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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı ilköğretim 8. sınıfa devam eden öğrencilerin mesleki gelişim 

görevlerini yerine getirme düzeyleri ve cinsiyetlerinin meslek kararı verme yetkinlik algılarını 
yordama düzeylerini belirlemektir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu çeşitli ilköğretim okullarının 8. Sınıf öğrencilerinden random yoluyla seçilen   
(%47,8’i erkek;  %52,2’si kız ) 756 öğrenci oluşturmaktadır.  

Öğrencilerin kariyer gelişim düzeyleri, Super’ın çocukluk kariyer gelişimine dayalı 9 
boyuttaki (merak, araştırma, bilgi, anahtar figürler, ilgiler denetim odağı, zaman perspektifi, benlik 
kavramı ve planlılık) algıları ölçmek amacıyla geliştirilen Çocuklar İçin Kariyer Gelişim Ölçeği ile 
ölçülmüştür. Meslek kararı verme yetkinlik algıları ise (Bireysel ve Mesleki Özellikleri doğru 
olarak değerlendirme, Mesleki Bilgi Toplama, Gerçekçi plan yapma) alt boyutlarından oluşan 
Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeği ile ölçülmüştür. Veriler çözümlenirken, çoklu regrasyon 
analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulguları, kariyer gelişim ölçeğinin ölçtüğü faktörlerle 
cinsiyet değişkeninin meslek kararı verme yetkinlik algısının önemli bir yordayıcısı olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmanın sonuçları ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve gelecek 
araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur. 
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PREDICTORS 
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ABSTRACT 
The purpose of present study is to investigated whether the levels of fulfillment of career 

development tasks of 8th grade elementary school students combined with their genders predict 
career decision making self-efficacy. 756 students (47,8 % male;  52,2 % female; 8th grade 
elementary school students), which were chosen randomly, were scope of this study.  

The career development levels of the students were measured by Career Development 
Scale for Children, which was developed in order to measure Super’s 9 dimensions (curiosity, 
exploration, information, key figures, interests, locus of control, time perspective, self-concept and  
planfulness) based on childhood career development. The students’ career decision making self 
efficacy perception (Assessing Personal and Occupational Features, Gathering Occupational 
Information and Realistic Planning) was measured by Career Decision Making Self Efficacy 
Scale. Multiple Linear Regression Analysis was used fort his study. The results of study indicated 
that the levels of fulfillment of career development tasks of the students combined with their 
genders were one of the important predictors of career decision making self efficacy. The results 
of this study were discussed according to related literature and recommendations were made for 
future researches.  
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1. GİRİŞ 
 

Bireylerin yaşamları boyunca sergiledikleri çeşitli davranışları etkileyen 

bilişsel süreçlerin anlaşılması konusunda geniş bir çerçeve sunan yetkinlik inancı  

kavramı (Bandura, 1977, 1982, 1997), sosyal öğrenme kuramcılarından Bandura 

tarafından ortaya atılan ve davranış üzerinde etkili olduğu ileri sürülen temel 

kavramlardan biridir.  Bandura’ya göre (1977,1986) yetkinlik inancı bireyin, sahip 

olduğu kapasitelerini verilen bir davranış ya da davranışların sıralamasını başarılı 

bir şekilde uygulayabilmeye ilişkin inancıdır. Yetkinlik inancı bireyin 

davranışlarının seçimini, performansını ve davranışını sürdürüp sürdürmeyeceğini 

etkiler. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında, Bandura’nın Yetkinlik 

Teorisi’nden kariyer seçimi davranışında yararlanmak hem teorik olarak (Borgen, 

1991; Hackett ve Lent, 1992) hem de kariyer danışma müdahalelerini planlama 

açısından önemlidir (Betz, 1992). 

 Bandura’ya göre (1977) yetkinlik inancı, birbiriyle etkileşim halinde olan 

başlıca dört bilgi kaynağından oluşmaktadır. Bunlar: 1.Bireyin doğrudan kendi 

yaptığı başarılı ya da başarısız etkinlikler sonucunda elde ettiği bilgiler. 2. Dolaylı 

yaşantılar; bireyin başkalarını gözleyerek onların aynı işleri ne derece başarı ile 

yaptığı konusunda edindiği bilgiler. 3. Sözel ikna; bireyin başarabileceğine ya da 

başaramayacağına ilişkin bireye yapılan teşvikler, nasihatler ve öğütler. 4. 

