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Öz
Kariyer araştırma öz-yeterliği kavramı ulusal alan yazını için oldukça yenidir. Kariyer araştırma öz-yeterliği bireyin
mesleğinde başarılı işlerde yer alabilmesi, çeşitli iş ve meslek bağlantıları kurabilmesi, kendi yetenek ve değerlerine
göre hareket edebilmesidir. Bu araştırmanın amacı kariyer araştırma öz-yeterliğinin cinsiyete, sınıf düzeyine, tercih
danışmanlığı alıp almama, kariyer planı yapmış olup olmama ve kariyer gelişimini destekleyici etkinliklere katılıp
katılmama durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırma tarama modeline
uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırma grubu 1278 (786 kız - %61.5) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır.
Araştırmada Kariyer Araştırma Öz-yeterliği Ölçeği ile kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri t-testi
ve tek yönlü varyans analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin kariyer
araştırma öz-yeterlikleri tercih danışmanlığı alıp almadıklarına, kariyer planı yapmış olup olmadıklarına, kariyer
gelişimini destekleyici etkinliklere katılıp katılmadıklarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ayrıca üniversite
öğrencilerinin kariyer araştırma öz-yeterlikleri cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir.
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Abstract
The term of career search self-efficacy is quite new to the national literature. Career search self-efficacy is defined as
the ability to participate in work activities successfully, to contact with people in the business, to act according to
abilities and values. The purpose of present study is to examine whether career self-efficacy is significantly different
according to gender, grade level, whether to get vocational counseling during university entrance, whether to making
career plan or not, and whether to participation in supporting career development activities. The research was
designed with the screening model. The research group is consisted of 1278 (786 female - %61.5) university students.
Career Search Self-efficacy Scale and personal information form were used. The data of the study were analyzed by
t-test and one-way analysis of variance. According to the results, it was determined that career search self-efficacy
did not show any significant difference according to gender and grade level. It was also found that there was a
significant difference between career search self-efficacy whether to get vocational counseling during university
entrance, whether to make a career plan or not, and whether to participation in promoting career development
activities.
Keywords: career search self-efficacy, university student, gender, career plan
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Giriş
Birey için meslek ve kariyer yaşantısı önemlidir. Yaşamının önemli bir vaktini mesleğini icra
ederek geçirir. Yani meslekler bireylerin hayatını sürdürebilmek için gününün bir vaktini
ayırarak yaptığı etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir (Roe, 1956, s. 3). Diğer bir deyişle
meslekler belli eğitim sonucunda, kendine özgü kuralları barındıran ve sonucunda insanlara
karşı yararlı mal/hizmet üreterek karşılığında maddi ve/veya manevi kazanç elde edilen
etkinliklerdir (Kuzgun, 2014, s. 3).
Dünyanın hızlı gelişmesi ve değişmesi temelde birçok konunun değişimini zorunlu
kılmaktadır. Bunlardan birisi de bireylerin meslekleridir (Hirschi, in press; Lent, 2018). Değişen
dünyanın yeni koşulları ve özellikleri bireyin doğru bir meslek seçimi ve kariyer yaşantısı
oluşturmasına engel olabilmektedir. Özellikle bu değişim ve gelişimle birlikte bazı bireyler
yaptıkları işlerden doyum sağlayamamakta (Bandura, 1997, s. 23) ve mutlu olamamaktadır
(Duffy & Sedlacek, 2010). Bununla birlikte akademik/mesleki özgeçmiş hazırlamada sorunlar
görülmekte (Deer, Gohn & Kanaya, 2018), öğrenciler lisede alan ve dal seçerken kararsız
kalmakta ya da meslek eğitimi sırasında memnun olunmamaktadır. Bunların tamamı bireylerin
kariyer araştırma sürecinde bireylerin yaşamlarını bir şekilde zorlaştıran unsurlar olarak
görülmektedir. Bu bağlamda bireylerin mesleki yaşantılarındaki sorunların çözüme
kavuşturulması ve kendilerine uygun işleri araştırabilmeleri açısından bir ihtiyaca işaret etmiştir.
Bu süreç alan yazında bireylerin kariyer araştırma sürecinde yeterli olmadığını göstermektedir.
Yani bireyler kariyerlerini oluşturmada ve araştırma sürecinde kendilerine ilişkin yeterlik
algılarında eksiklikler bulunmaktadır. Tam bu noktada bireylerin mesleklerinde başarılı işlerde
yer alabilmesi, kurum ve diğer meslektaşları ile iş bağlantıları kurabilmesi ve kendi yetenek ile
değerlerine göre hareket edebilmesi kariyer araştırma öz-yeterliği kavramı ile açıklanmaktadır
(Solberg ve diğerleri, 1994).
Kariyer araştırma öz-yeterliği, temelde kariyer keşif davranışı ve öz-yeterlik
kavramlarından oluşmaktadır. Bireylerin belirli meslekler ve kariyer süreci hakkında araştırma
yapması ve ilgi alanlarını keşfedebilmesi kariyer keşif davranışı olarak tanımlanmaktadır
(Gushue, Scanlan, Pantzer ve Clarke, 2006). Kariyer keşif sürecinde birey kendi güçlü ve zayıf
yönlerini tarafsız bir biçimde değerlendirir. Elde ettiği bilgilerden yola çıkarak karar aşamasına
geçebilir (Stumpf, Colarelli ve Hartman, 1983). Jordaan (1963) ise kariyer keşfini meslekler,
işler ya da kuruluşlarla ilgili bilgiye ulaşabilme davranışları olarak belirtmiştir. Birey bu kariyer
keşif sürecinde ilgi duyduğu mesleklere ve işlere ilişkin bilgiler toplar, bazı fırsatlar yaratarak
meslekleri deneyimleme ve rolleri dener (Sears, 1982). Birey kariyer keşfi sürecinde bazı
meslekleri, işleri ya da kurumları diğerlerine göre daha fazla yakınlık duyabilir ya da dikkat
edebilir (Stumpf ve Colarelli, 1980). Bireyler, kariyer araştırma sürecinde keşfettiği meslekler,
işler hakkında bazı yargılara ulaşır. Bireylerin süreçte ulaştığı yargılar bireyin kariyer sürecinde
önemli bir rol oynamaktadır (Stumpf ve diğerleri, 1983). Bununla birlikte birey yüksek
motivasyona sahip olabilir. Bu durum da bireylerin kendini ve çevreyi keşfetmesinde
kolaylaştırıcı bir etki sağlayabilir (Blustein, 1988). Bireyin kariyer sürecinde bir işe ilişkin
kariyer keşfi gerçekleşmişse o işe ilişkin mülakata hazır olma algılarını desteklemekte ve
başarılı olma ihtimali artmaktadır (Stumpf, Austin ve Hartman, 1984). Bu süreçte bireylerin
mesleklere ilişkin araştırma yapabilme yetisi de sahip oldukları öz-yeterliğe işaret etmektedir
(Solberg ve diğerleri, 1995; Tarigan & Wimbarti, 2011).
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Kariyer araştırma öz-yeterliğinin temelini oluşturan bir diğer kavram ise öz-yeterliktir.
Bireyin yaşamında oldukça önemlidir. Bandura (1986) öz-yeterliği, bireyin belirli bir
performansı yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin inançları şeklinde tanımlamaktadır. Yani
birey öz-yeterlik inançları ile sahip olduğu yetenek, beceri, bilgi ile yapabileceklerine olan
algısıdır (Bandura, 1986). Öz-yeterliğin bireyin gerçekleştirmesi zor olan eylemleri deneyip
denememesinde merkezi bir rolü bulunmaktadır. Çünkü öz-yeterliği düşük olan bireyler zor
eylemleri gerçekleştirmekten çekinirler. Diğer bir deyişle öz-yeterliği yüksek olan bireyler
gerçekleştirilmesi zor olan eylemlere motive olurlar ve odaklanırlar (Bandura, 1993).
Kariyer araştırma öz-yeterliği kavramı ulusal alan yazın için oldukça yenidir. Bu
bağlamda bireylerin kariyer araştırma öz-yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından
incelenmesi ilgili değişkenin anlaşılabilmesi açısından önemli görülmektedir. Bu kapsamda
araştırmada kariyer araştırma öz-yeterliğinin cinsiyete, sınıf düzeyine, tercih danışmanlığı alıp
almamaya, kariyer planı yapmış olup olmamaya, kariyer gelişimini destekleyici etkinliklere
katılıp katılmamaya göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini incelemektir.

