Career Tree
Kariyer danişmanliği ve tani koyma sistemi
Yazarlar:
Robert Porzak

Lublin 2018

5

Career Tree.
Kariyer danışmanlığı ve tanı koyma sistemi

Yazarlar:
Robert Porzak

Kapak ve Resimler:
Bernadeta Bieda, Anna Kamycka

Copyright © by WSEI Lublin 2018
Her hakkı saklıdır. Kitabın tamamının bir bütün olarak kopyalanması, yeniden basılması ve
yaygınlaştırılması memnuniyetle karşılanır, ancak yayıncıya bilgi vermesini rica ederiz.
Yazar ve kaynaklar sağlamadan bu kitabın kopyalanması, basılması, değiştirilmesi ve yayılması
yasaktır. Daha fazla bilgi ve iletişim için lütfen http://www.career-tree.eu adresindeki
web sitemizi ziyaret edin.

Polonya basılmıştır
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel.: + 48 81 749 17 77, fax: + 48 81 749 32 13
www.wsei.lublin.pl

ISBN 978-83-64527-90-6

This project has been funded with the support from the European Commission (project no: 2014-1-PL01-KA200-003345). This publication reflects the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ÜCRETSİZ YAYIN

6

İÇERİK
GİRİŞ ............................................................................................................................................................................ 8
Part 1. Kariyer Ağacı Tasarımı ve Kavramsal çerçevesi............................................................................ 9

2. Test geliştiriminin aşamaları ...................................................................................................................................11
3. Doküman Analizi ...........................................................................................................................................................11
4. Teorilerin gözden geçirilmesi ve Kariyer Ağacı test setinin boyutları üzerine araştırmalar...........12
4.1. Profesyonel İlgi alanları ........................................................................................................................................................ 13
4.2 Değerler (Öncelikler) .............................................................................................................................................................. 46
4.3. Kişilik özellikleri....................................................................................................................................................................... 60
4.4 Mizaç ile ilgili olan karakteristikler ................................................................................................................................... 73
4.5. Kişiler arası becerileri ............................................................................................................................................................ 83
4.6. Girişkenlik becerileri .............................................................................................................................................................. 99
4.7. Bilişsel beceriler .................................................................................................................................................................... 114
4.8. Minimum yeterlilikler- sertifikalar ve izinler ........................................................................................................... 124
5.Sorular ve görevlerin geliştirilmesi ..................................................................................................................... 126
6. Adapte olabilmeyi test etmek ve eğitimsel ve profesyonel profilleme ............................................. 128
7. Bilgisayar odaklı versiyonun tasarlanması ................................................................................................. 129
8. Test sonuçları ve kariyer tavsiyeleri ............................................................................................................. 130
9. E-Portföyle ve Avrupa da geçerli CV ............................................................................................................... 131

2.

Part Kariyer Ağacı Test setinin psikometrik özellikleri ............................................................. 134
1.
2.

Testin doğrulanma süreci .................................................................................................................................. 134
Çalışma Grubu ........................................................................................................................................................ 139
2.1.
Pilot çalışmalar ............................................................................................................................................................... 139
2.2 Doğrulama çalışmaları ......................................................................................................................................................... 141
3. Ölçütlerin yapısı .................................................................................................................................................... 142
4. Soru özellikleri ....................................................................................................................................................... 145
5. Ölçütlerin güvenilirliği ........................................................................................................................................ 148
6. Ölçütlerin geçerliği ............................................................................................................................................... 154
7. Normalleştirme ...................................................................................................................................................... 161

3.Part Kariyer Testi araç setinin kullanılması için talimatler ve rehberlikte sonuçların
yorumlanması için kurallar ........................................................................................................................... 163

1. Test edilen kisi için yönergeler............................................................................................................................. 163
2.Rehberler için yönergeler ........................................................................................................................................ 167
3. Ölçütleri yorumlama yolları .................................................................................................................................. 173
4. Test raporlaması ve tavsiye örneklendirmeleri ........................................................................................ 174

Kaynakça ............................................................................................................................................................... 219
Ekler........................................................................................................................................................................ 237
1.
2.