Duygusal uyarılma; performans anında bireyin yaşadığı kaygı, sinirlenme ya da 

heyecanlanma gibi duygusal tepkilerdir. Bandura’ya göre (1982) bireyler, bu bilgi 

kaynakları ve bu kaynakları destekleyen yetkinlik algısının üç boyutu (düzey: 

girişilecek işin zorluğu; dayanıklılık: Bireyin engelleyici, caydırıcı koşullara 

karşın davranışını sürdürmeye devam etmesi ve genellenebilirlik: Belirli bir 

durumda oluşan yetkinlik inancının diğer durumlara genellenebilmesi) sayesinde, 

yetenekleri doğrultusunda davranışlarını organize ederek davranışlarının 

sonuçlarını gözler ve davranışlarının sonucunda sahip oldukları yetenekler 

hakkında bilgi sahibi olurlar. 

Kariyer danışmanlığı alanında Yetkinlik Teorisi ilk olarak Hackett ve Betz 

(1981)  tarafından uygulanmıştır. Betz’e göre (2000) yetkinlik kavramı, hem 

meslek danışmanlığı hem de mesleki gelişim kuramlarına önemli ölçüde katkı 



sağlamış ve son yirmi yılda birçok çalışmanın konusunu oluşturmuştur (Betz ve 

Hackett, 1981; Hackett ve Betz, 1981; Hackett, Lent, ve Greenhaus, 1991).  

Yetkinlik inancı ile ilgili olarak son yirmi yıl boyunca yapılan araştırmalar 

(Hackett ve Betz, 1989; Lent, Brown ve Larkin, 1984; O’Brien, Martinez-Pons ve 

Kopala, 1999), yetkinlik inancının özellikle öğrencilerin öğrenim görmek 

istedikleri alanla ilgili seçimlerini ve meslek tercihlerini etkilediğini 

göstermektedir. Meslek kararı verme yetkinlik inancının cinsiyete göre 

incelendiği pek çok araştırma yapılmıştır. Bunun yanı sıra kariyer sorunları, 

kariyer karar verme yetkinlik inancı ve meslekleri araştırma davranışı (Blustein, 

1989), meslekleri araştırma ve meslek yükümlülükleri (Sullivan ve Mahalik, 

2000), cinsiyet farklılıkları (Bergeron ve Romano, 1994; Taylor ve Betz, 1983; 

Taylor ve Pompa, 1990), meslek tercihi (Lent, Brown ve Larkin, 1984; Post-

Kammer ve Smith, 1986; Taylor ve Betz, 1983), mesleki kararsızlık (Betz, Klein 

ve Taylor, 1996), mesleki olgunluk (Creed, Patton ve Prideaux, 2007; Anderson 

ve Brown, 1997; Luzzo, 1995), meslek kararı verme stilleri (Niles, Erford, Hunt 

ve Watts., 1997), mesleğe uygunluk (Luzzo ve Ward, 1995) ve mesleki kimlik 

(Betz, Klein ve Taylor, 1996; Robbins, 1985)  gibi kariyer seçimi ile ilgili 

davranışlar arasındaki ilişkilerin incelendiği görülmektedir. Bu araştırmaların 

sonuçları kariyer karar verme yetkinlik inancının kariyer seçimi sürecinde önemli 

bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. 

Meslek kararı verme yetkinlik inancı ve kariyer seçimi davranışlarıyla 

değerlendirildiğinde bu çalışmaların daha çok lise ve üniversite öğrencileri 

örneklemlerinde yapıldığı görülmektedir. İlköğretim öğrencilerinin meslek karar 

yetkinlik inançlarının kariyer seçimi davranışlarıyla ilişkilerini izleyen 

araştırmaların çok az olduğu ve bunların daha çok ölçme araştırmalarını geliştirme 

çalışmaları olduğu görülmektedir (Bozgeyikli, 2005; Post-Kammer ve Smith, 

1986; Betz, Klein ve Taylor, 1996). Ginzberg, Ginsburg, Alexrad ve 

Herma(1951), Gottfredson (2002) ve Super’a göre (1953, 1990) meslek gelişimi 

çocuklukta başlayan ve sonraki gelişim dönemlerine kadar uzanan yani yaşam 

boyu devam eden dinamik bir süreçtir. Bu açıdan bakıldığında ilköğretim yılları, 

bireylerin kariyer kararı ile ilgili tutum, davranışları kazandıkları, kariyer karar 



verme yetkinlik inançlarının geliştiği zamanlardır. Bu yıllar, çocukların psiko-

sosyal kişilik gelişimi açısından da kritik zamanlardır. Kişinin kendine olan 

güveni, kendini kabul, benlik tasarımı, içsel denetiminin gelişmesi gibi kişilik 

boyutları bu dönemde gelişir. Çocukluk döneminde oluşan tutumlar, değerler ve 

algılar eğitsel ve mesleki gelişim açısından da çok önemlidir (Özgüven, 2003). 

