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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı üniversite sınavına girmiş olan bireylerin bölüm seçme 

aşamasında mesleki olgunluk düzeylerinin saptanması ve mesleki olgunluk 

düzeylerinin cinsiyet, yaş ve aileden algılanan sosyal destek düzeylerine göre 

incelenmesidir. Verilerin toplanması amacıyla Mesleki Olgunluk Ölçeği, 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu 237 (155 kız, 82 erkek) 

kişiye uygulanmıştır. Analizlerde betimsel istatistik yöntemleri ve T-Testi ile Tek 

Faktörlü Varyans Analizi’nden (ANOVA) yararlanılmıştır. Bulgular, araştırmaya 

katılan bireylerin mesleki olgunluk düzeylerinin geliştirilmesi gerektiğini, kızların 

mesleki olgunluk düzeylerinin erkeklerinkinden yüksek olduğunu, yaşa göre 

mesleki olgunluk düzeyinde de anlamlı bir fark bulunmadığını göstermiştir. 

Ayrıca; aileden algılanan sosyal destek düzeyi yüksek olan bireylerin mesleki 

olgunluk düzeylerinin, sosyal destek düzeyi düşük ve orta olanlara göre daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırma bulgularının öğrencilere, ailelere ve 

uzmanlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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AN INVESTIGATION OF VOCATIONAL MATURITY 

ACCORDING TO GENDER, AGE AND SOCIAL SUPPORT 

PERCEIVED FROM THE FAMILY 

 
ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the career maturity levels of 

individuals who are qualified to choose the department they want to study at 

university after passing the University Entrance Exam and determine their career 

maturity levels according to their gender, age and social support perceived from 

the family. Vocational Maturity Scale, Social Support Perception Scale-Revised 

and Personal Information Form were used to collect the data. The sample of this 

study consists of 237 (155 female, 82 male) individuals. Descriptive statistics, T-

Test and One Way ANOVA were used to analyze the data. The results show that 

the participant’s vocational maturity levels need to be improved. Additionally, 

vocational maturity levels of female participants were higher than the vocational 

maturity levels of male participant’s and there were no significant differences in 

vocational maturity levels according to age. Participants who had high levels of 

social support perceived from the family had higher levels of vocational maturity 

than the participants who had low or middle levels of social support perceived 

from the family. The results of this study may be very helpful for students, 

families and counselors. 
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LİTERATÜR TARAMASI 

 

 Bireylerin eğitim sürecinde kazandıkları ve hayatlarını kazanmak için 

devam ettirdikleri sistemli ve kurallı faaliyetlerin tümü meslek olarak 

tanımlanmaktadır (Kuzgun, 2000). Mesleğin iş, para ve saygınlık kazandırma 

işlevine ek olarak; bireyin kendisini ve çevresini algılamasına olan etkisi de 



oldukça önemlidir (Acısu, 2002). Dolayısıyla hayattaki en önemli seçimlerden 

birisi meslek seçimidir.  

 

Meslek seçimi sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi ve akılcı kararlar 

verilebilmesi bazı becerilere sahip olmayı gerektirmektedir. Zekice ve gerçekçi 

mesleki kararlar verebilmek için gereken bilgi ve beceri düzeyine ulaşmak 

mesleki olgunluk olarak tanımlanmaktadır (Acısu, 2002). Kağnıcı (1999) Orta 

Doğu Teknik Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencilerini incelediği araştırmasında, 

öğrencilerin %73.9’unun mesleki olgunluk düzeyine ulaşamadığını, %23.1’inin 

ise mesleki olgunluk düzeyine ulaştığını saptamıştır. Esen-Çoban (2005) orta 

öğretim son sınıf öğrencilerinin %37.5’inin mesleki olgunluk düzeylerinin düşük, 

%26.4’ünün mesleki olgunluk düzeylerinin geliştirilme ihtiyacında olduğu ve 

%35.8’inin ise mesleki olgunluk düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varmıştır. 