CAT’de bulunan örnek meslek listesi ............................................................................................................ 237
CaT testi sonuçların ayrıntılı açıklaması ...................................................................................................... 238
2.1. Mesleki İlgiler ......................................................................................................................................................................... 238
2.2.
Değerler (öncelikler).................................................................................................................................................... 249
2.3.
Kişisel Özellikler ............................................................................................................................................................ 253
2.4.
Huy/Mizaç Özellikleri .................................................................................................................................................. 257
2.5.
İletişim Becerileri .......................................................................................................................................................... 259
2.6.
Girişimcilik Becerileri .................................................................................................................................................. 263
2.7.
Bilişsel Beceriler ............................................................................................................................................................ 267

7

GİRİŞ

Belirli bir gün, hafta ve çoğunlukla daha uzun zaman alan aralıklar için yapılan planlar, çalışma
veya çalışma ile ilgili görevlerin yerine getirilmesiyle yapılır. Genellikle, bu günlük yansımaları ve
düzenlemeleri kariyer planlaması olarak adlandırmıyoruz ancak aslında tam olarak da bu zaman
aralıklarında geleceğimizi şekillendiririz. Yapılan araştırmalar, gençlerin eğitim veya profesyönel
alanlarla ilgili olan bu kararların çoğunu akranları ile kurdukları ilişkiler ve içerisinde bulundukları
sosyal ağlardan topladıkları fikirler doğrultusunda aldıklarını gösteriyor (Rutten, Ros, Kuijpers, &
Kreijns, 2016). Kariyer teriminin modern anlayışı bu natürel karar verme mekanizmalarını yansıtır
ve kariyer planlamasını hayat boyu süren ve yetenekler, tercihler ve mevcut yaşam durumu
arasındaki dairesel etkileşim olarak tanımlar (Bańka, 2016, s.88). Eğitimsel ve profesyonel gelişime
yönelik psikolojik yaklaşım, ihtiyaç ve profesyonel fırsatların ve onların zaman içinde olan
değişkenliklerinin belirleyen farklı etkenlerin de üzerinde durur. Yaşam boyu mesleki gelişim
kavramları (Savickas, 2011; Super, 1978) belirli bir aşamaya, eğitim ve mesleki eğitim ihtiyaçlarına
özgü gelişme evrelerinin önemini vurgulamaktadır. Toplumsal öğrenme konsepti, kişinin kariyerine
ilişkin bilinçli bir karar vermek için bireysel eğilimin ve çevresel faktörler arasındaki etkileşimin
önemini vurgular (Krumboltz, Foley, & Cotter, 2013; Mitchell & Krumboltz, 1987). Bu tip trendler,