Bunun yanı sıra bu meslek psikologlarına göre ilköğretim döneminde çocuklar 

hangi mesleği seçeceklerine karar vermek zorunda değildirler. Ancak bu 

çocukların ilerde kendilerine uygun meslek seçimi yapabilmeleri için çalışmanın 

önemini anlamak, meslekleri, iş dünyasını merak etmek ve araştırmak gibi kariyer 

gelişimiyle ilgili davranışları içinde bulundukları mesleki gelişim döneminde 

kazanmaları gerekmektedir. 

Roe (1956), Super (1990) ve Gottfredson(2002)’ un da vurguladıkları gibi 

kariyer teorisyenlerinin çocukluktaki kariyer gelişimini ve bu gelişimi etkileyen 

değişkenleri araştırmayı ihmal ettikleri dikkati çekmektedir. Oysa çocukların 

ileride kendi kişilik özelliklerine ve sosyo-ekonomik olanaklarına uygun okul, ve 

meslek seçebilmeleri için zengin kariyer gelişimi süreci yaşamalarına 

gereksinimleri vardır.  

Meslek psikolojisinde çocuklukta kariyer gelişimiyle ilgili ilk teorik model 

yine Super (1990) tarından geliştirilmiştir. Super (1990) çocukluktaki kariyer 

gelişiminin boyutlarını belirlemek amacıyla Buehler (1935) ve Jodaan’ın (1963) 

çocukların merak ve araştırma davranışlarını inceledikleri çalışmalarına 

dayanarak çocukluktaki kariyer gelişiminin teorik modelini geliştirmiştir. Bu 

model; merak, araştırma, bilgi, anahtar figürler, ilgiler denetim odağı, zaman 

perspektifi, benlik kavramı ve planlılık adları verilen dokuz boyuttan 

oluşmaktadır. Super’e göre (1990) çocukların bu dokuz boyuttaki davranışları 

başarılı bir şekilde kazanmaları onların etkili problem çözme ve karar verme 

davranışlarını öğrenmelerine yol açar. Super, bu dokuz boyutta belirlediği 

davranışların sadece çalışma ve iş yaşamıyla ilişkili davranışlarla sınırlı 

olmadığını, özellikle merak ve araştırma boyutlarındaki davranışları çocukların 

okulda ve oyunlarında kazandıklarını ileri sürmektedir. Dolayısıyla Super’in 

çocuklukta kariyer gelişimi modelinin içeriği, doğrudan kariyer seçimiyle ilişkili 



olmayan fakat çocukların okulda ve oyunlarında kazandıkları kariyer 

gelişimlerine katkıda bulunan davranışlardan oluşmaktadır. 

Yetkinlik inancının ortaya çıkmasını sağlayan bilgilendirici dört kaynak 

göz önüne alındığında Super’in çocuklukta kariyer gelişimi modelinin içeriğini 

oluşturan davranışların yerine getirilme düzeyinin yetkinlik inancı ile ilişkili olup 

olmadığının anlaşılması önemli görülmektedir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı 

ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin Super’in (1990) çocuklukta kariyer gelişimi 

modelinin merak, araştırma, bilgi, anahtar figürler, ilgiler, denetim odağı, zaman 

perspektifi, benlik kavramı ve planlılık boyutlarındaki davranışları yerine getirme 

düzeylerinin ve cinsiyetin birlikte mesleki karar verme yetkinlik inançlarını 

(Bireysel ve Mesleki Özellikleri doğru olarak değerlendirme (BMÖDD), Mesleki 

Bilgi Toplama (MBT), gerçekçi plan yapma(GPY)) yordayıp yordamadığını 

belirlemektir. İfade edilen bu amaca ulaşabilmek için aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır.  

1. Çocuklar için Kariyer Gelişim Ölçeği (ÇKGÖ)’nin merak, araştırma, 

bilgi, anahtar figürler, ilgiler, denetim odağı, zaman perspektifi, benlik kavramı 

ve planlılık alt ölçeklerinden alınan puanlar ile MKVYÖ’nün  alt ölçeklerinden 

alınan puanlar arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

2. ÇKGÖ’nün merak, araştırma, bilgi, anahtar figürler, ilgiler, denetim 

odağı, zaman perspektifi, benlik kavramı ve planlılık alt ölçeklerinden alınan 

puanlar ve cinsiyet birlikte MKVYÖ’nün BMÖDD alt ölçeğinden alınan puanları 

anlamlı düzeyde yordamakta mıdır? 

3. ÇKGÖ’nün merak, araştırma, bilgi, anahtar figürler, ilgiler, denetim 

odağı, zaman perspektifi, benlik kavramı ve planlılık alt ölçeklerinden alınan 

puanlar ve cinsiyet birlikte MKVYÖ’nün MBT alt ölçeğinden alınan puanları 

anlamlı düzeyde yordamakta mıdır? 