Yöntem
Araştırma tarama modelindedir. Tarama araştırmaları sosyal bilimlerde yaygın olarak tercih
edilmektedir (Hackett, 1981). Bir durumu betimlemek ya da keşfetmek tarama modelinin temel
amacıdır (Babbie, 2012, s. 90). Dolayısıyla bu çalışmada kariyer araştırma öz-yeterliğinin çeşitli
değişkenler açısından betimlenmesi hedeflenmiştir.
Araştırma Grubu
Araştırma grubunda 1355 katılımcı yer almıştır fakat 1278 katılımcının verileri analiz edilmiştir.
Katılımcılar iki devlet üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler fakültesinde öğrenim
görmektedirler. Araştırmanın katılımcı grubu uygun örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur. Bu
yöntemin tercih edilmesinin sebebi araştırmacının geniş katılımcı grubuyla çalışırken zaman ve
maliyet açısından kolaylık sağlamasıdır (Neuman, 2014, s. 248). Katılımcıların yaş ortalamaları
20.53 (Ss = 1.89) olarak tespit edilmiştir. Araştırma grubuna ilişkin diğer tanımlayıcı bulgular
aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Araştırma Grubuna İlişkin Bazı Tanımlayıcı Bilgiler
Değişken
Cinsiyet

