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Kariyer Yolculugunda Engeller ve Destekler

Diinya ~EN*

Hayrunnisa <;ELiK**

Problem Durumu

Kariyerin yasam boyu devam eden bir surec olarak ele almmasiyla birlikte arastmnacilar

tarafmdan cesitli kariyer gelisim gorevleri tammlanmisnr. Gelisimin bir butun oldugu

ilkesinden yola cikarak farkh gelisim alanlanna ozgti durumlan da goz onunde bulunduran bu

gorevler birbirinin devarm niteligini tasimakta, yasa ve kimi zaman da kiiltiire ozgu farkhlik

gostermektedir. Bu gelisim gorevlerinden ulkemiz capmda en cok arastmlam suphesiz ki

meslek secimidir.

Gene nufusu fazla olan bir ulkede meslek secimi onemli bir konu haline gelmektedir. Ancak

arastirmalann yalmzca bu konuya odaklanmalan kariyer alanma suurh bir pencereden

bakilmasma ve surec boyutunun goz ardi edilmesine neden olabilmektedir. Bu sebeple bu

cahsma kapsammda henuz sayica yeterli arastirmarun bulunmadigi universite sonrasi cahsma

alanma karar verme konusuna odaklamlmasi, boylelikle meslek secimi sonrasi bireylerin

kariyer gelisimlerinde onemli bir karan olusturan donemin incelenmesi amaclannustir. Farkh

lisans programlarmda kariyer karan ve ise yerlesme siirecinde farkh faktorlerin etkili olabildigi

bilgisinden yola cikarak bu arastirma Psikolojik Damsma ve Rehberlik alanmdaki ogrenciler

ile simrlandrnlrmsur.

Universite sonrasi ise yerlesme siireci ve cahsma alam ya da sektorune karar verme konusunda

yapilan arastirmalar yurt ici ve yurt drsi boyutunda incelendiginde farkh odak noktalannm

bulundugu dikkati cekmektedir. Ulkemizde bu konuda yapilan ara~tlrmalar i~e yerle~mede

kadro slkmtlsl ya~ayan boliimlere odaklanlrken yurt dl~mdaki ara~tlrmalann <;ah~ma ya da

uzmanhk se~enegi fazla olan boliimler iizerinde yogunla~tlgl gortilmektedir. Her iki odak

noktasl a<;lsmdanPsikolojik Danl~ma ve Rehberlik alanl degerlendirildiginde oncelikle <;ah~ma

alanlannm g~ni~ oldugu soylenebilir. Ancak iiniversite saYllarmm ve buna bagh olarak lisans

programlarimn artmaslyla birlikte mezun saYlSlnm artacagl ve gelecekte kadro slkmtlSlmn

ya~anabilecegi tahmin edilmektedir. Bu baklmdan mezun durumunda bulunan ogrencilerin
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karar asamasmda yasadiklan surecin anlasilmasi etkili yonlendirmelerin yapilabilmesine

olanak tamyabilir.

Cahsma alanma karar verme surecinde bireyler cesitli durumlarla yuz yuze kalabilmektedir.

Kuramsal bakis acismdan degerlendirildiginde bu sureci farkh acilardan degerlendiren

goruslerin bulundugu soylenebilir. Bu goruslerden birisi olan sosyal bilissel kuram, kariyer

surecinin butununde etkili olan faktorleri birey ve cevre kaynakh olarak iki boyutta ele

almaktadir. Bireysel faktorler ilgi, yetenek, hedef ve performanslar gibi ozellikleri iceriyorken

cevresel faktorler boyutunda kariyer engelleri ve desteklerine dikkat cekilmektedir. Surece

iliskin tammlayici ve kategorik bakis acisi sunmasi sebebiyle bu arastirma kapsammda sosyal

bilissel kuram temel ahnarak Psikolojik Darusma ve Rehberlik alamnda ogrenim goren

ogrencilerin cahsmak istedikleri sektore karar verirken etkili bulunan engellerin ve destek

kaynaklarmm arastmlmasi amaclanrmstir.

Arasnrmanm AmaCI

Kariyer gelisiminde yerlesme doneminde yer alan universite ogrencilerinden cahsacaklan alan,

sektor ya da kuruma karar vermesi ve bu dogrultuda on hazirhklar yapmasi beklenmektedir. Bu

sureci yasayan ogrencilerin bir kismim olusturan PDR son smif ogrencilerinin kariyer

secenekleri, kariyer destekleri ve engellerine iliskin algilanrun incelenmesi bu arastirmarun

temel amacmi olusturmaktadir.

Ydntem

Nitel arastmna desenine gore yapilan bu cahsmada fenomenolojik yontemden faydalarulnustir.

Verilerin cozumlenmesi asamasmda ise icerik ve frekans analizi yontemleri kullarulrmstir.

Caltsma Grubu

Nitel arastirmalarda amach orneklem kullamldigi bilgisinden yola cikarak calisma grubu

amach omekleme uygun olarak olusturulmustur. Cahsma grubuna alman kisilerde PDR son

suuf ogrencisi olma, grup genelinde farkh seyenekleri dti~unen ogrencilerin olmaSl ve

gonulltiltik ko~ullarl aranml~tlf.