4. ÇKGÖ’nün merak, araştırma, bilgi, anahtar figürler, ilgiler, denetim 

odağı, zaman perspektifi, benlik kavramı ve planlılık alt ölçeklerinden alınan 

puanlar ve cinsiyet birlikte MKVYÖ’nün GPY alt ölçeğinden alınan puanları 

anlamlı düzeyde yordamakta mıdır? 



2. YÖNTEM  

2.1. Katılımcılar 

Bu araştırmaya 2008–2009 öğretim yılı güz döneminde Konya il 

merkezindeki resmi ilköğretim okullarında 8. sınıfa devam eden 361 kız (% 47,8), 

395 Erkek (% 52,2) olmak üzere toplam 756 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin yaş 

ortalaması 13’tür.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada verilerin toplanmasında Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeği ve  

(MKVYÖ), Çocuklar İçin Kariyer Gelişimi Ölçeği (ÇİKGÖ) Kullanılmıştır. 

Meslek Kararı Verme Yetkinlik Ölçeği (MKVYÖ): Öğrencilerin meslek kararı 

vermede kendilerini yetkin görme düzeylerini belirlemek için Bozgeyikli (2004) 

tarafından ilköğretim 8. sınıf düzeyindeki öğrenciler için geliştirilen “Meslek 

Kararı Verme Yetkinlik Ölçeği (MKVYÖ)” kullanılmıştır. Ölçekte, meslek kararı 

verme yetkinliği, Bireysel ve Mesleki Özellikleri Doğru Olarak Değerlendirme 

(BMÖDD) (11 madde), Mesleki Bilgi Toplama (MBT) (8 madde) ve Gerçekçi 

plan yapma (GPY) (8 madde) olarak üç boyutta toplam 27 madde ile 

ölçülmektedir. Bu ölçek bireysel veya gruplar halinde uygulanabilen 5’li 

derecelemeli Likert tipi bir ölçektir. MKVYO’nün n =180 İlköğretim 8. sınıf 

öğrencisinden elde edilen verilere açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz 

sonuçları üç faktörlü bir yapı göstermiştir. Bu faktörlerden BMÖDD alt 

ölçeğindeki 11 madde toplam varyansın 30.91’ini, MBT alt ölçeğindeki 8 madde 

5.64’ünü ve GPY alt ölçeğindeki 8 madde toplam varyansın 4.99’unu 

açıklamaktadır. Ölçekte yer alan maddelerin kişileri meslek karar yetkinliği 

bakımından ne derece ayırt ettiğini değerlendirmek amacıyla, ölçek faktör 

puanlarına göre üst %27’lik puan aralığındakiler ile alt %27’lik puan 

aralığındakilerin madde puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığına ilişkin 

yapılan analizler ölçeğin kişileri meslek karar yetkinliği açısından ayırt edici 

yapıda olduğunu göstermiştir. MKVYO’nün, güvenilirliği için testin tekrarı ile 

hesaplanan kararlılık katsayıları BMÖDD için .79, MBT için .72, GPY için .68 ve 



MKVYÖ’nün tümü: .78 bulunmuştur. Yine güvenirlik katsayıları için Cronbach 

Alpha iç tutarlık katsayıları BMÖDD alt ölçeği için α=.89, MBT alt ölçeği için 

α=.87,  GPY alt ölçeği için α=.81 ve MKVYÖ’nün tümü için α=.92 olarak 

bulunmuştur.  Bu çalışma için hesaplanan iç tutarlık katsayıları ise BMÖDD alt 

ölçeği için α=.85, MBT alt ölçeği için α=.89,  GPY alt ölçeği için α=.76 ve 

MKVYÖ’nün tümü için α=.91 olarak bulunmuştur.   

Çocuklar için Kariyer Gelişimi Ölçeği (ÇKGÖ): Öğrencilerin kariyer gelişim 

düzeylerini belirlemek için Schultheiss ve Stead (2004) tarafından geliştirilen ve 

Türkçe’ye uyarlaması Bacanlı, Özer ve Sürücü (2006) tarafından yapılan 

“Çocuklar için Kariyer Gelişimi Ölçeği (ÇKGÖ)” kullanılmıştır. ÇKGÖ’nin 

teorik temeli Super’in (1990) çocukluktaki kariyer gelişimi modeline 

dayandırılmıştır. ÇKGÖ 52 maddeden oluşan 3’lü likert tipi bir ölçek olup, 

toplam 52 maddeden oluşmaktadır. Türkçe ÇKGÖ’nün yapı geçerliğini 

belirlemek için n = 2500 ilköğretim öğrencisinden (4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflardaki) 

elde edilen verilere açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. Her 

iki analiz sonuçları da ÇKGÖ’nün sekiz alt faktörden oluştuğunu ortaya 

koymuştur. Bu sekiz faktörlü yapı hem ölçeğin dayandırıldığı teorik modelle 

(Super, 1990) hem de orijinal ÇKGÖ’nün yapısı ile uyum göstermiştir. 