Bu sonuçlar, ülkemizdeki öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin çok yüksek 

olmadığını göstermektedir. 

 

 İlgili literatürde mesleki olgunlukla ilişkili sıklıkla araştırılan 

değişkenlerden biri de cinsiyettir. Bazı araştırmalar kız öğrencilerin mesleki 

olgunluk düzeyinin erkek öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyine göre önemli 

ölçüde yüksek olduğunu (King, 1989; Luzzo, 1995) gösterirken, bazı araştırmalar 

ise erkek öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyinin daha yüksek olduğunu 

(Achebe, 1982) göstermektedir. Kız ve erkek öğrenciler arasında mesleki 

olgunluk düzeyi açısından fark olmadığını (Tan, 1989; Kağnıcı, 1999; Salami, 

2008) gösteren araştırmalar da bulunmaktadır. 

 

Mesleki olgunluk düzeyinin yaş ile ilişkisini inceleyen araştırmalar da 

bulunmaktadır (Achebe, 1982; Tan, 1989; Creed ve Patton, 2003). Bazı 

araştırmalar, mesleki olgunluk düzeyinin yaşa göre değişmediğini desteklerken 

(Pawell ve Luzzo, 1998; Sayın, 2001), bazı araştırmalar da mesleki olgunluk 

düzeyinin yaşa göre değiştiğini (Tan, 1989) ve yaşın mesleki olgunluk düzeyini 

yordadığını (Creed ve Patton, 2003) göstermiştir.  



 Bir başka değişken olan sosyal destek, bireyin yakın çevresinden yardım 

isteme ve diğerlerinin vereceği desteği kabul etmesidir; bir toplumda yaygın ve 

önemli sosyal destek kaynağı ise ailedir (Doğan, 2008). Öğrencilerin üniversite 

sınavına hazırlık sürecinde öncelikle aileleri olmak üzere, öğretmenleri ve 

arkadaşları tarafından desteklenmeleri ve sağlıklı ilişkiler içinde bulunmaları 

önem kazanmaktadır (Yıldırım, 2006). Çakır ve Palabıyıkoğlu’nun (1997) 

araştırmasında 12-14 yaş grubu ve 18-22 yaş gruplarının en fazla desteği aileden 

aldığı ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, Sürücü (2005) lise öğrencilerinin mesleki 

olgunluk düzeyleri ile genel, aile, arkadaş ve öğretmenlerinden algıladıkları sosyal 

destek düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğunu saptamıştır.  

 

 Üniversite sınavına girmiş öğrencilerin mesleki olgunluk ve aileden 

algılanan sosyal destek düzeylerinin incelenmesi, gerek bireylerin doğru meslek 

alanına yönlendirilebilmesi gerekse ailelerin bu konuda bilgilendirilebilmesi 

açısından gereklidir. Araştırmalar genellikle örneklemini üniversitedeki hazırlık 

sınıfı öğrencileri veya ortaöğretim sürecindeki öğrencilerden oluşturmaktadır. Bu 

araştırma örnekleminin ise ortaöğretim sürecini bitirmiş, üniversite sınavına 

girerek bölüm tercihlerini oluşturma aşamasına gelmiş bireylerden oluşması 

bakımından farklıdır.  

 

 Bu araştırma üniversite sınavına giren öğrencilerin mesleki olgunluk 

düzeylerinin belirlenmesi ve mesleki olgunluk düzeyini etkileyen değişkenleri 

saptamak amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmada cevap aranan sorular ise 

şunlardır: 

• Üniversite sınavına giren öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri nedir? 