Sınıf Düzeyi

Bölüm

Toplam

Faktör
Erkek
Kız
1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
İşletme
İktisat
Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Maliye
Sosyal Hizmet

n
492
786
426
197
332
323
477
445
99
95
95
67
1278

%
38.5
61.5
33.3
15.4
26.0
25.3
37.3
34.8
7.7
7.4
7.4
5.2
100
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Veri Toplama Araçları
Araştırmada Kariyer Araştırma Öz-yeterliği Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
Kariyer Araştırma Öz-yeterliği Ölçeği
Kariyer Araştırma Öz-yeterliği Ölçeği Solberg ve diğerleri (1994) tarafından geliştirilmiştir.
Üniversite öğrencilerinin kariyer araştırma sürecinde öz-yeterliklerini saptamaya yönelik
geliştirilmiş bir öz-bildirim ölçeğidir. Ölçekte 35 madde bulunmakta ve toplam puan
vermektedir. Ölçek 10lu Likert şeklindedir. Ölçek 0-9 skalasında çok azdan-çok fazlaya doğru
ilerlemektedir. Ölçeğin orijinal formunda belirlenene Cronbach Alpha iç tutarlılık güvenirlik
katsayısı. 97’dir (Solberg ve diğerleri, 1994). Ölçeğin Türkçe formu Sarı (2014) tarafından
uyarlanmıştır. Uyarlanan ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modele ilişkin uyum
değerleri CFI = .92, GFI = .90, AGFI = .90, IFI = .93, RMR = .05 ve RMSEA = .19 şeklinde
bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .96’dır (Sarı, 2014; Sarı,
Yazıcı ve Şahin, 2017). Bu araştırmada ise ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık güvenirlik
katsayısı .96 olarak belirlenmiştir. Ölçekten alınan puanlar yükseldikçe kariyer araştırma özyeterliği de artmaktadır.
Kişisel Bilgi Formu
Araştırma grubuna ilişkin yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi, kariyer planı yapmış olup yapmama,
üniversite tercihinde yardım alıp almama ve kariyer gelişimini destekleyici etkinliklere katılıp
katılmama durumlarına ilişkin bilgileri elde etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmada yer
alan Kişisel bilgi formunda yer alan sorular aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Kişisel Bilgi Formunda Yer Alan Sorular
Kişisel Bilgi Formu
1. Yaşınız
2. Cinsiyetiniz
3. Bölümünüz
4. Sınıf düzeyiniz
5. Kendinize ait oluşturduğunuz bir kariyer planınız var mı?
6. Üniversite/bölüm tercihinde profesyonel (psikolojik danışman, kariyer psikolojik danışmanı,
psikolog) bir tercih danışmanlığı yardım hizmeti aldınız mı?
7. Kariyer gelişiminizi destekleyici eğitimlere, sertifika programlarına, konferanslara katılıyor
musunuz?

Verilerin Analizi
Araştırmada yer alan veriler analiz edilmeden önce bazı kontrollerden geçmektedir. Verilerin
kontrol edilmesinin sebebi verilerin hatasız bir şekilde analize hazırlanmasıdır (Tabachnick ve
Fidell, 2012, s. 60). Bu kapsamda bazı kontroller aşağıda verilmiştir. Araştırmanın değişkenine
ilişkin verilerde ilk olarak frekanslar incelenmiş ve en büyük ile en küçük değerler
belirlenmiştir. Veri dosyasındaki yanlış atanmış gözlem değerleri düzeltilmiştir. Hatalı
doldurulduğu belirlenen 22 veri analiz dışı bırakılmıştır. İkinci olarak veri seti içindeki kayıp
değerlerin sistematik olarak yer alıp almadığına ve özellikleri bazı değerlerde yoğunluk
kazanmasına dikkat edilmelidir. Çünkü bu değerler verinin sağlıklı olarak
değerlendirilebilmesinde önem taşır. Kayıp verilerin büyük verilerde %5’ten küçük olduğu
durumlarda atamaların yakın sonuçlar vermektedir (Tabachnick ve Fidell, 2012, s. 63). Bu
yüzden araştırmada kayıp verilere her bir ölçek maddesinin ortalama değerleri atanmıştır.
Üçüncü olarak tek değişkenli uç değerler incelenmiş ve uç değer olduğu belirlenen 55 adet veri
setinden çıkarılmıştır. Bu kapsamda 1278 veri analiz edilmiştir. Dördüncü olarak normallik
varsayımı araştırmalarda kontrol edilmesi gerekir. Değişkene ilişkin çarpıklık ve basıklık
değerlerinin +1 ile -1 arasında yer alması değişkenin normal dağılıma sahip olduğunu gösterir
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(Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 2015, s. 63). Aşağıdaki Tablo 3’te değişkene ilişkin betimsel
istatistiklere yer verilmiştir.
Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Betimsel İstatistikler
Değişken

Ranj

Ortalama

Standart Sapma

Çarpıklık

Basıklık

KAÖY

0.98 - 9.00

5.88

1.44

-.48

.06

Tablo 3 incelendiğinde kariyer araştırma öz-yeterliğinin normal dağılıma sahip olduğu
söylenebilir. Bu kapsamda verilerin analizi parametrik yöntemlerle SPSS programıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bağımsız örneklem t-testi ile tek yönlü varyans analizi
kullanılmıştır. Analizlerde t-testi ile elde edilen değişkenlere ilişkin anlamlı farklılıklar için etki
büyüklüğü değerleri .20 küçük, .50 orta ve .80 büyük etki büyüklüğü olarak hesaplanmıştır
(Cohen, 1988).