ÇKGÖ’nün faktörleri; planlama:  çocukların geleceği planlamalarının önemini 

içeren 11 maddeden, benlik kavramı: benlik bilgisinin farkındalığını değerlendiren 

6 maddeden, bilgi: meslekler hakkındaki bilgileri kullanmayı ve öneminin 

farkında olmayı içeren 6 maddeden, ilgiler: çocukların hoşlandıkları etkinliklerin 

farkında olmalarını içeren 6 maddeden, denetim odağı: çocukların yaşamlarında 

karşılaştıkları olaylara ilişkin içsel kontrollerini değerlendiren 7 maddeden, 

merak/araştırma: çocukların okulda ve oyunlarındaki merak veya araştırma 

davranışlarını içeren 7 maddeden, anahtar figürler: çocukların rol modellerini 

yani kime benzemek istediklerini içeren 5 maddeden, zaman perspektifi: 

çocukların içinde bulundukları anı geleceklerine nasıl yansıttıklarını içeren 4 

maddeden oluşmaktadır. ÇKGÖ’nin Türkçe formunun güvenirliğini belirlemek 

için Cronbach’ın Alpha katsayısı ile ölçeğin tümü ve alt ölçeklere ilişkin 



Cronbach Alfa değerleri hesaplanmıştır. Türkçe ÇKGÖ’nin tümü ve alt ölçekleri 

için Cronbach Alpha değerleri sırasıyla; ölçeğin tümü (α= .78), bilgi (α= .64), 

merak/araştırma (α= .60), ilgiler (α= .64), denetim odağı (α= .76), anahtar figürler 

(α= .49), zaman perspektifi (α= .65), planlama (α= .81) ve benlik kavramı (α= .73) 

bulunmuştur. Türkçe ÇKGÖ’nün geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ilişkin 

bulgular bu ölçeğin doyurucu geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğunu 

göstermiştir.  

2.3. İşlem 

Veriler 2008–2009 öğretim yılı güz döneminde veri toplama günü sınıfında 

bulunan ve araştırmaya gönüllü öğrencilere uygulanmıştır. Uygulama öncesinde 

MKVYÖ ve ÇKGÖ’nün yönergeleri uygulayıcılar tarafından okunmuş ve 

araştırmanın amacı hakkında kısa bilgi verilmiştir. Uygulamalar araştırmacılar ve 

okul psikolojik danışmanları tarafından yapılmıştır.  

 
2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada öne yordayıcı değişkenler (ÇKGÖ-Merak, ÇKGÖ-Bilgi, ÇKGÖ-İlgi, 

ÇKGÖ-Denetim Odağı, ÇKGÖ-Anahtar Figürler, ÇKGÖ-Zaman Perspektifi, 

ÇKGÖ-Planlama, ÇKGÖ-Benlik alt ölçekleri) ile yordanan değişkenler 

(MKVYÖ’nün BMÖDD, MBT ve GPY alt ölçekleri) arasında doğrusal bir ilişki 

olup olmadığını belirlemek için Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 

Sonra verilere çoklu doğrusal regresyon analizi tekniği uygulanmıştır. 

Araştırmada manidarlık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. BULGULAR  

Bu bölümde araştırmada toplanan verilerin istatistiksel çözümlemesi 

sonucunda elde edilen bulgular araştırmada cevap aranan soru sırasına göre 

aşağıda verilmiştir.  

1. ÇKGÖ’nün merak, araştırma, bilgi, anahtar figürler, ilgiler, 

denetim odağı, zaman perspektifi, benlik kavramı ve planlılık alt 

ölçeklerinden alınan puanlar ile MKVYÖ’nün alt ölçeklerinden alınan 

puanlar arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerinin MKVYÖ’nün ve ÇKGÖ’nün alt ölçeklerinden 

aldıkları puanlar arasındaki ilişkileri belirlemek için bu puanlara uygulanan Pearson 

korelasyon tekniği sonuçları Tablo-1’de sunulmuştur 

 
Tablo 1: MKVYÖ ve ÇKGÖ’nün Alt Ölçeklerine İlişkin Puanlar Arasındaki 

Pearson Korelasyon Katsayıları  
 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 

