıca iyi bir meslek 

için akademik başarının iyi olması gerektiğini bilen imam hatip lisesi öğrencileri 

kendilerini başarılı görmedikleri için çaresizlik içinde olabilirler. Anadolu liseleri, fen 

liseleri akademik başarısı yüksek olan öğrencilerden ve meslek liseleri öğrencileri ise 

kendi şart ve durumlarının farkındalığına sahip olan öğrencilerden oluştuğundan imam 

hatip lisesi öğrencilerine göre kariyer dış denetimi daha düşük çıkmış olabilir.  

Araştırmada kız öğrencilerin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançları, 

erkek öğrencilerin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarından anlamlı 

düzeyde daha düşük olduğu bulunmuştur. Literatürde bu çalışmayı destekleyen 

araştırma sonuçları mevcuttur (Gati ve Noa, 2001; Akkoç, 2012a;  Owen ve Çapan, 

2017; Çapan ve Owen, 2018). Ayrıca bu araştırmadan farklı sonuçlar elde eden 

çalışmalar da vardır. Bu araştırmalarda; cinsiyet ve kariyer inançları arasında bir ilişki 

olmadığı (Mahadevan, 2002),  cinsiyetin kariyer inançlarının en önemli yordayıcısı 

olduğu (Dimakakou ve diğerleri, 2012;  Özkamalı ve diğerleri, 2014; Kaur ve Raji, 

2017), kızların meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarının erkeklerden daha 

yüksek olduğu belirtilmektedir (Savoly ve Owen, 2015). Türk toplumu toplumsal 

cinsiyetçi bir yapıya sahip olmakla birlikte günümüzde bu yapı giderek değişmeye 

başlamıştır. Toplumsal cinsiyet; insanın biyolojik varlığına soyut, manevi anlamalar 

yükleyip kadın ve erkeği birbirinden ayırmaktır (Bingöl, 2014). Toplumsal cinsiyetçilik; 

kadının değersizleştiği erkek egemen toplumlarda olan bir durumdur. Türk toplumunda 

kadına bu anlamda yüklenen roller; pasiflik, savunma, korunma, sakınmadır (Bingöl, 

2014). Fakat günümüzde kadın bu baskıyı yıkma çabası içindedir. Kadın kendi 

yeteneklerine ve yeterliliğine inandığı için mesleğini seçme konusunda daha akılcı 

davranıyor olabilir.  
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Araştırma sonucunda öğrencilerin sınıf düzeylerine göre meslek seçimine ilişkin 

akılcı olmayan inançları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Literatürde çalışmayı 

destekleyen bir araştırma bulunmamıştır. Fakat literatürde bu çalışmadan farklı olarak 

Akkoç (2012a) çalışmasında lise 9. Sınıf öğrencilerinin mesleki karar envanteri alt 

boyutu olan meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inanç puanlarının 10. ve 11. sınıf 

öğrencilerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğunu bulmuştur. Türk eğitim sisteminde 

öğrenciler liselere başarı durumlarına göre yerleşmektedir. Dolayısıyla başarılı olan 

öğrenciler fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve anadolu liselerine yerleşirken başarısız 

olan öğrenciler ise mesleki teknik anadolu lisesi, imam hatip lisesi gibi liselere 

yerleşmektedirler. Öğrenciler liseye yerleşirken kendi durumlarının farkında olduğu için 

sınıf düzeyinde bir farklılık çıkmamış olabilir.  

Araştırma sonucunda öğrencilerin okul türüne göre meslek seçimine ilişkin 

akılcı olmayan inançları anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Buna göre fen lisesi 

öğrencilerinin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançları, imam hatip lisesi ve 

mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan 

inançlarından anlamlı düzeyde daha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrıca anadolu lisesi 

öğrencilerinin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançları, imam hatip lisesi 

öğrencilerinin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarından anlamlı düzeyde 

daha düşük olduğu görülmüştür. Kepir (2011) çalışmasında; umut düzeyi, okul türü 

değişkenlerinin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar üzerinde ortak etkisini 

anlamlı bulmuştur. Ayrıca Çapan ve Owen (2018), meslek liselerinin ve düşük puanla 

öğrenci alan anadolu lisesi öğrencilerinin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan 

inançlarını anadolu lisesi öğrencilerinden yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bu çalışmalar 

araştırmayı destekler niteliktedir. Literatürde bu çalışmadan farklı olarak; Savoly ve 

Owen (2015), meslek lisesi mezunu olan veya meslek lisesinde okuyan öğrencilerin 

meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarını genel lise ve anadolu lisesi 

öğrencileri veya mezunlarından daha düşük olduğunu belirtirler. Ülkemizde bireyler 

meslek seçimlerini ilgi ve yeteneklerine göre değil eğitim sürecinde göstermiş olduğu 

üstün performansa göre yapmaktadır. Birey ortaokulun 8. sınıfına kadar göstermiş 

olduğu üstün ders başarısı veya başarısızlığı değerlendirilerek liselere 

yerleştirilmektedir. Bu seçme işleminde başarılı öğrenciler kendilerini daha iyi bir 

mesleğe götüreceğini düşündükleri fen lisesi, anadolu ve sosyal bilimler lisesi gibi 
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liseleri tercih etmektedir. Başarısı düşük olan öğrenciler zorunlu olarak meslek 

liselerine veya imam hatip liselerine gitmektedirler. Sonuç olarak meslek lisesi ve imam 

hatip liselerinde okuyan öğrencilerin ders başarısı düşük olduğu için kendilerinin iyi 

okullarda okuyan öğrencilerle yarışacak düzeyde görmüyor olabilirler. Bu durum imam 

hatip liseleri ve meslek liseleri öğrencilerinin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan 

inançlarının yüksek çıkmasına sebep olmuş olabilir. 