• Üniversite sınavına giren öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

• Üniversite sınavına giren öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri yaşa 

göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 



• Üniversite sınavına giren öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri aileden 

aldıkları sosyal desteğe (yüksek, orta, düşük)  göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

 

YÖNTEM 

 

Örneklem 

 

Araştırmanın örneklemini, 26 Temmuz-11 Ağustos 2006 tarihleri arasında 

Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi tarafından sunulan 

tercih rehberliği çalışmasından faydalanmak isteyen, üniversite sınavına girmiş 

237 birey oluşturmaktadır. Çalışmaya katılanların yaş aralığı 16 ile 24 arasında 

değişmekte olup, yaş ortalaması 18.14’tür (SS = 1.116). Örneklemin 155’ini (% 

65.4) kız, 82’sini (% 34.6) erkekler oluşturmaktadır. 

 

Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmaya katılan bireylerin mesleki olgunluk düzeylerini belirlemek 

için “Mesleki Olgunluk Ölçeği”, aileden algılanan sosyal destek düzeylerini 

belirlemek için “Aileden Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” kullanılmıştır. 

Bireylerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler için “Kişisel Bilgi Formu” 

kullanılmıştır. 

 

Mesleki Olgunluk Ölçeği (MOÖ): Araştırmada, örneklemin mesleki 

olgunluk düzeyini belirlemek amacı ile Kuzgun ve Bacanlı (1996) tarafından 

geliştirilen Mesleki Olgunluk Ölçeği (MOÖ) kullanılmıştır. 40 maddeden oluşan 

MOÖ, beşli Likert tipi dereceleme ölçeği olarak geliştirilmiştir. Bu dereceleme, 

‘bana hiç uygun değil‘ (1), ‘bana pek uygun değil‘ (2), ‘bana biraz uygun‘ (3), 

‘bana uygun‘ (4), ‘bana çok uygun‘ (5) seçeneklerinden oluşmaktadır. MOÖ’nden 

elde edilen puanların artması bireylerin mesleki olgunluk düzeyinin de arttığını 

göstermektedir. Puanı 143’e ulaşamamış bir öğrencinin mesleki olgunluk düzeyi 



düşük olarak kabul edilirken, puanı 143 ile 155 arasında olan öğrencilerin mesleki 

olgunluk düzeylerinin geliştirilmeye ihtiyacı olduğu söylenebilmektedir. 155 

puana ulaşan ve geçen öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri yüksek olarak 

kabul edilebilmektedir. MOÖ’nin deneme formunu oluşturan maddelerin ayırt 

etme gücünü saptamak için madde analizi yapılmış ve öğrencilerin alt ve üst 

gruplarının puan ortalamaları arasındaki farklar t-testi ile kontrol edilmiştir. Ölçek 

tek faktörlüdür ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. 

Test tekrar test yöntemiyle hesaplanan korelasyon katsayısı ise .82’dir. MOÖ’nin 

geçerliği ise, öğrencilerin MOÖ’nden aldıkları puanların akademik yetenekleri ile 

ilişkisine, öğrenim görülen sınıf düzeyi ve yaşın MOÖ’nden alınan puanları 

etkileyip etkilemediğine ve MOÖ’nin sosyal beğenirlik faktöründen etkilenme 

derecesine bakılarak belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda  ölçeğin yeterli 

geçerlik düzeyine  sahip olduğu belirlenmiştir.  

 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (Aile) (ASDÖ-R): Araştırma 

kapsamındaki bireylerin sosyal destek düzeyini ölçmek amacıyla, Yıldırım (2004) 

tarafından geliştirilmiş olan Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ-R)’nin “Aile 