Bulgular
Üniversite öğrencilerinin kariyer araştırma öz-yeterlikleri
incelenmiştir. Bu amaçla elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer
Değişkenine Göre İncelenmesi

Araştırma

çeşitli

Öz-yeterliği

değişkenlere

Puanlarının

göre

Cinsiyet

Üniversite öğrencilerinin kariyer araştırma öz-yeterliği puanlarının cinsiyet değişkenine göre
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği t-testi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 4’te
gösterilmiştir.
Tablo 4. Cinsiyet Değişkenine Dayalı Farklılıklara İlişkin t-testi Sonuçları
Cinsiyet
Erkek
Kız
p > .05

N
492
786

Ortalama
5.94
5.85

ss
1.44
1.43

sd

t

p

1276

-1.102

.271

Tablo 4 incelendiğinde erkek öğrencilerin kariyer araştırma öz-yeterliği puan ortalaması
(5.94) ile kız öğrencilerin kariyer araştırma öz-yeterliği puan ortalaması (5.85) arasında anlamlı
bir farklılık tespit edilmemiştir (t = -1.102, p > .05).
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Araştırma Öz-Yeterliği Puanlarının Sınıf Düzeyi
Değişkenine Göre İncelenmesi
Üniversite öğrencilerinin kariyer araştırma öz-yeterliği puanlarının sınıf düzeyine ilişkin
betimsel istatistikleri Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Sınıf Düzeyine İlişkin Betimsel İstatistikler
Değişken

Kariyer Araştırma Öz-yeterliği

Sınıf Düzeyi
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf

n
426
197
332
323

Ortalama
5.84
5.91
5.83
5.88

Ss
1.44
1.37
1.46
1.44

Tablo 5 incelendiğinde 1. sınıfta öğrenim görenlerin kariyer araştırma öz-yeterlik
ortalamalarının (5.84) olduğu, 2. sınıf için ortalamalarının (5.91) olduğu, 3. sınıf için
ortalamalarının (5.83) olduğu, 4. sınıf için ortalamalarının (5.88) olduğu belirlenmiştir.
Üniversite öğrencilerinin kariyer araştırma öz-yeterliği puanlarının sınıf düzeyi değişkenine
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göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi ile incelenmiş ve
sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Sınıf Düzeyine Dayalı Farklılıklara İlişkin ANOVA Sonuçları
Varyansın Kaynağı

Kareler Toplamı

sd

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

4.894
2653.830
2658.713

3
1274
1277

Kareler
Ortalaması
1.631
2.083

F

p

Anlamlı
Fark

.783

.503

---

p > .05

Tablo 6 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin kariyer araştırma öz-yeterliği
puanlarının sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur (F(3,
1274) = .784, p > .05).
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Araştırma Öz-Yeterliği Puanlarının Üniversiteye Giriş
Tercih Döneminde Tercih Danışmanlığı Alıp Almama Durumuna Göre İncelenmesi
Üniversite öğrencilerinin kariyer araştırma öz-yeterliği puanlarının üniversiteye giriş tercih
döneminde tercih danışmanlığı alıp almama durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediği t-testi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7. Tercih Danışmanlığı Alıp Almama Değişkenine Dayalı Farklılıklara İlişkin t-testi
Sonuçları
Tercih Danışmanlığı Alma
Aldım
Almadım
*p < .05

n
301
977

Ortalama
6.08
5.82

ss
1.42
1.44

sd

t

p

Cohen’s d

1276

2.679

.007*

.18

Tablo 7 incelendiğinde tercih danışmanlığı aldım yanıtı verenlerin kariyer araştırma özyeterliği puan ortalaması (6.08) ile tercih danışmanlığı almadım yanıtı verenlerin kariyer
araştırma öz-yeterliği puan ortalaması (5.82) arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t =
2.679, p < .05). Test sonucu bu farkın küçük etki büyüklüğüne (Cohen’s d = .18) sahip
olduğunu göstermiştir.
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Araştırma Öz-Yeterliği Düzeylerinin Kariyer Planı
Yapmış Olup Olmama Durumuna Göre İncelenmesi
Üniversite öğrencilerinin kariyer araştırma öz-yeterliği puanlarının kariyer planı yapmış olup
olmama durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği t-testi ile incelenmiş ve
sonuçlar Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8. Kariyer Planı Yapmış Olup Olmama Değişkenine Dayalı Farklılıklara İlişkin ttesti Sonuçları
Kariyer Planı Durumu
Planım Var
Planım Yok

n
1042
236

Ortalama
6.10
4.94

Ss
1.36
1.38

sd

t

p

Cohen’s d

1276

11.674

.000*

.84

*p < .01

Tablo 8 incelendiğinde kariyer planım var yanıtı verenlerin kariyer araştırma özyeterliği puan ortalaması (6.10) ile kariyer planım yok yanıtı verenlerin kariyer araştırma özyeterliği puan ortalaması (4.94) arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t = 11.674, p < .01).
Test sonucu bu farkın büyük etki büyüklüğüne (Cohen’s d = .84) sahip olduğunu göstermiştir.
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Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Araştırma Öz-Yeterliği Düzeylerinin Kariyer
Gelişimini Destekleyici Etkinliklere Katılıp Katılmama Durumuna Göre İncelenmesi
Üniversite öğrencilerinin kariyer araştırma öz-yeterliği puanlarının kariyer gelişimini
destekleyici etkinliklere katılıp katılmama durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediği t-testi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo 9. Kariyer Gelişimini Destekleyici Etkinliklere Katılıp Katılmama Değişkenine
Dayalı Farklılıklara İlişkin t-testi Sonuçları
Kariyer Gelişimini Destekleyici
Etkinliklere Katılıp Katılmama
Katılıyorum
Katılmıyorum