Yordanan değişken olan öğrencilerin mesleki kararsızlığının yordayan 

değişkenler olan kariyer denetim odağı alt boyutları ve meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançların alt boyutları ile anlamlı bir ilişkisi olduğu bulunmuştur. Buna göre; 

mesleki kararsızlık ile kariyer denetim odağı alt boyutları olan içsellik boyutu ile zayıf 

düzeyde negatif ilişki varken çaresizlik, şans, güçlü diğerleri alt boyutları ile zayıf 

düzeyde pozitif ilişki olduğu bulunmuştur. Araştırma sonucundan farklı olarak Şahin ve 

diğerleri (2015), mesleki kararsızlığın kontrol odağının alt boyutu olan „„şans‟‟ ile 

arasında zayıf düzeyde negatif anlamlı bir ilişki varken „„çabanın anlamsızlığı‟‟ ile 

arasında düşük düzeyde pozitif anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. Hirschi ve 

diğerleri (2017), şans faktörü ve kariyer kararı arasında doğrusal bir ilişki olduğunu 

belirtirler. Ülkemiz eğitim sisteminde öğrenciler kendi yetenek, ilgi ve değerlerine göre 

bir meslek seçmekten daha çok sınav sistemindeki başarısına, yakın çevresinde bulunan 

bireylerin görüşlerine göre yapmaktadır. Ayrıca okullarda öğrencilerin kendini tanımaya 

yönelik çalışmalar sınırlı yapılmaktadır. Dolayısıyla kendini yeterince tanımayan 

bireylerin çevresel faktörlerden etkilendiği ve bu nedenle mesleki kararsızlık yaşadığı 

düşünülebilir. 

Mesleki kararsızlık ile meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların alt 

boyutları olan mükemmeliyetçilik, dışsal kontrol, yanlış çıkarımlar, genellemeler, 

özsaygı arasında zayıf düzeyde pozitif ilişki bulunmuştur. Literatürde bu çalışmayı 

destekleyecek herhangi bir çalışma bulunmamıştır. Ülkemizde öğrencilere farklı bakış 

açısı sunabilecek ebeveyn ve öğretmenlerin olmaması sebebiyle bu sonuç elde edilmiş 

olabilir. Öğrenciler bir sorunla karşılaştığında onu akılcı bir biçimde çözme yöntemini 

bilmediğinden meslek seçimi ile ilgili problem yaşıyor olabilir. Bu da öğrencilerin 

mesleki kararsızlık yaşamasına sebep olabilirler.    
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Araştırmada cinsiyetin, sınıf düzeyinin, kariyer denetim odağı alt boyutlarının ve 

meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar alt boyutunun mesleki karar verme 

durumunu ne kadar yordadığına bakıldığında;  

Adım 1‟de giren cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkeninin birlikte mesleki 

kararsızlıkla anlamlı bir ilişkisinin olmadığı bulunmuştur. Ayrıca cinsiyet ve sınıf 

düzeyi değişkeninin modele anlamlı bir katkısı olmadığı bulunmuştur. Literatürde 

araştırma sonucuna benzer bir çalışma bulunmamıştır. Bu farklılık örneklemin 

yapısından ve büyüklüğünden kaynaklanıyor olabilir.  

Adım 2‟de giren kariyer denetim odağı alt boyutları (içsellik, çaresizlik, şans, 

güçlü diğerleri) birlikte mesleki kararsızlıkla yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkisi olduğu 

bulunmuştur. Adım 2‟de sırasıyla kariyer denetim odağı ölçeği çaresizlik ve güçlü 

diğerleri alt boyutları mesleki karar verme envanteri puanının anlamlı yordayıcılarıdır. 

Literatürde araştırmayı destekleyebilecek bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ülkemizde 

ekonomik koşulların yetersizliği, iş güvencesinin olmaması, bireylerin gelecek kaygısı 

duyması sebebi ile öğrenciler kendilerini çaresiz görüyor olabilirler. Aynı zamanda 

meslek seçiminde çevresel koşullar, eğitimdeki başarı odaklı yaklaşım, ebeveynlerin 

çocukları sınırlandırması ve ebeveynlerin çocukları bağımlı yetiştirmesi sebebi ile 

öğrenciler mesleki kararsızlık yaşıyor olabilirler.   

Adım 2‟de kariyer denetim odağı ölçeği içsellik alt boyutunun ve şans alt 

boyutunun modele anlamlı bir katkısının olmadığı görülmektedir. Literatürde bu 

çalışmadan farklı sonuçlar mevcuttur. Araştırmalar öğrencilerin lise ve mesleğe geçişte 

şansa inandıklarını ve dış denetimli bireylerin şansa daha çok inandıklarını gösteren 

(Hirschi, 2010), mesleki kararsızlık ile kontrol odağının alt boyutu olan „„şans‟‟ ile 

arasında zayıf düzeyde negatif anlamlı bir ilişki olduğunu gösteren (Şahin ve diğerleri, 

2015), şans ile kariyer kararı arasında doğrusal bir ilişki olduğunu gösteren (Hirschi ve 

diğerleri, 2017) çalışmalar mevcuttur. Araştırmanın örneklem grubunun toplulukçu 

kültür yapısı ve kaderci toplum yapısına sahip olması sebebi ile bu sonuç elde edilmiş 

olabilir.   