Desteği” alt ölçeği kullanılmıştır. ASDÖ-R'da üç alt ölçek (AİD= Aile Desteği, 

ARD=Arkadaş Desteği, ÖÖD=Öğretmen Desteği) ve toplam 50 madde 

bulunmaktadır (Yıldırım, 2006). AİD, çocuğa gerçekten güvenmek ve onu 

anlamak, hatalarını nazikçe düzeltmek, üstün ve güçlü yanlarını vurgulamak, 

başarılarını takdir etmek gibi aile desteğini içermektedir. ASDÖ-R'ın ve alt 

ölçeklerin geçerliği faktör analizi ve benzer ölçekler geçerliği yolu ile 

incelenmiştir. Faktör analizi ile AİD, ARD ve ÖÖD alt ölçeklerinin yapı geçerliği 

incelenmiş, her alt ölçeğin faktör yapısı belirlenmiştir. ASDÖ-R'nin ve alt 

ölçeklerin güvenirliği ve test tekrar test güvenirliği (rxx) incelenmiştir. ASDÖ-

R'nin tümü için Alpha= .91, rxx=.93’tür. 

 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından, bu araştırmada inceleme 

konusu olan bağımsız değişkenleri saptamak amacıyla kişisel bilgi formu 

geliştirilmiştir.  



Verilerin Toplanması ve Verilerin Analizi 

 

Araştırmaya katılan bireyler veri toplama araçlarını tercih rehberliği hizmeti 

için geldiklerinde Başkent Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Merkezi’nde doldurmuşlardır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Versiyon 

16.0) kullanılarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde 

betimsel istatistik yöntemleri ve T-Testi ile Tek Faktörlü Varyans Analizi’nden 

(ANOVA)  yararlanılmıştır. 

 

BULGULAR 

 

Çalışmaya katılan 237 bireyin mesleki olgunluk düzeylerini belirlemek 

için uygulanan betimsel (frekans, yüzdelik, ortalama ve standart sapma) istatistik 

değerleri Tablo 1’de sunulmuştur.  

 

Tablo 1 Buraya gelecek 

 

Tablo 1’den izlendiği üzere,  tercih rehberliği hizmeti alan bireylerin 

mesleki olgunluk düzeyleri orijinal formu geliştiren Kuzgun ve Bacanlı 

(1996)’nın çalışmalarıyla tutarlı olarak üç alt kategoride tanımlanmıştır. Elde 

edilen verilere göre çalışmaya katılan bireylerin 93’ünün (%39.2) mesleki 

olgunluk düzeyinin düşük olduğu saptanırken, 52’sinin (% 21.9) mesleki olgunluk 

düzeyinin geliştirilmeye ihtiyacı olduğu ve 92’sinin (%38.8) ise mesleki olgunluk 

düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Genel ortalamaya bakıldığında ise 

çalışmaya katılan bireylerin mesleki olgunluk puan ortalamaları 147.51 (SS= 

18.97) olarak bulunmuştur. Bu bulgu, genel olarak bakıldığında araştırma 

kapsamına alınan bireylerin mesleki olgunluk düzeylerinin “geliştirilmeye ihtiyacı 

olduğu” şeklinde yorumlanabilir. 

 

Bu araştırmada mesleki olgunluğun cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla T-Testi yapılmıştır. 



Bireylerin MOÖ’nden aldıkları puan ortalamaları, standart sapma ve t değerleri 

Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2 Buraya gelecek 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, bireylerin mesleki olgunluk düzeyleri 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (t = 2.102, p< .05 ). Kızların 

mesleki olgunluk düzeyleri ( x =149.38), erkeklere ( x =143.98) göre daha 

yüksektir. Bu bulgu mesleki olgunluk düzeyi ile cinsiyet arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

 

  Araştırmaya katılan bireylerin mesleki olgunluklarının yaş değişkenine 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla T-Testi 

yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir.  

 

 Tablo 3 Buraya gelecek 

 

  Tablo 3’te de görüldüğü gibi, katılımcıların mesleki olgunluk düzeyleri 

yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t = .991, p > .05). Bu bulgu 

mesleki olgunluk düzeyi ile yaş arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı şeklinde 

yorumlanabilir. 

 

  Örneklemdeki bireylerin mesleki olgunluk düzeylerinin aileden 

algıladıkları sosyal desteğe (yüksek, orta, düşük) göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan ANOVA analizi sonuçları 

Tablo 4’te verilmiştir.  