n

Ortalama

ss

sd

t

p

Cohen’s d

668
610

6.20
5.54

1.36
1.44

1276

8.367

.000*

.47

*p < .01

Tablo 9 incelendiğinde kariyer gelişimini destekleyici etkinliklere katılıyorum yanıtı
verenlerin kariyer araştırma öz-yeterliği puan ortalaması (6.20) ile katılmıyorum yanıtı
verenlerin kariyer araştırma öz-yeterliği puan ortalaması (5.54) arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuştur (t = 8.367, p < .01). Test sonucu bu farkın orta etki büyüklüğüne (Cohen’s d = .47)
sahip olduğunu göstermiştir.

Tartışma ve Sonuç
Kariyer Araştırma Öz-Yeterliğinin Cinsiyete Göre Farklılaşma Durumunun Tartışılması
Araştırmanın ilk bulgusuna göre kariyer araştırma öz-yeterliğinin cinsiyet değişkenine göre
anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Alan yazın incelendiğin kariyer araştırma öz-yeterliğinin
cinsiyete göre inceleyen araştırmalar sayıca sınırlıdır. Araştırmalar incelediğinde cinsiyete
ilişkin farklı sonuçlar bulunmaktadır (Betz ve Hackett, 1981; Gnilka ve Novakovic, 2017). Bu
araştırmanın bulgusuna benzer olarak Solberg ve diğerleri (1995) tarafından üniversite
öğrencileriyle gerçekleştirilen çalışmada kariyer araştırma öz-yeterliğinin cinsiyete göre
farklılık göstermediği belirlenmiştir. Lisans öğrencileri ile yapılan araştırmaya göre kariyer
engelleri ile mükemmeliyetçilik değişkenleri arasındaki ilişkiye sadece erkeklerde (kızlarda
aracılık modeli uyum sağlamadı) aracılık ettiği belirlenmiştir. Araştırmada erkek öğrencilerin
mükemmeliyetçilik algılarının yüksek olması kariyer araştırma öz-yeterliklerinin yüksek
olmasına ve bu durumun da kariyer engellerini algılamalarında anlamlı düzeyde bir azalmaya
katkı sağladığı bulunmuştur (Gnilka ve Novakovic, 2017). Bu araştırmaların sonuçlarının aksine
kariyer araştırma öz-yeterliğinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği araştırmalar da
bulunmaktadır (Betz ve Hackett, 1981; Hackett ve Betz, 1981; Solberg ve diğerleri, 1995).
Sonuç olarak alan yazında kariyer araştırma öz-yeterliğinin cinsiyete göre farklılık
gösterip göstermediği test edilmiş ve farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu araştırmanın çalışma
grubu iktisadi ve idari bilimler fakültesinde öğrenim göre öğrencilerinden oluşmaktadır. İktisadi
ve idari bilimler fakültesinde bulunan işletme, iktisat ve kamu yönetimi gibi bölümlerin
istihdamı birçok iş koluna dağılmıştır. Buradan mezun olacak bireyler çok çeşitli iş kollarında
yer alma şansına sahiptir. Bu durumda iktisadi ve idari bilimler fakültesinde öğrenim gören
öğrencilerin bu bölümlerin cinsiyete göre algılamamalarına neden olmuş olabilir. Her ne kadar
bazı bölümlerde cinsiyete göre tercih etme oranlarında büyük farklılıklar olsa da iktisadi ve idari
bilimler fakültesinde öğrenim gören öğrenciler için bu durum etkisini kaybetmiş olabilir ve bu
bağlamda öğrencilerin kariyer araştırma sürecinde öz-yeterliklerinde anlamlı bir farklılık
gerçekleşmemiş olabilir.
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Kariyer Araştırma Öz-Yeterliğinin Sınıf Düzeyine Göre Farklılaşma Durumunun
Tartışılması
Araştırmanın ikinci bulgusuna göre kariyer araştırma öz-yeterliği sınıf düzeyine göre anlamlı bir
farklılık göstermemektedir. Alan yazın incelendiğinde kariyer araştırma öz-yeterliğinin sınıf
düzeyine göre inceleyen herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırmaya dolaylı olarak
ilişkili olduğu düşünülen araştırmaya göre lise öğrencilerinde kariyer kararı verme güçlükleri
incelenmiş ve kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre kariyer karar verme güçlükleri sınıf
düzeyine göre anlamlı düzeyde azaldığı belirlenmiştir (Bacanlı, Eşici ve Özünlü, 2013). Bu
araştırmanın diğer bir bulgusuna göre lise-1 ve lise-2 düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin
lise-3 ve lise-4 düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden kariyer karar vermeye hazırlık
aşamasında karşılaşılan güçlüklerden oluşan hazırlık eksikliği düzeyleri anlamlı olarak daha
yüksek olduğu belirlenmiştir (Bacanlı ve diğerleri, 2013).
Bu araştırmada sınıf düzeyine göre kariyer araştırma öz-yeterliğinin anlamlı olarak
yükselmesi beklenmekteydi. Fakat test edilen hipotezin aksine kariyer araştırma öz-yeterliğinin
sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Öncelikle bireyler lisans eğitimleri
sürecinde çeşitli staj imkânlarından yararlanmakta, kendilerini geliştirmek için dil eğitimi
almakta, Erasmus, Farabi gibi programlarından yararlanabilmektedir. Fakat bireyler lisans
eğitiminde özellikle iktisadi ve idari bilimler fakültesinde öğrenim gören öğrenciler istihdam
sorunlarıyla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum kariyer araştırma öz-yeterliğine olumsuz
bir etki yaratmış olabilir. Çünkü kariyer araştırma sürecinde sınırlı istihdam bireylerde baskı
yaratmış, kaygı ve umutsuzluğa neden olmuş olabilir. Dolayısıyla bu baskı bireylerin kariyer
araştırma öz-yeterliklerine yansımış ve bireyi pasif bir eğitim sürecine yönlendirmiş olabilir. Bu
bağlamda yapılacak araştırmalar ile konuya dikkat çekilebilir. Araştırmalardan elde edilecek
bulguların yeniden değerlendirilebilmesi için önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Kariyer Araştırma Öz-Yeterliğinin Tercih Danışmanlığı
Farklılaşma Durumunun Tartışılması