Adım 3‟te meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği alt boyutları 

(mükemmeliyetçilik, dışsal kontrol, yanlış çıkarımlar, genellemeler, özsaygı) birlikte 

mesleki kararsızlıkla yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki gösterdiği bulunmuştur. 
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Literatürde araştırmayı destekleyen çalışmalar vardır. Enright (1996),  kariyer inancı ve 

kararsızlık ölçeğinin alt ölçekleri arasında anlamlı ilişki bulmuş ve Hamamcı ve Çoban 

(2007) mesleki kararsızlığın meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarla ilişkili 

olduğunu bulmuştur. Adım 3‟te sırasıyla meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan 

inançlar ölçeği mükemmeliyetçilik, dışsal kontrol, özsaygı alt boyutları mesleki 

kararsızlığın anlamlı yordayıcılarıdır. Araştırmayı destekleyen literatürde benzer 

çalışmalar vardır. Elliott (1995)‟a göre akılcı olmayan mesleki inançlar kişide kendine 

güvensizlik, düşük özsaygı, kararsızlık, istenilmeyen meslek seçimi olarak 

sonuçlandığını belirtir. Bacanlı (2012), ise lise öğrencilerinin meslek seçimine ilişkin 

akılcı olmayan inançlarının alt faktörlerinden biri olan dışsal kontrolün mesleki karar 

verme güçlüklerinin anlamlı yordayıcısı olduğunu belirtir. Marcionetti (2013), benlik 

saygısının kariyer kararsızlığının önemli belirleyicisi olduğunu belirtir. Eğitim süreci 

içinde bireyler sosyalleşirken kendine, okula ve çevreye dair inançlar belirler ve bu 

inançlarla hareket eder. Ülkemizdeki öğrencilerin ailede, çevrede ve okulda kendini 

sınırlandıran bir sistemde yetişmesi sebebi ile kendi mesleki kararlarını alma konusunda 

kendini yetersiz hissettikleri için öğrenciler mesleki kararsızlık yaşıyor olabilir.    

Bu bulgular, bağımsız (yordayan) değişkenlerin mesleki karar verme envanteri 

puanına ilişkin toplam varyansın yaklaşık olarak %30‟unu açıkladığını göstermektedir. 

Bu anlamda yapılan çalışmada öğrencilerin mesleki kararsızlığını etkileyebilecek farklı 

durumlar olduğu düşünülmektedir.  
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BÖLÜM 5. SONUÇ 

5.1. Özet 

Araştırmanın amacı; lise öğrencilerinin cinsiyetlerine, sınıf düzeylerine ve okul 

türlerine göre mesleki kararsızlık puanlarının, kariyer denetim odağı puanlarının, 

meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inanç puanlarının anlamlı şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını incelemektir. Aynı zamanda öğrencilerin; mesleki kararsızlıkları ile 

kariyer denetim odağı ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar arasındaki 

ilişkinin niteliğini ortaya çıkarmak, öğrencilerin kariyer denetim odağının ve meslek 

seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların mesleki karar verme puanlarını ne düzeyde 

yordadığını tespit etmek amaçlanmıştır.  

Araştırma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 10 farklı lisede eğitim 

gören 672 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları; 

Mesleki Karar Envanteri, Kariyer Denetim Odağı Ölçeği, Meslek Seçimine İlişkin 

Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi 

Formu oluşturur. 

Verilerin analiz işlemleri yapılmadan önce değişkenlerin puanlarının normallik 

koşulları incelenmiş ve beş farklı adımla incelenen veri grubunun normal dağılım 

gösterdiği, ölçek puanlarının varyans homojenliğinin sağlandığı görülmüştür. Verilerin 

normalliği test edildikten sonra parametrik testler, veri grubuna uygulanmıştır. İlk önce; 

öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü değişkenlerine göre demografik 

dağılımına bakılmıştır. Sonra öğrencilerin cinsiyetine göre mesleki kararsızlıkları, 

kariyer denetim odakları ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançları Bağımsız 

Ortalamalar için T-Testi ile bakılmıştır. Daha sonra sınıf düzeyi değişkeni ve okul türü 

değişkeninin mesleki kararsızlığa, kariyer denetim odağına ve meslek seçimine ilişkin 

akılcı olmayan inançlara etkisine ANOVA ile bakılmıştır. Daha sonra yordanan 

değişken olan mesleki kararsızlık ile; yordayıcı değişkenler olan kariyer denetim odağı 

ölçeğinin alt boyutları, meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeğinin alt 

boyutları ile arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 

Analizine bakılmıştır. Mesleki kararsızlığın; cinsiyet, sınıf düzeyi, kariyer denetim 

odağı alt boyutları ve meslek seçimine ilişkin inançlar ölçeğinin alt boyutları tarafından 
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ne kadar yordandığına bakmak için Hiyerarşik Regrasyon Analizi uygulanmıştır. 

Araştırmada, anlamlılık düzeyi olarak „p≤.05‟ baz alınmıştır. 

Araştırma grubu toplam 672 ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. 