eğitim ve mesleki gelişim sürecine ve kendini tatmin etme ihtiyacının içine çevresel faktörleri
birleştiren, Kurt Lewin'in alan gücü teorisi (Burnes, 2004) ile ilgili eğitsel ve mesleki gelişim
konseptiyle tutarlıdır.
Kariyer planlamasının kişi ve çevre arasındaki uzun dönemli ilişki olarak tanımlayan rehberlik
trendi, eğitimsel ve profesyonel yörüngenin seçim sürecinin dairesel bir süreç olduğunu varsayar. Bu
süreç yayılmış bir şekilde ve zaman zamanda kendi gelişimi, hedefleri ve içeriğini üzerine daha
derin bir refleksiyon içerirken aynı zamanda bu hedefleri gerçekleştirmek için gereken günlük
tedbirleri de içerebilir(Peavy, 1996; Schiele, Weist, Youngstrom, Stephan, & Lever, 2014). Bu şekilde
ele alınan kariyer kararları, rehberlik diyaloğunda anlatı tarzıyla ortaya konan çevresel faktörlerle
olan etkileşimleri ile göz önüne alınırlar (Hughes, Gibbons, & Mynatt, 2013; McMahon, Watson,
Chetty, & Hoelson, 2012; Zikic & Franklin, 2010). Burada kişisel gelişim sürecini, mevcut statü,
çevresel faktörleri ve gelecek hedeflerini içeren rehberlik konteksti vurgulanır. Amacımız bu basımla
birlikte bu süreci desteklemek için yazarların planladığı gibi, eğitimsel, profesyonel ya da hayat
planlamasındaki önemli kişisel kaynakların teşhis edilmesine yönelik bir test dizisi sunmaya
yöneliktir.
Kitapta Kariyer Ağacı olarak adlandırılan kariyer planlamasında araçlara yardımcı olan bir dizi
soru formları, testler ve danışmanlık sistemlerinin nasıl geliştirildiğini açıklıyor. Ve www.careertree.eu adresinde bulunan internetteki mevcut araçların yapısını, psikometrik özelliklerini ve nasıl
uygulama yöntemlerinin geliştiğini ortaya koymaktadır. Kitap üç bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm, takım setinde bulunan Kariyer Ağacı tasarımının ve teşhis boyutlarının aşamalarını
sunar. İkinci kısım, Kariyer Ağacı test setinin psikometrik özelliklerinin tanımını sunar. Üçüncü
bölüm, Kariyer Ağacı araçlarının kullanımına ilişkin talimatların yanı sıra eğitim ve mesleki
danışmanlıkta sonuçların yorumlanmasına ilişkin ilkeleri içerir. Temel danışma bakış açıları ve bu
açıların kullandığı araçlar hakkında daha detaylı bir açıklama, "Mesleğe Yönelik Danışmanlık" adlı
kitap ile ilişkili olarak bulunmaktadır; bunlar, rehberlere kariyer yolunun planlanması üzerine olan
çalışmalarını geliştirmekte yardımcı olmak için olan metodolojik materyaller içeren bir
koleksiyondur.
Kariyer Ağacı, test tasarımına ampirik bir yaklaşım getiriyor. Anketler Öğe Yanıt Teorisi
temelinde geliştirilmiştir. Kariyer Ağacı, kariyer yollarını planlayan 15-25 yaş grubundaki kişilerin
ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve eğitimsel ve mesleki eğilimlerini teşhis etmek için kullanılan bir takım
testler setidir. Testler ve soru setleri çok boyutlu bir teşhis konulmasını sağlar. Otomatik olarak
ortaya çıkan raporlar sonuçları yorumlamak ve eğitimsel ve profesyonel kariyer rehberliği
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oryantasyonu için rehberlik sağlar. Kariyer Ağacı aynı zamanda aktif kariyer planlaması ve
tasarlamasına yönelik, Avrupa geçerlilik standartlarında olan CV’ler ve kariyerleri boyunca eğitimsel