Alıp Almamaya Göre

Araştırmanın üçüncü bulgusuna göre kariyer araştırma öz-yeterliği tercih danışmanlığı alıp
almamaya göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bulguya göre üniversite sınavı sonucunda
tercihleri oluştururken profesyonel anlamda (psikolog, psikolojik danışman, kariyer psikolojik
danışmanı) tercih danışmanlığı alanların tercih danışmanlığı almayanlara göre kariyer araştırma
öz-yeterliklerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Alan yazın incelendiğinde
kariyer araştırma öz-yeterliğinin tercih danışmanlığı alıp almama durumuna göre inceleyen
araştırmaya rastlanmamıştır.
Genel olarak kariyer danışmanlığı, bireylerin mesleki yaşantılarında ve kariyer karar
verme sürecinde yaşadıkları sorunları çözebilmelerine yardımcı olarak profesyonel bir süreçtir
(Kidd, 2006, s. 1). Kariyer danışmanlığında bireylerin kariyer kararsızlığı (Bacanlı, 2012;
Osipow, 1999; Şahin, Sarı, Duman, Kerimoğlu ve Kocaman, 2015; Taylor ve Betz, 1983),
meslek seçimindeki problemler (Lent, Brown ve Hackett 2002), iş arama becerilerindeki
eksiklikler (Kim ve Lee, 2015; Nesdale ve Pinter, 2000) gibi durumlar yardım hizmetini
gerektirebilir. Benzer şekilde kariyer psikolojik danışmanlığı üniversite ve bölüm seçimini de
kapsamaktadır. Ayrıca ergenlik döneminde ve lise eğitimi sürecince bireyin yaptığı tercihler
oldukça önemlidir. Çünkü bireyler üniversite tercihiyle birlikte eğitim alacakları alana ilişkin
özel bir eğitim sürecine başlamaktadır. Üniversite tercih döneminde illerde oluşturulan ve
okullarda yürütülen tercih danışmanlığı komisyonlarında okul psikolojik danışmanları
kariyer/tercih danışmanlığı hizmetlerini yürütmektedir. Öğrenciler bu komisyonlarda üniversite
ve bölüm seçimi konusunda yardım alabilmektedirler. Bu süreç bireyin süreç hakkında doğru
bilgiye ulaşabilmesine, kendisine ilişkin bilgileri toplayabilmesine katkı sağlamaktadır. Bireyin
bunları gerçekleştirebilmesi de kariye araştırma öz-yeterliği ile gerçekleşebilir. Bu bağlamda
tercih dönemlerinde yardım hizmeti alan öğrencilerin bu hizmetten yararlanmayan öğrencilere
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göre kariyer araştırma öz-yeterliklerinin anlamlı düzeyde yüksek olması beklenen bir sonuç
olarak açıklanabilir.
Kariyer Araştırma Öz-Yeterliğinin Kariyer Planı Yapmış Olup Olmamaya Göre
Farklılaşma Durumunun Tartışılması
Araştırmanın dördüncü bulgusuna göre kariyer araştırma öz-yeterliği t kariyer planı yapmış olup
olmamaya göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bulguya göre lisans eğitimi sürecinde
kendilerine ilişkin bir kariyer planı oluşturmuş katılımcıların kendilerine ilişkin henüz bir
kariyer planı oluşturmamış olanlara göre kariyer araştırma öz-yeterlikleri anlamlı düzeyde
yüksek olduğu belirlenmiştir.
Alan yazın incelendiğinde kariyer araştırma öz-yeterliğinin kariyer planı yapmış olup
olmama durumuna göre inceleyen doğrudan ve dolaylı olan herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Fakat temel olarak bireylerin kariyer planlarını gerçekleştirebilmeleri için
kariyer kararlarını vermeleri önemlidir (Harren, 1979). Bu bağlamda lisans eğitimleri sürecince
belirli kariyer planları ve hedefleri belirlemek kariyer gelişimi için kritik bir öneme sahiptir.
Eğer birey kendilerini yeterince tanıyamamış, eğitim aldıkları bölüme ve kendilerine ilişkin bir
mesleki değer belirleyememiş, mezuniyet sonrası iş alanlarına ve kurumlarına ilişkin planlar
oluşturmamışsa bu bireyler yardıma ihtiyaç duyabilirler (Gati, Krausz ve Osipow, 1996; Harren,
1979). Lisans eğitimi süresinde bireyler çeşitli iş sahalarına ilişkin belirli planlar yapabilirler.
Kariyer planı yapan bireylerin çeşitli iş sahalarını araştırmış, iş ve kurumları incelemiş, mesleki
değerlerinin farkında olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda bireyler mezuniyet ve sonrasında
planlarını kariyer yaşamında gerçekleştirme yolunda adım atabilirler. Bu bağlamda kariyer planı
yapmış olan katılımcıların kariyer araştırma öz-yeterliklerinin kariyer planı yapmamış olan
katılımcılara göre yüksek olması beklenen bir sonuç olarak düşünülebilir.
Kariyer Araştırma Öz-yeterliğinin Kariyer Gelişimini Destekleyici Etkinliklere Katılıp
Katılmamaya Göre Farklılaşma Durumunun Tartışılması
Araştırmanın beşinci bulgusuna göre kariyer araştırma öz-yeterliği kariyer gelişimini
destekleyici etkinliklere katılıp katılmamaya göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bulguya
göre lisans eğitimleri sürecince kariyer gelişimini destekleyici etkinliklere (eğitimler, sertifika
programları, konferanslar) katılanların kariyer gelişimini destekleyici etkinliklere
katılmayanlara göre kariyer araştırma öz-yeterliklerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Alan yazın incelendiğinde kariyer araştırma öz-yeterliğinin kariyer araştırma özyeterliği kariyer gelişimini destekleyici etkinliklere katılıp katılmama durumuna göre inceleyen