Öğrencilerinin 395‟i kız ve 277‟si erkektir. Öğrencilerin 137‟si 9. Sınıfa, 199‟u 10. 

sınıfa, 170‟i 11. sınıfa ve 166‟sı 12. sınıfa devam etmektedir. Öğrencilerin 137‟si Fen 

Lisesi‟ne, 199‟u Anadolu Lisesi‟ne, 170‟i İmam Hatip Lisesi‟ne ve 166‟sı Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi‟ne devam etmektedir.  

Araştırmada öğrencilerin cinsiyetine göre mesleki karar verme durumu anlamlı 

bir fark göstermemektedir. Sınıf düzeyine göre mesleki karar durumuna bakıldığında; 

11. sınıf öğrencilerinin 12. sınıf öğrencilerine göre daha fazla mesleki kararsızlık 

yaşadığı saptanmıştır. Anadolu lisesi ve fen lisesi öğrencilerinin mesleki kararsızlığı 

imam hatip lisesi öğrencilerinden düşüktür.  

Kız öğrencilerin iç kariyer denetim odağı puanları erkek öğrencilerden yüksek, 

dış kariyer denetim odağı puanları erkek öğrencilerden düşüktür. Sınıf düzeylerine göre 

iç ve dış kariyer denetim odağı puanları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Anadolu 

lisesi öğrencilerinin iç kariyer denetim odağı imam hatip lisesi öğrencilerinden 

yüksektir. Fen lisesi, anadolu lisesi, mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin dış 

kariyer denetim odağı puanları imam hatip lisesi öğrencilerinden düşüktür.  

 Araştırmada kız öğrencilerin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançları, 

erkek öğrencilerin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarından daha düşük 

olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyine göre meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançları anlamlı bir fark göstermemiştir. Fen lisesi öğrencilerinin meslek 

seçimine ilişkin akılcı olmayan inançları, imam hatip lisesi öğrencilerinin ve mesleki ve 

teknik anadolu lisesi öğrencilerinden daha düşük olduğu; ayrıca anadolu lisesi 

öğrencilerinin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançları, imam hatip lisesi 

öğrencilerinden daha düşük olduğu saptanmıştır. 

Yordanan değişken öğrencilerin mesleki kararsızlık durumu ile yordayan 

değişkenler olan kariyer denetim odağı alt boyutları ile meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançlar alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Buna 

göre; mesleki kararsızlık ile kariyer denetim odağı alt boyutları olan içsellik boyutu ile 

zayıf düzeyde negatif ilişki bulunmuştur. Çaresizlik, şans, güçlü diğerleri alt boyutları 
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ile ise zayıf düzeyde pozitif ilişki olduğu bulunmuştur. Mesleki kararsızlık ile meslek 

seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların alt boyutu olan mükemmeliyetçilik, dışşsal 

kontrol, yanlış çıkarımlar, genellemeler, özsaygı arasında zayıf düzeyde pozitif ilişki 

saptanmıştır.  

Cinsiyetin, sınıf düzeyinin, kariyer denetim odağı alt boyutlarının ve meslek 

seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar alt boyutunun mesleki kararsızlığı ne kadar 

yordadığına bakıldığında ise; cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkeninin birlikte mesleki 

kararsızlıkla anlamlı bir ilişkisinin olmadığı, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkeninin 

modele anlamlı bir katkısının olmadığı saptanmıştır. Kariyer denetim odağı alt 

boyutlarının (içsellik, çaresizlik, şans, güçlü diğerleri) mesleki kararsızlık durumu ile 

yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. Kariyer denetim odağının alt 

boyutu olan çaresizlik ve güçlü diğerleri alt boyutları mesleki kararsızlığın anlamlı 

yordayıcılarıdır. Meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların alt boyutları 

(mükemmeliyetçilik, dışsal kontrol, yanlış çıkarımlar, genellemeler, özsaygı) mesleki 

kararsızlık ile yüksek düzeyde anlamlı bir ilişkisi olduğu saptanmıştır. Meslek seçimine 

ilişkin akılcı olmayan inançlar alt boyutları olan mükemmeliyetçilik, dışsal kontrol, 

özsaygı mesleki kararsızlığın anlamlı yordayıcılarıdır. Bu bulgular, bağımsız (yordayan) 

değişkenlerin mesleki karar verme envanteri puanına ilişkin toplam varyansın yaklaşık 

olarak %30‟unu açıkladığını göstermektedir. Mesleki kararsızlığın güçlü yordayıcıları 

(yüksekten düşüğe doğru) sırayla kariyer denetim odağı ölçeği alt boyutları çaresizlik, 

güçlü diğerleri ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeğinin alt boyutları 

mükemmeliyetçilik, dışsal kontrol, özsaygı olduğu tespit edilmiştir. 

5.2. Yargı 

Araştırmada öğrencilerin cinsiyetine göre mesleki kararsızlıklarının 

farklılaşmadığı bulunmuştur. Bu durum; araştırma yapılan grupların yapısından, 

araştırma yapılan zamandan, yerleşim yerinden, bireylerin sosyo-kültürel 

özelliklerinden ve sosyo-ekonomik koşullardan kaynaklanmış olabilir. Öğrencilerin 

sınıf düzeyine göre mesleki kararsızlık durumu anlamlı düzeyde farklılaşıp-

farklılaşmadığına bakıldığında; 11. sınıf öğrencilerinin mesleki kararsızlığı, 12. sınıf 

öğrencilerinin mesleki kararsızlığından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Öğrencilerin sınıf seviyesinin artması ile birlikte; bilişsel seviyeleri ve 
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mesleki olgunluklarının artması sebebi ile mesleki kararsızlıkları düşmüş olabilir. 