ve profesyonel deneyimlerini içeren bir portföyle tasarlamak, gibi yardımcı ek araçlar da içerir. Soru
setleri, testler ve rehberlik araçları gençleri döngüsel ve mevcut kariyer planlamaları aşamalarında
destekleyen rehberlere yardım etmenin yanı sıra kullanıcılarına öz düşünümde bulunmak için bir
fırsat verir ve bu öz düşünümle evrensel olarak anlaşılır bir eğitimsel, profesyonel ve kariyer odaklı
kariyer yolu tasarlamalarına yardımcı olmayı hedefler.
Kariyer Ağacı ve onu açıklayan el kitabı Kariyer Ağacı (CAT) olarak adlandırılan uluslararası
projenin uygulamaya dökülmesi sayesinde oluşturulmuştur. CAT projesi (Kariyer Ağacı), AB
fonlarıyla Stratejik Ortaklık Erasmus + programı kapsamında finanse edilmiştir (Proje No 2014-1PL01-KA200-003345). Polonya, İspanya, Slovenya, Türkiye ve İngiltere'den gelen psikolog ve
profesyonel danışmanlardan oluşan uluslararası ekip, Lublin'de (Polonya) Ekonomi ve Yenilikçilik
Koleji uzmanlarının yönlendirmesi altında çalışarak CAT projesini geliştirdi. Bu kitabın uzmanları ve
yazarları ekibinin tamamı, Kariyer Ağacı araç seti tasarımına dahil edildiler ve bu grupta, katkıları
çok büyük olmalarına rağmen, adı geçmeyen pek çok kişi de bulunmaktadır. Bu durum özellikle
projenin uygulanması ve projenin uygulanması aşamasında metinlerin tercüme edilmesi gibi
projenin çeşitli aşamalarında geçici proje rehberliği yapan hakimleri ve kişileri kapsamaktadır. Beş
ülkede Kariyer Ağacı araçlarının pilot ve doğrulama çalışmalarını yürüten birkaç düzine psikolojik
danışman, psikolog ve öğretmen grubunun sağladığı geri bildirim, kitabın yazarları için özellikle
önem taşımaktadır. Lublin'de (WSEI) Ekonomi ve Yenilik Üniversitesi'nin (WSEI) Psikoloji Fakültesi
öğrencileri, birçok kez teste katılarak ve otomatik olarak üretilen raporları dikkatli bir şekilde
okuyarak, Kariyer Ağacı'nın tasarımının farklı evrelerinde düzgün çalışmasını sağlamakta büyük bir
destek sağlamışlardır. Projenin uygulanması, Örgütsel zorlukların üstesinden gelmekle uğraşan,
WSEI Projeleri ve Uluslararası İşbirliği Merkezi ve Varşova'daki Eğitimsel Sistem Geliştirme Vakfı
personelinin aktif olarak katılımı olmaksızın mümkün olamazdı. En sonda atıfta bulunulsa da, en
önemli etken projeye 5 farklı ülkeden katılan 3200’den fazla öğrencidir, bu öğrenciler kariyer
ağacının tasarlanmasına uzun soluklu deneme ve doğrulama çalışmalarına katılmayı kabul ederek ve
kariyer ağacındaki test setlerinin geliştirilmesine yönelik yorumlar ve önerilerde bulunarak katkı
sağlamışlardır. İsteğimiz kariyer ağacının kullanıcılarının kariyerleriyle beraber gelişmesidir. Hem
mevcut zamanda hem de gelecekte Kariyer Ağacını eğitimsel ve profesyonel gelişmeyi planlamak ve
yönetmek için işe yarar bir araç yapmak istediğimiz için kullanıcılarımdan gelen her türlü yoruma
açığız. Bu yorumlar bizim döngüsel olarak gelişmemize, eksiklerimizi tamamlamamıza ve mevcut
ihtiyaçlara daha iyi uyum sağlamamızı sağlayacaktır. Kariyer ağacının yazarları ve yöneticileri ile
iletişime geçmek yukarıda verdiğimiz www.career-tree.eu adresinden mümkündür.
Part 1. Kariyer Ağacı Tasarımı ve Kavramsal çerçevesi