Veri Toplama Araflan

Kariyer tercihleri tizerinde etkili olan faktorleri anlayabilmek iyin oncelikle bireysel farkhhklar

penceresinden bakmanm faydah olabilecegi dti~tincesiyle surey hakkmda aynntlh bilgi

alabilmek iyin gorti~me teknigi tercih edilmi~tir. Konunun oziinti iyi yansitmasl aylSlndan
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literatlirden faydalarularak yan yapilandmlnus gorusme formu olusturulrnustur. Bunun yam

sira demografik bilgi formu kullanilarak katihmcilardan veriler toplanmistir,

Verilerin cozumlenmesi asarnasmda olusturulan bulgu tablosuna iliskin olusturulan bir form

yardmuyla uzman gorusleri almarak tema ve alt alanlar duzenlenmistir.

Uygulama

Gorusmeler, istanbul ilinde mayis ayi icerisinde 8 katihmci ile yapilmis ve her bir gorusme

yaklasik 30 dakika surmustur.

Bulgular

Arastirmanm iiy temel amacma iliskin elde edilen bulgular sonucu kariyer secenekleri,

destekleyici faktorler, zorlastmci faktorler/engeller temalan olusturulmustur. Bu temalara

iliskin katihmcilann verdigi yarutlardan yola cikarak alt alanlar olusturulmustur, Bunlar

sirasiyla asagidaki gibi verilmistir.

Kariyer secenekleri, PDR mezunlannm cahsabilecekleri sektorleri ifade etmektedir. Her bir

katihmci yalruzca cahsmayi dii~iindiigii alana iliskin degil, dusunmedigi alana yonelik olarak

da gorU~ belirttikleri icin bu secenekler; uzerinde dusunulen, degerlendirme yapilan ve

hakkinda bilgi sahibi olunan alanlar olarak ele ahnabilir.

Ogrencilerin kariyer seceneklerine iliskin verdigi yarutlann cozumlenmesi sonucu olusturulan

alt alanlar sunlardir: Okullar, rehberlik arastirma merkezi, universite, askeri kurumlar, spor

kuruluslan, adliyeler, belediyeler, psikolojik damsma merkezi, dersaneler, rehabilitasyon

merkezi, insan kaynaklan alam, sivil toplum kuruluslan, diger secenekler ve farkli bir meslege

yonelmek, Bu secenekler incelendiginde kurum veya alan bazmda ifadelere yer verildigi

gorttlmektedir. Kariyer planlamasi surecinde katihmcilar tarafmdan en fazla universite en az da

sivil toplum kuruslan ve diger se<;enekler alt alanlan iizerinde duruldugu gorUlmii~tiir.

Kariyer desteklerine yonelik katthmcllarm verdigi yanltlar iizerinde yapllan kategorisel analiz

sonucunda elde edilen alt alanlar ~u ~ekildedir: Lisans oncesi deneyimler, lisans programl,

yevresel destek kaynaklan, uygulama deneyimleri, ki~isel ozellikler. Destekleyici roW

baklmmdan en fazla ki~isel ozellikler, en az da lisans oncesi deneyimler ve lisans programl alt

alamna ili~kin gorU~belirtilmi~tir.

Kariyer karan siirecinde engelleyici fakWrlerin neler olduguna ili~kin katlhmcllarm verdigi

yamtlardan yola ylkarak olu~turulan alt alanlar ki~isel fakWrler, ili~kisel fakWrler, meslege

ili~kin durumlar, maddi durum, smavlar/odevler, zaman, toplumsal bakl~ aylSl, saghkla ilgili
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durumlardir. Engelleyici rolu bakimmdan en fazla kisisel faktorler, en az da toplumsal bakis

a~1S1alt alamna iliskin gorii~ belirtilmistir,

Sonuc ve Doeriler

Kariyer kuramlannm temelinde bireyin kendini tammasi, seceneklerinin farkma varmasi ve

karar vermesi ilkeleri bulunmaktadir, Bireyin cesitli ozelliklerini irdelemeyi gerektiren kendini

tamma ilkesi bu cahsmada destek kaynaklan ve olasi engeller bakimmdan incelenmistir.

Katihmcilar tarafmdan kisisel ozellik ya da faktorlerin hem engel hem de destek kaynagi olarak

algilanmasi kariyer planlamasi surecinde cogunlukla kendilerini goz onunde bulundurma

egilimde olduklanm gostermektedir.

Seceneklerin tamnmasi ilkesine yonelik olarak katihmcilara yoneltilen cahsmayi dusundukleri

alan sorusuna cesitli sektorler acismdan yarutlann gelmesi olasi seceneklerin

degerlendirildigine, katihmcilann secenekler hakkmda bilgisinin bulunduguna isaret

etmektedir. Karar verme boyutunda ise kauhmcilarda degerlendirmenin yarn sua kararsizhk ve

ertelemenin de bulundugu gozlenmistir. Ozellikle bireysel faktorlerin hem destek hem de engel

olarak gorulmesi seceneklere yonelmede kimi ozelliklerin pozitifveya negatif etkiler tasidigiru

gostermektedir. Bireyin etkili karar vermesini zorlastmci rol oynayabilmekte ve kararsizlik

yasayan bireylerin rahatsizhk veren bu durumdan uzaklasmak amaciyla karar vermeyi

ertelemelerine neden olabilmektedir. Bu asamada uzmanlarm yonlendirmeleri, bireyin

kendisini tammasma yardimci olarak celisen ozelliklerinin farkma varmasim saglanmasi ve

kisisel czellikleri ile cahsma alanlan arasmda iliski kurulmasma yardimci olmasi acismdan

onem tasimaktadir.

Aoahtar kelimeler: kariyer secenekleri, engeller, destek kaynaklan.
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