Araştırmada anadolu lisesi ve fen lisesi öğrencilerinin mesleki kararsızlığı imam hatip 

lisesi öğrencilerinden düşüktür. Bu durum; lise yerleştirme sisteminde başarılı olduğu 

için fen, anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin kendi kararlarını alma konusunda 

imam hatip liselerindeki öğrencilerden daha iyi durumda olabileceği ve bu sebeple 

mesleki kararsızlığının imam hatip lisesi öğrencilerinden daha düşük çıkmış olabileceği 

düşünülmektedir. 

Kız öğrencilerin iç kariyer denetim odağı puanları erkek öğrencilerden yüksek, 

dış kariyer denetim odağı puanları erkek öğrencilerden düşüktür. Günümüzde kadınlar 

toplumsal yaşamda kendileri ile ilgili oluşan algıları değiştirme çabası içinde olması 

kadınların kendine olan inancını arttırmış ve bu sebeple kariyer iç denetimleri 

erkeklerden yüksek çıkmış olabilir. Toplumumuzda erkeklerden ise; üst düzey, iyi bir iş 

beklenmekte (Bacanlı, 2012) ve erkekler evi geçindirecek kişi olarak görülmektedir. Bu 

da erkeklerin kendi kariyerlerini belirleme konusunda daha dış odaklı olmasına sebep 

olmuş olabilir.   

Sınıf düzeylerine göre iç ve dış kariyer denetim odağı puanları anlamlı düzeyde 

farklılaşmamaktadır. Bu durum araştırma yapılan grubun toplulukçu kültür yapısından 

kaynaklanıyor olabilir. Toplulukçu kültürlerde; bireyler aynı şekilde düşünüp 

davrandığından öğrencilere farklı bakış açısı kazandırabilecek sosyal ortam yoktur. Bu 

sebeple araştırmanın örnekleminde sınıf bazında iç ve dış kariyer denetim odaklarında 

bir farklılık çıkmamış olabilir.  

Anadolu lisesi öğrencilerinin iç kariyer denetim odağı imam hatip lisesi 

öğrencilerinden yüksektir. Fen lisesi, anadolu lisesi, mesleki ve teknik anadolu lisesi 

öğrencilerinin dış kariyer denetim odağı puanları imam hatip lisesi öğrencilerinden 

düşüktür. İmam hatip lisesi öğrecileri kaderci bakış açısı ve akademik yetersizlik sebebi 

ile mesleki kararında pasif davranıyor, kendilerini çaresiz hissediyor olabilir. Anadolu 

liseleri, fen liseleri akademik başarısı yüksek olan öğrencilerden ve meslek liseleri 

öğrencileri ise kendi şart ve durumlarının farkındalığına sahip olan öğrencilerden 

oluştuğundan imam hatip lisesi öğrencilerine göre kariyer dış denetimi daha düşük 

çıkmış olabilir.  



72 
 

Araştırmada kız öğrencilerin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançları, 

erkek öğrencilerden meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarından daha 

düşüktür. Bu durum; Türk kadının toplumsal cinsiyetçi kalıpları yıkma çabasından 

kaynaklı olabilir. Erkekler ise; kendilerini yetersiz hissetmeleri, kendi üzerlerinde 

başarılı olma yönünde baskı hissetmeleri sebebiyle meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançları kızlardan yüksek çıkmış olabilir.  

Araştırma sonucunda öğrencilerin sınıf düzeylerine göre meslek seçimine ilişkin 

akılcı olmayan inançları anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Bu durum; eğitim 

sistemimizde öğrencilerin liseye yerleştiğinde zaten kendi durumlarının farkında 

olmasından kaynaklı olabilir.  

Araştırmada fen lisesi öğrencilerinin meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan 

inançları, imam hatip lisesi ve mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin meslek 

seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarından anlamlı düzeyde daha düşük olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca anadolu lisesi öğrencilerinin meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançları, imam hatip lisesi öğrencilerinin meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançlarından anlamlı düzeyde daha düşük olduğu görülmüştür. Mesleki ve 

teknik anadolu liselerinde ve imam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin kendilerini 

başarısı yüksek olan okulların öğrencileri ile yarışacak düzeyde görmemesinden 

kaynaklı olabilir. 

Mesleki kararsızlık ile kariyer denetim odağı alt boyutları olan içsellik boyutu ile 

zayıf düzeyde negatif ilişki varken çaresizlik, şans, güçlü diğerleri alt boyutları ile ise 

zayıf düzeyde pozitif ilişki olduğu bulunmuştur. Bu durum; ülkemizde eğitim sisteminin 

başarı odaklı olmasından ve okullarda bireyi tanıma hizmetlerinin yetersiz olmasından 

kaynaklı olabilir.   

Mesleki kararsızlık ile meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların alt 

boyutları olan mükemmeliyetçilik, dışsal kontrol, yanlış çıkarımlar, genellemeler, 

özsaygı arasında zayıf düzeyde pozitif ilişki tespit edilmiştir. Bu durum; ülkemizde 

öğrencilere farklı bakış açısı sunabilecek ebeveyn ve öğretmenlerin olmaması sebebiyle 

elde edilmiş olabilir. Öğrenciler bir sorunla karşılaştığında onu akılcı bir biçimde çözme 

yöntemini bilmediklerinden dolayı mesleki kararsızlık yaşıyor olabilirler. 
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Cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkeninin birlikte mesleki kararsızlıkla anlamlı bir 

ilişkisinin olmadığı bulunmuştur. Ayrıca cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkeninin modele 

anlamlı bir katkısı olmadığı bulunmuştur. Bu durum; örneklemin yapısından ve 

örneklem büyüklüğünden kaynaklanıyor olabilir.  