araştırmaya rastlanmamıştır. Bu yüzden alan yazında kariyer gelişimine odaklanan araştırmalar
incelenmiştir. Yapılan araştırmalara göre kariyer araştırma öz-yeterliğinin gelişmesine temel
oluşturan kaynaklardan birisinin doğrudan deneyimler olduğudur. Yani bireylerin kariyer
araştırma öz-yeterliklerinin geliştirilmesi etkinliklere ilişkin deneyimlerle gerçekleştirilebilir
(Fouad, Cotter ve Kantamneni, 2009; Komarraju, Swanson ve Nadler, 2014; Sarı, 2014;
Sullivan ve Mahalik, 2000). Alan yazında kariyer araştırma öz-yeterliğinin doğrudan
deneyimlerle geliştirilmesine yönelik araştırmada bireylerin süreçte sorumluluk almalarına ve
etkinlikleri deneyimlemelerine yer verilmiştir (Sarı, 2014). İktisadi ve idari bilimler fakültesinde
öğrenim gören bireylerin farklı iş kollarında iş bulma ihtimalleri ve özel sektörün rekabet
anlayışı göz önüne alındığında kariyerlerini oluştururken kendilerini geliştirmeleri değerli
görülmektedir. Donanımlı meslek erbabı olmanın iş yaşantısına daha kolay girebilmesini
sağlayabilir. Bu bağlamda düşünüldüğünde lisans eğitimleri sürecince yüksek düzeyde kariyer
araştırma öz-yeterliğine sahip bireylerin kendilerini geliştirmeye yönelik eğitimlere, kurslara,
konferanslara katılmaları beklenebilir. Kariyer araştırma öz-yeterlikleri yüksek olan bireylerin
yabancı dil öğrenmeleri ve çeşitli kurumlarda staj imkânlarından yararlanmaları düşünülebilir.
Bu bakımdan kariyer araştırma öz-yeterliği yüksek olan bireylerin kariyer gelişimini
destekleyici eğitimlere ve seminerlere katılması beklenen bir sonuç olarak değerlendirilebilir.
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Öneriler
Araştırmanın bulgusuna göre üniversite tercih döneminde profesyonel (psikolojik danışman,
kariyer psikolojik danışmanı) şekilde tercih danışmanlığı alanların almayanlara göre kariyer
araştırma öz-yeterlikleri anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında
tercih yapacak bireyler için tercih danışmanlığı hizmetleri yaygınlaştırılabilir ve bu bağlamda
politikalar geliştirilebilir. İkinci bulguya göre kendisine ait kariyer planı oluşturmuş olan
bireylerin oluşturmamış olanlara göre kariyer araştırma öz-yeterlikleri anlamlı düzeyde daha
yüksek olduğu bulunmuştur. Bu kapsamda bireylerin üniversitenin kariyer merkezinde veya
psikolojik danışma merkezlerinde kariyer planı oluşturmalarına ve belirli bir kariyer hedefi
belirlemelerine yardımcı olabilecek çalışmalar (bireyle veya grupla kariyer rehberliği, psikoeğitim) yapılabilir. Üçüncü bulguya göre kariyer gelişimini destekleyici etkinliklere katılanların
katılmayanlara göre kariyer araştırma öz-yeterlikleri anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Bireylerin üniversite eğitimi boyunca kariyer gelişimlerine yardımcı olacak
mesleki eğitimler, seminer, çalıştay, kongre, panel düzenlenebilir. Araştırmanın dördüncü
bulgusuna göre cinsiyete göre kariyer araştırma öz-yeterliğinin anlamlı düzeyde bir farklılık
göstermediği bulunmuştur. Cinsiyet değişkenine ilişkin çalışmaların çalışmalarım sürdürülmesi
önerilebilir. Araştırmanın beşinci bulgusuna göre sınıf düzeyine göre kariyer araştırma özyeterliğinin anlamlı düzeyde farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Sınıf düzeyine ilişkin aynı
çalışma grubu ile kariyer araştırma öz-yeterliğinin boylamsal olarak incelenmesi önerilebilir.
Son olarak çalışmanın iki devlet üniversitesinde olması bir sınırlılık olarak değerlendirilebilir ve
araştırmanın diğer devlet ve özel üniversitelerinde yapılması önerilebilir.
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Extended Abstract
Introduction
Individuals have many activities in their lives. The most important activity is the work that they
do. Individuals perform activities related to their occupation. Occupations are basically defined
as the totality of the skills and skills that an individual gets with certain training. Occupations
are carried out professionally. Certain occupations have certainly been around for many years.
Some occupations are also affected by change and development. Individuals may experience
some problems in the changing world while continuing their occupation or in the process of
preparation for the occupation. As a matter of fact, career counseling contributes to the ability of
individuals to solve problems that they are experiencing in their occupation or in the preparation
period. It is very important that individuals can create their careers, be successful and make the
best decisions. This career can be achieved by the high career search self-efficacy. The concept
of career search self-efficacy means that individuals can take part in successful jobs, contact
business relations with their colleagues, and act on their own abilities and values (Solberg et al.,
1994). The high level of career search self-efficacy ensures that individuals are able to succeed