1. MKVYÖ-BMÖDD -           
2. MKVYÖ-MBT ,811** -          
3. MKVYÖ-GPY ,817** ,875** -         
4. ÇKGÖ-Merak ,268** ,322** ,312** -        
5. ÇKGÖ-Bilgi ,405** ,393** ,399** ,503** -       
6. ÇKGÖ-İlgi ,408** ,383** ,398** ,336** ,512** -      
7. ÇKGÖ-Denetim Odağı ,411** ,401** ,402** ,392** ,475** ,472** -     
8. ÇKGÖ-Anahtar Figürler ,350** ,338** ,345** ,299** ,308** ,440** ,463** -    
9. ÇKGÖ-Zaman Perspektifi ,312** ,269** ,271** ,372** ,440** ,516** ,477** ,509** -   
10. ÇKGÖ-Planlama ,367** ,436** ,419** ,367** ,478** ,460** ,442** ,336** ,480** -  
11. ÇKGÖ-Benlik ,356** ,302** ,321** ,388** ,478** ,425** ,481** ,383** ,606** ,536** - 

*p<,05, **p<,001 
 

Tablo 1 incelendiğinde MKVYÖ’nün alt ölçeklerine ilişkin puanlar ile 

ÇKGÖ’nün alt ölçeklerine ilişkin puanlar arasında pozitif (doğrusal) yönlü 

anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Bu bulgular ÇKGÖ’nün alt boyutlarının 

her birinden alınan puanlar yükseldikçe MKVYÖ’nün alt boyutlarının her 

birinden alınan puanların da karşılıklı olarak yükseldiğini ortaya koymaktadır. 

 

 

 



2. ÇKGÖ’nün Alt Ölçeklerinden Alınan Puanların Ve Cinsiyetin MKVYÖ-BMÖDD 

Alt Boyutundan Alınan Puanları Yordamasına İlişkin Bulgular 

 ÇKGÖ’nün, merak, bilgi, ilgi, denetim odağı, anahtar figürler, zaman perspektifi, 

planlama ve benlik alt boyutları ile cinsiyetin MKVYÖ-BMÖDD alt boyutundan 

alınan puanları yordama gücünü belirlemek amacıyla yapılan çoklu doğrusal 

regresyon analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2: MKVYÖ-BMÖDD Alt Boyutunun Yordanmasına İlişkin Çoklu 

Regresyon Analizi Sonuçları 
Yordayıcı 

Değişkenler B SH β t P 

Merak -,050 ,094 -,019 -,531 ,595 
Bilgi ,663 ,151 ,177 4,380 ,001 
İlgi ,544 ,151 ,142 3,595 ,001 
Denetim Odağı ,256 ,114 ,089 2,247 ,025 
Anahtar Figürler ,495 ,133 ,138 3,727 ,001 
Zaman Perspektifi -,535 ,221 -,103 -2,419 ,016 
Planlama ,107 ,064 ,065 1,671 ,095 
Benlik  ,317 ,140 ,094 2,270 ,023 
Cinsiyet 4,327 ,554 ,254 7,809 ,001 
R=0,578 R2=0,334     
F(9-746)=41,521 p=.001     

 
 
Tablo 2’deki bulgular incelendiğinde yordayıcı değişken olarak analize sokulan 

ÇKGÖ’nün, merak, bilgi, ilgi, denetim odağı, anahtar figürler, zaman perspektifi, 

planlama ve benlik alt boyutları ile cinsiyetin MKVYÖ-BMÖDD alt boyutunu 

anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir. (Çoklu R=0,578, R2=0,334, F=41,521 

p<,01). Bu bulgu ÇKGÖ’nün tüm alt boyutları ve cinsiyet değişkenin birlikte 

MKVYÖ-BMÖDD alt boyutundan alınan puanlara ilişkin varyansın %33,4’ünü 

açıkladığını göstermektedir. Bağımsız değişkenlere ilişkin ‘t’ testi sonuçlarına 

göre dokuz bağımsız değişkenden cinsiyet (β=,25) MKVYÖ-BMÖDD alt 

boyutunun en güçlü yordayıcısı olup bunu sırasıyla ÇKGÖ-Bilgi (β=,17), ÇKGÖ-

İlgi (β=,14), ÇKGÖ-Anahtar figürler (β=,14), ÇKGÖ-Zaman Perspektifi (β=,10), 

ÇKGÖ-Benlik (β=,09)  ve ÇKGÖ-Denetim Odağı (β=,09)  izlemektedir.  ÇKGÖ-



Merak (β=,02)  ve ÇKGÖ-Planlama (β=,06)’nın kendi başlarına MKVYÖ-

BMÖDD’yi yordama oranları anlamlılık düzeyine (p>.05) ulaşamamıştır.  