Kariyer denetim odağı ölçeği çaresizlik ve güçlü diğerleri alt boyutları mesleki 

kararsızlığın anlamlı yordayıcılarıdır. Bu durum; ülkemizde ekonomik koşulların 

yetersizliği, iş güvencesinin olmaması, bireylerin gelecek kaygısı duymasına ve 

kendilerini çaresiz hissetmelerine neden olabileceğinden bireyler mesleki kararsızlık 

yaşıyor olabilir. Aynı zamanda ebeveynlerin çocuklarını sınırlandırması ve onları 

bağımlı bir birey olarak yetiştirmesi sebebi ile öğrenciler mesleki kararsızlık yaşıyor 

olabilir. 

Kariyer denetim odağı ölçeği içsellik alt boyutunun ve şans alt boyutunun 

modele anlamlı bir katkısının olmadığı görülmektedir. Araştırmanın örneklem grubunun 

toplulukçu kültür yapısına ve kaderci toplum yapısına sahip olması sebebi ile bu sonuç 

elde edilmiş olabilir.   

Meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ölçeği mükemmeliyetçilik, 

dışsal kontrol, özsaygı alt boyutları mesleki karar verme envanteri puanının anlamlı 

yordayıcılarıdır. Bu durum; öğrencilerin ailede, çevrede ve okulda kendini sınırlandıran 

bir sistemde yetişmesi, öğrencilerin kendi mesleki kararlarını alma konusunda kendini 

yetersiz görmesi sebebi ile yaşanıyor olabilir.   

Bağımsız (yordayan) değişkenlerin mesleki karar verme envanteri puanına 

ilişkin toplam varyansın yaklaşık olarak %30‟unu açıkladığını göstermektedir. Bu 

durum; yapılan çalışmada öğrencilerin mesleki karrsızlığını etkileyen başka faktörlerin 

de olabileceğini göstermektedir.  

5.3. Öneriler 

5.3.1. Uygulama Önerileri 

 1. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin mesleki kararsızlıklarının özellikle 

sınıf düzeyinde 11. sınıflarda, okul türü açısından ise İmam Hatip Liselerinde yoğun 

olduğu görülmektedir. Eğitim sistemimizde alan seçimi 10. sınıf sonunda yapılmakta ve 
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lise tercihi 8. sınıfta yapılmaktadır. Dolayısıyla bu durum öğrencilerin seçimlerini 

yaptıktan sonra mesleki kararsızlık yaşadığını göstermektedir. Bilimsel alanda yapılan 

mesleki kararsızlıkla ilgili grup rehberliği programının en güncel olanı Kırdök 

(2010)‟ün geliştirdiği „„Bilişsel bilgiyi işleme yaklaşımına göre geliştirilen mesleki 

karar verme programı‟‟ dır. Eğitim sistemimizde müfredat ve yerleştirme sistemi geçen 

9 yıl içinde defalarca değiştirilmiştir. Ayrıca mesleki kararsızlıkla ilgili yapılan çoğu 

çalışmalar öğrencilerin seçimini yaptıktan sonra gerçekleştirildiği ve öğrencilerin 

mesleki kararsızlığı ile ilgili yapılan çalışmaların bazı konularla sınırlı bırakıldığı 

görülmüştür. Bu sebeple; Öğrencilerin meslek seçiminin kritik dönemi olan ortaokul 

öğrencileri için kendi yetenek ve ilgilerine yönelik lise seçimi ve lise (9. ve 10. sınıf) 

öğrencileri için kendi yetenek ve ilgilerine yönelik alan seçimi konusunda grup 

rehberliği programları geliştirilerek öğrencilerin mesleki kararsızlıkları erken dönem 

müdahaleleri ile kaldırılabilir.  

2. Özellikle İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, kariyer denetim odağı ve meslek 

seçimine yönelik akılcı olmayan inançlar ile ilgili deneysel çalışmalar yapılarak grup 

rehberliği programları geliştirilebilir.  

3. Ortaokul öğrencilerinin; mesleki karar verme,  kariyer denetim odakları ve 

meslek seçimine yönelik akılcı olmayan inançlar ile ilgili deneysel çalışmalar yapılarak 

eğitim müfredatına uygun ve güncel olan grup rehberliği programları geliştirilebilir. 

4. Türkiye‟de birçok okulda alanda uzman rehber öğretmenler bulunmamaktadır.  

Okullarda öğrencilerin yönlendirme faaliyetleriyle rehber öğretmenlerin dışında okul 

yöneticileri ve sınıf rehber öğretmenleri de ilgilenmektedir. Bu sebeple, öğrencilerin 

mesleki kararsızlıklarını, kariyer denetim odaklarını, kariyer inançlarını anlamaya 

yönelik; okul yöneticilerine ve sınıf rehber öğretmenlerine grup rehberliği programları 

geliştirilebilir. 

5. Lise öğrencileri için mesleki kararsızlığı önleyici; kariyer denetim odağı ve 

meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar ile ilgili deneysel çalışmalar yapılabilir. 