and act on their own values and abilities. In this context, it is aimed to investigate whether there
is a significant difference in understanding career search self-efficacy according to gender,
grade level, whether to vocational counseling during university entrance, whether to make a
career plan or not, and whether to participation in promoting career development activities.
Method
Model of this research is scanning. The purpose of a screening model is to describe or depict an
event. There are 1355 university students in the study. 786 (61.5%) were girls. Appropriate
sampling method was preferred. The reason for choosing the appropriate sampling method is
time and cost. Career Search Self-efficacy Scale and personal information form were used.
There are 35 items on the Career Search Self-efficacy Scale. It is a Likert type measurement. In
the personal information form, there are questions such as age, gender, and department. Some
checks were made before analyzing the data of the study. The data file is error-free, missing and
extreme values are examined. Then the assumption of normality was checked. t-test and one
way analysis of variance were used.s
Results
According to the findings of the research, university students' career search self-efficacy scores
did not show a significant difference to gender (t = -1.102, p> .05) and grade level (F (3, 1274) =
.784, p> .05). First, career search self-efficacy has been found to differ significantly in terms of
whether get vocational or not to get vocational counseling (t = 2.679, p <.05). It has been
determined that the career search self-efficacy of participants who declare that they have
received preference counseling professionally while forming their preferences as a result of the
university exam have not received preference counseling. Second, career search self-efficacy
has been found to differ significantly in terms of whether or not a career plan has been made.
Participants who declared that they had a career plan were found to have a significantly higher
level of career search self-efficacy than participants who did not have a career plan yet (t =
11.674, p <.01). Career search self-efficacy has been found to differ significantly in terms of
participation in and participation in career development-supporting activities. Participants who
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declared that they participated in supportive activities for career development were found to
have a significantly higher level of career self-efficacy than participants who stated that they did
not participate in supportive activities for career development (t = 8.367, p <.01).
Discussion
First, career search self-efficacy has diverse research results according to gender. In this study,
it was determined that career search self-efficacy did not show any significant difference
according to gender. Future research needs gender studies. Second, there is no research finding
that examines career search self-efficacy according to grade level. In this study, it was
determined that career search self-efficacy did not show significant difference to the grade level.
In this context, studies on class level should be examined in the future. Thirdly, it has been
found that career search self-efficacy shows a significant difference in terms of preference
counseling. It was determined that career search self-efficacy was significantly higher according
to the participants who declared that they had preference counseling in the professional sense
when they formed preferences as the result of the university exam. In this context, studies can
be made or policies can be developed to enable individuals to positively influence their career
development and to evaluate other resources and also to receive professional advice in a
widespread manner. Fourth, career search self-efficacy has been found to be significantly
difference in terms of whether or not a career plan has been made. Those who declare that they
have a career plan are found to have a significantly higher level of career search self-efficacy
than those who do not yet have a career plan. Within this context, studies can be made that can
help individuals form a career plan and determine a specific career goal. Finally, it has been
found that career search self-efficacy shows a significant difference in terms of participation in
and support for career development activities. Career search self-efficacy was found to be
significantly higher than those who declared that they participated in supportive activities for
career development, according to those who declared that they did not participate in career
development supportive activities. From this point of view, vocational trainings, seminars,
workshops, congresses, panels can be organized and various psycho-educational groups can be
created to contribute to career development of individuals in university education process.