 
 

3. ÇKGÖ’nün Alt Ölçeklerinden Alınan Puanların Ve Cinsiyetin MKVYÖ-MBT Alt 

Boyutundan Alınan Puanları Yordamasına İlişkin Bulgular 

 

ÇKGÖ’nün, merak, bilgi, ilgi, denetim odağı, anahtar figürler, zaman perspektifi, 

planlama ve benlik alt boyutları ile cinsiyetin MKVYÖ-MBT alt boyutundan 

alınan puanları yordama gücünü belirlemek amacıyla yapılan çoklu doğrusal 

regresyon analizi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 

 
Tablo 3: MKVYÖ-MBT alt boyutunun yordanmasına ilişkin çoklu regresyon 

analizi sonuçları 

Değişken B Sabit Hata β t p 

Merak ,148 ,073 ,072 2,018 ,044 
Bilgi ,409 ,118 ,138 3,466 ,001 
İlgi ,332 ,118 ,109 2,815 ,005 
Denetim Odağı ,188 ,089 ,083 2,117 ,035 
Anahtar Figürler ,406 ,103 ,143 3,930 ,001 
Zaman Perspektifi -,636 ,172 ,156 3,691 ,001 
Planlama ,282 ,050 ,216 5,635 ,001 
Benlik  ,027 ,109 ,010 ,253 ,800 
Cinsiyet 3,416 ,431 ,254 7,917 ,001 
R=0,593 R2=0,351     
F(9-746)=44,927 p=.001     

 
Tablo 3’deki bulgulara göre yordayıcı değişken olarak analize sokulan 

ÇKGÖ’nün, merak, bilgi, ilgi, denetim odağı, anahtar figürler, zaman perspektifi, 

planlama ve benlik alt boyutları ile cinsiyetin MKVYÖ-MBT alt boyutunu 

anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir. (Çoklu R=0,593, R2=0,351, F=44,927 

p<,01). Bu bulgu ÇKGÖ’nün tüm alt boyutları ve cinsiyet değişkenin birlikte 

MKVYÖ-MBT alt boyutundan alınan puanlara ilişkin varyansın %35,1’ini 

açıkladığını göstermektedir. Bağımsız değişkenlere ilişkin ‘t’ testi sonuçlarına 

göre dokuz bağımsız değişkenden cinsiyet (β=,25) MKVYÖ-MBT alt boyutunun 

en güçlü yordayıcısı olup bunu sırasıyla ÇKGÖ-Planlama (β=,22), ÇKGÖ-



Anahtar Figürler (β=,14), ÇKGÖ-Zaman Perspektifi (β=,16), ÇKGÖ-Bilgi 

(β=,14), ÇKGÖ-İlgi (β=,10), ÇKGÖ-Denetim Odağı (β=,08) ve ÇKGÖ-Merak 

(β=,07)  izlemektedir.  ÇKGÖ-Planlama (β=,01)’nın kendi başına MKVYÖ-

MBT’yi yordama oranı anlamlılık düzeyine (p>.05) ulaşamamıştır.  

 
4. ÇKGÖ’nün Alt Ölçeklerinden Alınan Puanların Ve Cinsiyetin MKVYÖ-GPY Alt 

Boyutundan Alınan Puanları Yordamasına İlişkin Bulgular 

 

ÇKGÖ’nün, merak, bilgi, ilgi, denetim odağı, anahtar figürler, zaman perspektifi, 

planlama ve benlik alt boyutları ile cinsiyetin MKVYÖ-GPY alt boyutundan 

alınan puanları yordama gücünü belirlemek amacıyla yapılan çoklu doğrusal 

regresyon analizi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

 
Tablo 4: MKVYÖ-GPY alt boyutunun yordanmasına ilişkin çoklu regresyon 

analizi sonuçları 

Değişken B Sabit Hata β t P 

Merak ,114 ,076 ,054 1,510 ,132 
Bilgi ,434 ,122 ,145 3,569 ,001 
İlgi ,414 ,122 ,135 3,407 ,001 
Denetim Odağı ,211 ,091 ,092 2,308 ,021 
Anahtar Figürler ,433 ,107 ,150 4,059 ,001 
Zaman Perspektifi -,679 ,178 ,164 3,818 ,001 
Planlama ,242 ,052 ,183 4,688 ,001 
Benlik  ,076 ,112 ,028 ,680 ,497 
Cinsiyet 2,737 ,445 ,201 6,146 ,001 
R=0,574 R2=0,329     
F(9-746)=40,652 p=.001     

 

Tablo 4’deki bulgular incelendiğinde yordayıcı değişken olarak analize sokulan 

ÇKGÖ’nün, merak, bilgi, ilgi, denetim odağı, anahtar figürler, zaman perspektifi, 

planlama ve benlik alt boyutları ile cinsiyetin MKVYÖ-GPY alt boyutunu anlamlı 

düzeyde yordadığı görülmektedir. (Çoklu R=0,574, R2=0,329, F=40,652 p<,01). 