5.3.2. AraĢtırma Önerileri 

1. Öğrencilerin mesleki kararsızlıklarının tespiti çalışmaları ve hangi alanlarda 

kararsızlık yaşadıkları ile ilgili tespit çalışmaları üniversite ve lise alanlarında yapıldığı 
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hatta lise alanında yapılan çalışmaların ise sınırlı olduğu gözlenmektedir. Öğrencilerin 

bir mesleğin bilgi ve becerisini kazandıkları üniversitede mesleki kararsızlık tespit 

çalışmaları yapılması gerekli fakat gecikmiş bir çalışma olduğu düşünülmektedir. Bu 

çalışmaların öğrencilerin ortaokul çağlarından başlanarak yapılması öğrencilere 

müdahale açısından önemlidir. 

2. Öğrencilere uygulanan kariyer denetim odağı ölçeğinin bazı maddelerini ve 

meslek seçimine ilişkin inançlar ölçeğinin bazı maddelerini öğrenciler anlamakta 

zorlanmıştır. Dolayısıyla farklı bir kariyer denetim odağı ölçeği ve kariyer inançları 

ölçeği geliştirilebilir. 

3. Kariyer denetim odağı ile mesleki olgunluk çalışılabilir.  

4. Öğrencilerin meslek seçimi, mesleki kararsızlıklarının tespiti, kariyer denetim 

odaklarının tespiti, meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarının tespiti için 

gerekli olan ölçme araçları ülkemizde lise ve üniversiteler üzerinde geliştirildiği 

gözlenmiştir. Ülkemizde öğrencilerin ilk meslek seçimleri 8. sınıfta lise seçimleri ile 

gerçekleşmektedir. Bu dönemde öğrencilerin mesleki kararsızlıkları, kariyer denetim 

odakları ve kariyer inançlarını tespit edecek ölçme araçları geliştirilebilir.   

5. Ülkemizde İmam Hatip Liseleri hızla artmaktadır. Bununla birlikte yapılan 

araştırmada diğer okul türlerine göre; İmam Hatip Liseleri mesleki kararsızlıkları 

yüksek, iç denetimleri zayıf, dış denetimleri yüksek ve meslek seçimine ilişkin akılcı 

olmayan inançları yüksek okul türü olarak çıkmıştır. Dolayısıyla İmam Hatip 

Liselerinde bu alanlara yönelik çalışmalar yapılabilir.  

6. Bu çalışma sadece Sakarya‟nın Akyazı ilçesindeki lise öğrencileri ile sınırlı 

olduğundan araştırma sonuçlarının genellenebilirliği açısından farklı öğrenci grupları ile 

ve farklı yerlerdeki öğrenciler ile; mesleki kararsızlıkları, kariyer denetim odakları ve 

meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançları araştırılabilir. 
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EK’LER 

EK A. AraĢtırma Ġzni Onay Belgesi 
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EK B. Mesleki Karar Verme Ölçeği ve Ġzni 

 

MESLEKĠ KARAR ENVANTERĠ 
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1. Kişiliğime en uygun olan mesleğin ne olduğunu 

bilmiyorum. 

     

2. Bir çok meslek ilgimi çekiyor, bunlar arasından 

hangisini seçeceğimde güçlük çekiyorum 

     

3. Sevdiklerime karşı gelmekten çekindiğim için 

herhangi bir meslek kararı vermiş değilim.  

     

4. Alan ve meslek seçimi konusunda yeterli bilgim yok.      

5. İlgilendiğim mesleklerin gerektirdiği eğitimler 

konusunda bilgim yeterli değil 

     

6. Hangi branşı (alanı) seçeceğimi biliyorum ancak, bu 

branşın beni hangi mesleğe götüreceğini bilmiyorum 

     

7. Ne gibi ilgilere sahip olduğumu bilmiyorum, çok az 

şey ilgimi çekiyor 

     

8. Meslek seçimi konusunda benim isteğim ile 

yakınlarımın isteklerinin uzlaşmayacağından kaygı 

duyuyorum. 

     

9. Hakkında bilgi sahibi olduğum çok az meslek var      

10. Kendime uygun bir meslek ya da alan olduğunu 

zannetmiyorum 

     

11. İleride ne olmak/ ne yapmak istediğim sorulduğunda 

cevap vermekte zorlanıyorum. 

     

12. Mesleki tercihimi nasıl uygulamaya koyacağım 

konusunda bilgi sahibi değilim. 

     

13. Seçeceğim meslek konusundaki kararım sık sık 

değişiyor 

     

14. Bir meslek seçme oldukça karmaşık bu yüzden bir 

türlü başlayamıyorum 

     

15. Bildiğim bir çok meslek alanı olmasına rağmen 

onları bir türlü eleyip daraltamıyorum 
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16. İlgilerim sık sık değişiyor      

17. Meslek seçimi ve alan belirleme konusunda neler 

yapılması gerektiğini bilmiyorum. 

     

18. Seçtiğim alan ile ilgili bir iş bulmak tamamen şans.      

19. Mesleki karar verme oldukça karmaşık ne yapacağım 

konusunda yetersizim. 

     

20. Varolan meslek ve eğitim alanları içinden bana 

uygun birini bulacağımı zannetmiyorum. 

     

21. Mesleki bir tercih yapmanın çok erken olduğunu 

düşünüyorum. 

     

22. Hayatımdaki önemli insanların görüşleri, alan ve 

meslek seçmem konusunda kafamı karıştırıyor. 

     

23. Hoşlandığım bir çok meslek var fakat hangisinin 

diğerlerinden daha iyi olduğunu bilemiyorum. 