 

Tablo 4 Buraya gelecek 

Analiz sonuçları, bireylerin mesleki olgunluk düzeyleri arasında aileden 

algılanan sosyal destek bakımından anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir (F= 



9.760, p< .01). Başka bir deyişle, katılımcıların mesleki olgunluk düzeyleri, aileden 

algıladıkları sosyal destek düzeyine bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. 

Aile sosyal destek düzeyleri arası farkların hangi gruplar (1= yüksek, 2= orta, 3= 

düşük destek) arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin 

sonuçlarına göre aileden yüksek destek alanların ( x =155.34), orta ( x =146.60) ve 

düşük ( x =141.23) düzeyde aile desteği alanlara göre mesleki olgunluk 

düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

TARTIŞMA 

  

Araştırmada bireylerin %39.2’sinin mesleki olgunluk düzeyinin düşük 

olduğu saptanırken, % 21.9’unun mesleki olgunluk düzeyinin geliştirilmeye 

ihtiyacı olduğu ve % 38.8’inin mesleki olgunluk düzeyinin ise yüksek olduğu 

saptanmıştır. Bu durum mesleki olgunluk düzeyi ile ilgili bazı araştırmalarla da 

benzerlik taşımaktadır (Kağnıcı, 1999; Esen-Çoban, 2005). Üniversitede 

okuyacakları bölümü tercih etme aşamasına gelmiş olan bireylerin mesleki 

olgunluk düzeyine ulaşmış olması beklenirken; bireylerin çoğunun mesleki 

olgunluk düzeyinin düşük ve gelişmeye ihtiyacı olduğu görülmektedir. Bu 

durumda okul ve dershanelerde yürütülen mesleki rehberlik çalışmalarının 

öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde geliştirilmesi ve bireylerin aile ve 

öğretmen gibi yakın çevresi tarafından meslekleri araştırma, ilgi ve yeteneklerini 

keşfetme ve mesleğe uygunluğunu belirleme gibi konularda teşvik edilmesi önem 

kazanmaktadır. 

 

 Bulgulardan biri de bireylerin mesleki olgunluk düzeylerinin cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermesidir. Kızların mesleki olgunluk düzeylerinin 

erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu çeşitli çalışmalarla 

tutarlılık göstermektedir (King, 1989; Luzzo, 1995; Kornspan ve Etzel, 2001; 

Busacca ve Taber, 2002). Achebe’nin (1982) araştırmasında ise erkeklerin 

mesleki olgunluk düzeylerinin kızların mesleki olgunluk düzeylerinden yüksek 

bulunması çelişki göstermektedir. Bazı araştırmalarda ise kızların ve erkeklerin 



mesleki olgunluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmaması dikkat 

çekmektedir (Tan, 1989; Westbrook ve Sanford, 1993; Kağnıcı, 1999; Salami, 

2008). Cinsiyet ve mesleki olgunluk düzeyi ile ilgili araştırmalarda farklı 

sonuçlara ulaşılması bu araştırmaların farklı kültürlerde yapılmış olmasından 

kaynaklanıyor olabilir. 

 

 Bulgular; yaşa göre ise mesleki olgunluk düzeyinin anlamlı bir farklılık 

göstermediğini ortaya koymuştur. Bu bulgu ile paralellik gösteren araştırmalar  

bulunmaktadır (Powell ve Luzzo, 1998; Sayın, 2001). Mesleki olgunluğun yaşla 

doğru orantılı olduğunu gösteren araştırma bulguları (Achebe, 1982; Tan, 1989; 

Creed ve Patton, 2003) ise bu araştırmanın sonuçları ile çelişkilidir. Mesleki 

gelişimin en önemli belirleyicisi olarak eğitim ortamını gösteren Watson ve Van 

Aarde’nin (1986, akt. Patton ve Creed, 2001) yanısıra mesleki olgunluk düzeyinin 

yaştan ziyade sınıf düzeyine göre belirgin farklılık gösterdiğini saptayan 

araştırmalar bulunmaktadır (Raymond ve Bikkar, 1983; Sahranç, 2000).  