Eğitimsel ve profesyonel kariyeri çok boyutlu, uzun dönemli ve dinamik bir şekilde tanımlamak
için rehberlikteki bir çok faktörü analiz etmek gereklidir. Bu teşhis rehberlik edilen kişiye yönelik,
ve özellikle şu ana kadar hayatlarını kapsayan ve kariyerlerinde sahip oldukları başarıları kapsayan,
özellikleri ve yetkinlikleri içermelidir. Aynı zamanda faydalı bir araç olabilmesi için teşhisin,
değerlendirilen şahsın mevcut hedef ve koşullarına göre uyarlanmış, esnek ve seçici bir tarzda
yürütülmesi gerekir; böylece, teşhisle direk ilgisi olmayan birden çok boyutun incelenmesine ilişkin
şematik çizgiyi kullanmaktan kaçınılmış olunur. Bu teşhisin sonuçları, değerlendirilen kişi tarafından
uzmanlık gerektirmeden günlük olarak kullanılabilmesi için anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır. Uzun
vadeli kariyer planlamasında, bilgi sağlamanın ötesine geçmek ve sonraki eğitim aşamaları ve iş
arama aşamalarında değerlendirilen kişiye destek sağlamak çok önemlidir. Ayrıca önemli bir husus,
çevrimiçi medyanın kullanımı yoluyla kariyer planlamasına geniş, uzaktan erişim sağlamaktır. Bu tür
varsayımlar Kariyer Ağacı test seti tasarımının ana hatlarını oluşturmaktadır. İhtiyaçların ve
eğitimsel ve mesleki yeteneklerin tasarımının teşhisi için çok boyutlu araçların sürecini başlatan
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yazarlar, kariyer planlama danışmanlarına çalışmalarında yardımcı olan zaten mevcut olan
çözümleri geliştirmeyi amaçlamışlardır.
Rehberler çalışmalarında çok sayıda araç kullanmaktadırlar, ancak bunlar popüler Schein's
Career anchors ve Holland'ın RIASEC anketleri gibi yorumlama zorluklarını arttıran ve çalışma
süresini uzatan farklı yaklaşımlara dayanıyorlar. Test aracı setinin içinde bulunan ve kavramsal
çerçeve yaklaşımına dayanan test, geniş bir yelpazedeki teşhis olasılıklarını içermelidir. Aynı
zamanda teşhis olabildiğince kısa bir süre almalıdır. Bu araç seti aynı zamanda test edilen kişinin
kişisel hedefleri ve özelliklerine bağlı olmalıdır ve kişinin yaşadığı çevresel geçerlilik de denen,
toplumsal yapıya adapte olabilmelidir. Burada belirtilen bu özelliklere ulaşmak için Kariyer Ağacının
dizaynında bilgisayara dayalı uyarlanabilir metotlar kullanılmıştır. Uyarlanabilir testler (CATBilgisayara dayalı uyarlanabilir test) teşhiste esneklik sağlar ve güvenilirliğini bozmadan ölçüm
işlemi için gereken zamanı kısaltır. Uyarlanabilirlik yaklaşımı, bir önceki sorulara dayalı olarak cevap
bekleyen testlerde, birbirini takip eden soruları içeren seleksiyonlar için bilgisayar algoritmalarını
kullanır.
Avrupa iş marketinin genişliği göz önüne alınarak test setlerinin çok dilli olması gerektiğine karar
verilmiş ve test yapılırken testin yapıldığı bölgenin kültürel karakteristiklerinin göz önüne alınması
gerektiği kararlaştırılmıştır. Hedef kitle olarak 15-25 yaş aralığındaki gençler ve mesleki okul
öğrencileri seçilmiştir. 15-25 yaş aralığı eğitimsel ve profesyonel kariyer planlaması için en önemli
dönemlerdir ve bu dönemde alınan kararlar hayatın geri kalanında büyük bir etkiye sahiptir. Bu
dönem aynı zamanda aile ve öğretmenler tarafından desteklenen bir hayat stili olan öğrenim
evresinden çıkılıp, hayatın geri kalanında da olacağı gibi kendi profesyonel kararlarının alınmasını
gerektiren iş hayatına atılımın başladığı dönemdir. Profesyonel deneyimleri olmayan ve kendi
becerilerini bilmeyen gençler bu aşamada kendi olanaklarını doğru bir şekilde belirlemekte ve
kariyerlerini ilerletmekte çok zorlanırlar. Testte özellikle resmi öğrenim süreçlerinin sonuna
yaklaşmış olan ve kişisel yeterliliklerini ve profesyonel alanlarını değiştirmek isteyen ancak bu
konuda nasıl bir araştırma yapmaları gerektiği hakkında bir fikirleri olmayan meslek okulu
öğrencilerine odaklanılmıştır. Bu şekilde tanımlanan bu grubun Kariyer ağacını kısmen bağımsız bir
şekilde kullanabilecekleri var sayılmaktadır, bunun sebebi ise testin kullanıcıları için otomatik
olarak kariyer planlama üzerine önemli açıklamalar ve çözüm önerileri içeren raporlar