     

24. Meslek ya da alan seçiminde gerekli olan bilgileri 

kimlerden alabileceğimi bilmiyorum. 
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EK C. Kariyer Denetim Odağı Ölçeği ve Ġzni 

 

KARĠYER DENETĠM ODAĞI ÖLÇEĞĠ 
 
 

 Hiç                                     Tamamen 

Katılmıyorum                Katılıyorum 

1. Hangi mesleği istediğim fark etmiyor hangi meslekte 

olacağım öğretmenler ve işverenler gibi diğer insanların elinde 

olacak. 

1 2 3 4 5 6 

2.İşler hiçbir zaman yolunda gitmediği için çoğu zaman çok 

çabalamanın karşılığı alınmıyor. 

1 2 3 4 5 6 

3.İstediğim işe girmemi belirleyen faktör, dikkatli bir plan 

yapmaktan çok, şans veya doğru zamanlama olacak. 

1 2 3 4 5 6 

4. Eğer istediğim işe girmek istiyorsam bunun için işimi 

iyi yapmam ve çok gayret etmem gerekiyor. 

1 2 3 4 5 6 

5.İstediğim işe girmemde şansın önemli bir  rol oynayacağını 

sanıyorum . 

1 2 3 4 5 6 

6. İstediğim iş tekliflerini almazsam iş aramak için daha 

çok çalışmam gerekecek. 

1 2 3 4 5 6 

7. İstediğim işe girmem benim yaptıklarımdan çok 

ailemin veya akrabalarımın benim için yaptıklarına bağlı 

olacak. 

1 2 3 4 5 6 

8. Uzun vadede işverenler benim gibi insanlara iş 

vermeyeceklerinden dolayı o iş için iyice hazırlanmış olup 

olmamam kesinlikle fark etmeyecek. 

1 2 3 4 5 6 

9. İnanıyorum ki kendi çabalarım sonucu seçtiğim herhangi bir 

şeyi yapabileceğim. 

1 2 3 4 5 6 

10.İstediğim işe girip girmemem şansın ya da şans faktörlerinin 

benden yana olup olmamasına bağlı olacak. 

1 2 3 4 5 6 

11. Gireceğim iş benim kendim için en uygun bulduğum 

iş değil toplumun benim için seçeceği iş olacak. 

1 2 3 4 5 6 

12. İstediğim işe girip girmeyeceğimi belirleyen en önemli 

faktör şans. 

1 2 3 4 5 6 
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EK D. Meslek Seçimine ĠliĢkin Akılcı Olmayan Ġnançlar Ölçeği ve Ġzni 

 

MESLEK SEÇĠMĠNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER ÖLÇEĞĠ 
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1. Bir meslekten hoşlanıyorsam o mesleği mutlaka iyi yaparım.  (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

2. İnsan mesleğini tesadüfen seçer. (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

3. Başarılı insan; yüksek gelirli ve saygın bir mesleği olan kişidir. (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

4. Kızların seçebileceği çok az meslek var. (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

5. Çevremde meslek seçimi konusunda ne yapacağını bilmeyen bir tek 

ben varım. 
(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

6. Bir mesleğe girmeden önce o meslek hakkında her şeyi bilmek 

gerekir.  
(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

7. Torpilim olmazsa asla meslek ve iş sahibi olamam. (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

8. Bir kişinin saygınlığını sadece mesleki statüsü belirler. (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

9. Bir meslekte boşta kalmayacağımı biliyorsam bu, onu seçmem için 

yeterlidir. 
(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

10. Seçeceğim meslek bütün ihtiyaçlarımı (sosyal, duygusal, fiziksel, 

ekonomik, güvenlik, yaratıcılık vb) karşılamalı aksi halde mutlu 

olamam.  

(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

11. Meslek seçimi konusunda arkadaşlarım ne yapıyorsa ben de onu 

yapmalıyım. 
(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

12. Mesleğimde saygın biri olmak için popüler meslekleri seçmem 

gerekir. 
(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

13. Az çalışılan ve kişiyi yormayan meslek her zaman en iyi meslektir. (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 



81 
 

14. Ailemin onaylamadığı bir mesleği seçersem, onların sevgisini 

kaybedeceğimi düşünüyorum. 
(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

15. Kendimle ve mesleklerle ilgili her şeyi öğrenirsem en mükemmel 

mesleği seçebilirim. 
(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

16. Her şey tamamen şans ve kaderin elinde olduğu için meslek seçimi 

konusunda yapabileceğim hiçbir şey yok. 
(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

17. Kazancı yüksek her meslekte mutlu olurum. (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

18. İnsan meslek seçimini ilköğretimde yapmalı ve kararını 

değiştirmemelidir. 
(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

19. Ne kadar değerli olduğumu göstermek için, girilmesi en zor bir 

mesleği ya da alanı seçmeliyim. 
(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

20. Mesleğimde mutlaka çok başarılı olmalıyım.  (   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

21. Meslek seçerken anne-babamın isteklerine karşı çıkmamalıyım; aksi 

halde cezasını ben çekerim. 
(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

22. Ancak yüksek statülü bir mesleğe girersem ailemin mutlu olacağı 

inancındayım. 
(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

23. Yüksek statülü ve gözde bir meslek seçersem kız/ erkek arkadaş 

bulmam çok daha kolay olacak. 
(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 

24. Meslek seçerken hiç hata yapmazsam hedeflerime ulaşmada hiçbir 

sorun yaşamam. 
(   ) (  ) (   ) (  ) (  ) 
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