 

 Bu araştırmada, aile desteği yüksek olan bireylerin mesleki olgunluk 

düzeyleri, aile desteği orta ve düşük düzeyde olanlara göre daha yüksek 

bulunmuştur. Bu bulgu, Sürücü’nün (2005) lise öğrencilerinin mesleki olgunluk 

düzeyleri yükseldikçe aileden algılanan sosyal destek düzeylerinin de yükseldiğini 

gösteren araştırma bulgusu ile benzerlik taşımaktadır. Ayrıca, anne-babanın 

bireyin mesleki gelişimine katkısı olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır 

(Constantine, Wallace,  Kindaichi, 2005;  Keller ve Whiston, 2008). Bilindiği 

üzere bireyin yakın çevresinden aldığı destek bireyin, ruhsal, fiziksel ve sosyal 

gelişimi ve sağlığı için oldukça gereklidir (Sarason, Sarason, Shearin, ve Plerce, 

1987). Özellikle aileden alınan sosyal destek bireyin kendini gerçekleştirmesi 

açısından önemlidir. Benzer şekilde ailenin desteği çocuğun kendine olan 

güvenine (Hoffman, M.A., Ushpiz, V. ve Levy-Shiff, R., 1988) ve okul başarısına 

olumlu katkı sağlamaktadır (Cutrona, Cole, Colangelo, Assouline ve Russell, 

1994). Bryant, Zvonkovic ve Reynolds’ın (2006) da vurguladığı gibi ergenlerin 

mesleki olgunluğu ve ana-baba olma ile ilgili çalışmaların bu konuda kapsamlı bir 



model geliştirmeye yardımcı olacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla, üniversite 

sınavına hazırlanan bireyler için aileden algılanan sosyal desteğin geliştirilmesi 

amacıyla eğitim kurumlarında psikolojik danışmanlar tarafından ailelerle işbirliği 

içerisinde düzenlenecek olan çeşitli çalışmalar; bu bireylerin ilgi ve yeteneklerini 

saptayarak kendisi için doğru mesleğe karar verebilecek düzeyde bir mesleki 

olgunluğa erişmesi için yardımcı olabilecektir.  
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TABLOLAR 

 

Tablo 1. Tercih Rehberliği Alan Bireylerin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin 
Frekans, Yüzde, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri  

Mesleki 
Olgunluk 
Düzeyleri 

143  altı 
Düşük 

143-155 
Geliştirilmeye 

ihtiyacı var 

155 ve üstü 
Yüksek 

X  SS 

Tercih 
rehberliği alan 

bireyler 
N= 237 

  f          % 

93       39.2 

  f              % 

52           21.9 

f            % 

   92         38.8 

 

147.51 

 

18.97 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Ölçeği Puanlarının Cinsiyet Göre  
T-Testi Sonuçları 
Cinsiyet N X  SS sd t p 

Kız 

Erkek 

155 

82 

149.38 

143.98 

18.612 

19.243 

235 2.102 .037 

 

 Tablo 3. Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Ölçeği Puanlarının Yaşa  Göre   
 T-Testi Sonuçları 

Yaş N X  SS sd t p 

16-18 

19-24 

158 

74 

146.84 

149.50 

19.942 

16.915 

230 

 

.991 .323 

 

 

  Tablo 4. Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Ölçeği Puanlarının Aile Desteği Ölçeği 
Puanlarına Göre ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

sd Kareler 

Ortalaması 

F p Anlamlı 

Fark 

Gruplar arası 

Gruplar içi 

Toplam 

6539.063 

78386.160 

84925.224 

2 

234 

236 

3269.532 

334.984 

9.760 .000 1-2, 1-3 
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