Bu bulgu ÇKGÖ’nün tüm alt boyutları ve cinsiyet değişkenin birlikte MKVYÖ-

GPY alt boyutundan alınan puanlara ilişkin varyansın %32,9’unu açıkladığını 

göstermektedir. Bağımsız değişkenlere ilişkin ‘t’ testi sonuçlarına göre dokuz 



bağımsız değişkenden cinsiyet (β=,20) MKVYÖ-GPY alt boyutunun en güçlü 

yordayıcısı olup bunu sırasıyla ÇKGÖ-Planlama (β=,18), ÇKGÖ-Anahtar Figürler 

(β=,15), ÇKGÖ-Zaman Perspektifi (β=,16), ÇKGÖ-Bilgi (β=,14), ÇKGÖ-İlgi 

(β=,13)  ve ÇKGÖ-Denetim Odağı (β=,09)  izlemektedir.  ÇKGÖ-Merak (β=,05)  

ve ÇKGÖ-Benlik (β=,02)’nin kendi başlarına MKVYÖ-GPY’yi yordama oranları 

anlamlılık düzeyine (p>.05) ulaşamamıştır.  

4. TARTIŞMA  
 
Mesleki karar verme yetkinliğinin yordayıcılarının incelenmesine yönelik olarak 

elde edilen araştırma bulguları yordayıcı değişkenler olarak ele alınan Merak, 

bilgi, ilgi, denetim odağı, anahtar figürler, zaman perspektifi ve cinsiyet 

değişkenlerinin meslek kararı verme yetkinlik inancının oluşmasında çok etkili 

faktörler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle bu değişkenler arasındaki 

korelasyon analizi sonuçları değişkenler arasında pozitif yönlü anlamlı bir 

ilişkinin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Diğer bir ifade ile Super (1990) tarafından 

çocuklukta kariyer gelişiminin boyutları olarak öne sürülen ve bu araştırmada 

yordayıcı değişkenler olarak ele alınan boyutlarda ifade edilen davranışların 

yerine getirilme düzeyi arttıkça, meslek kararı verme yetkinlik inancı düzeyinde 

de anlamlı düzeyde yükselme olmaktadır sonucu çıkmıştır. BMÖDD alt 

boyutunun yordanmasına ilişkin bulgular incelendiğinde yordayıcı değişkenlerin 

BMÖDD’deki toplam varyansın toplam varyansın %33,4’ünü açıkladığı ve 

özellikle cinsiyet, bilgi, ilgi, anahtar figürler, zaman perspektifi, benlik ve denetim 

odağı değişkenlerinin MKVYÖ-BMÖDD üzerinde anlamlı bir yordayıcısı olduğu 

görülmektedir. Benzer bir durum MBT ve GPY alt boyutları içinde geçerlidir. 

MBT alt boyutuna ilişkin bulgulara göre yordayıcı değişkenler birlikte MBT’deki 

toplam varyansın %35,1’ini açıklamaktadır. Özellikle bu boyutta yordayıcı 

değişkenlerden benlik boyutu hariç diğer tüm yordayıcıların önemli bir etkisinin 

olduğu görülmektedir. GPY alt boyutunda da yordayıcı değişkenler birlikte GPY 

alt boyutundaki toplam varyansın %32,9’unu açıklamaktadır. Bu boyutta 

yordayıcıların önem sırası ele alındığında ise sırayla cinsiyet, planlama, anahtar 

figürler, zaman perspektifi, bilgi, ilgi, denetim odağı, merak ve benlik alt 



boyutlarının geldiği görülmektedir. Bu bulgu Anderson ve Brown (1997) 

tarafından meslek karar yetkinliği ve mesleki olgunluk arasındaki ilişkinin 

araştırıldığı araştırma bulgularıyla tutarlılık göstermektedir. Araştırmacılara göre 

mesleki olgunluk olarak ifade edilen ve mesleki gelişim sürecinde sergilenen 

davranışlar, meslek kararı verme yetkinlik inancının en önemli yordayıcılarından 

birisini oluşturmaktadır. Diğer taraftan bu araştırmanın bulguları yetkinlik 

inancının kaynaklarına ilişkin Bandura (1977) tarafından ifade edilen kuramsal 

bilgilerle tutarlılık göstermektedir. Bandura’ya göre (1977) bireylerin doğrudan 

kendi yaptığı başarılı ya da başarısız etkinlikler sonucunda elde ettiği bilgiler ve 

bireyin başkalarını gözleyerek onların aynı işleri ne derece başarı edindiği 

konusunda edindiği bilgiler yetkinlik inancının oluşmasında temel rol 

oynamaktadır. Araştırma kapsamında ele alınan ve çocukluk döneminde mesleki 

gelişim görevlerine ilişkin davranışları ifade eden yordayıcı değişkenlerin 

öğrenciler tarafından yerine getirilme düzeyinin yetkinlik inancının önemli bir 

yordayıcısı olduğu sonucu bu açıdan önemli bir katkı olarak görülmektedir.  
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