hazırlamasındır. Ayrıca Kariyer Ağacında otomatik CV ve başarıların ve eğitimsel ve profesyonel
gelişimlerin dinamiğini içeren online portfolyoların otomatik oluşumunu sağlayan ek araçlar da
bulunmaktadır. Test setinin adreslenmiş olduğu gelişim sürecinin özellikleri ele alındığında, testlerin
dizaynında grafik uyarıcılara olan ihtiyaç fark edilmiştir. Profesyonel durumları tasvir eden şematik
çizimler profesyonel ilgi teşhisini desteklemek için kullanılmıştır. Yapılması gereken görevlere dayalı
bir test seti de geliştirilmiştir. Aynı zamanda güç testi olarak adlandırılan bu testler hızı ve kognitif
performans yeterliliğini ölçmek için geliştirilmiştir. Kognitif testler öz değerlendirmeye dayalı
değildir ve sözlü olmayan materyallere bağlıdırlar.
Kariyer Ağacı test setinin dizayn aşaması deneysel yaklaşıma bağlıdır ve teorik ve kritere dayalı
göstergelerle pekiştirilmiştir. Deneysel yaklaşımda, test tasarımı için kılavuz ilkelerinin kaynağı,
teşhiste dahil edilecek olguların gözlemlenebilir tezahürlerinin görülme sıklığını tanımlayan bir
operasyonel tanımlar setidir. Ancak tanımlamalar teoriden alınmamakla birlikte pratik
deneyimlerden ve gözlemlerden, eski teşhislerden ve adapte edilmiş yasal ve sosyo-kültürel
düzenlerden türetilmişlerdir. Bu yaklaşım, değerlendirilen kişiye pratik bilgi sağlamayı amaçlayan
testin faydacı amaçlarının rolünü vurgulayan yaklaşımdır. Ampirik yaklaşım mesleki planlama
danışmanlığında özellikle yararlı bulunulmuştur, çünkü tanı ölçütlerini, ISCO-08'deki iş tanımları ve
açıklamalardan tanınan psikolojik beklentilerin yanı sıra, resmi ve yasal gerekliliklerle içeriğinde
tutarlı bir şekilde tanımlama imkânı sunuyor. Kabul edilen ampirik yaklaşımın teorik ve kritik
çerçeveye atıfta bulunarak tamamlanması, tanımlanmış göstergeler için tek tip terminoloji tabanının
tanımlanmasının yanı sıra, araç setinin paradigma uyuşmazlığını korumayı hedeflemiştir.
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2. Test geliştiriminin aşamaları
Eğitimsel ve profesyonel kariyer planlamasında yardımcı olan kariyer ağacı test setleri ve
araçlarının geliştirilmesi yukarıda tanımlanan varsayımlar üzerine kurulmuştur ve İspanya, Polonya,
Slovenya, Türkiye ve İngiltere olmak üzere 5 ülkeden gelen uzmanlardan oluşan bir takım tarafında
gerçekleştirilmiştir. Bu uluslararası takımında dil bilimciler, bilgisayar grafik artistleri ve bazı
görevlerin tamamlanmasında yardımcı olan avukatların yanı sıra hem psikologlar hem de
profesyonel rehberler rol almışlardır. Kariyer Ağacının bilişim sorunlarına yönelik sorumluluğu
Türkiye’den gelen uzmanlar ve projenin final aşamasında ise Polonya’dan gelen bilişim uzmanları
üstlenmiştir. Her takımının bir sonraki aşamaları tasarladığı ve daha iyi bir geliştirme süreci
sağlamak için tanımları, yönergeleri, soruları ve sonuçların yorumlarını bir sonraki takıma aktardığı
dönüşümsel iş modeli benimsenmiştir. Bu tip iş modelleri tekrar tekrar tercümeye gerek kalmadan
işlerin aktarılıp uniform bir şekilde bir sonraki evrelere geçmesini sağlamaktadır. Dönüşüm ve
kültürel uyum, dönüşümsel görev performansına dahil edilmiştir. Rotasyonel çalışma
organizasyonundan bağımsız olarak, sorular havuzu, ulusal yazarlar tarafından bağımsız olarak
yetkili jüri üyeleri tarafından her ülkede doğrulanmıştır. Buna ek olarak, Polonya ve ABD'den
uzmanlar tüm ürünlerinin incelenmesini gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca, Kariyer Ağacı testi sırasında
pilot çalışma ve doğrulama çalışmaları, benimsenen iş modelinin ek yararlarını da ortaya çıkarmıştır.
Test seti gelişimine katılan her ülkenin araştırma ekiplerinin koordinatörleri, geliştirme süreçlerinin
başlangıcından itibaren her bir yönüyle teste ayrıntılı bir bakış açısıyla bakma fırsatını
yakalamışlardır. Bu durum, hem değerlendirilen kişilerin hem de danışanları değerlendirenlerin
danışmanların sorularına ve şüphelerine doğru yanıtlar sunarak ulusal pilot ve doğrulama
çalışmaları sürecini daha etkin bir şekilde canlandırmalarına ve yürütmelerine izin vermiştir.

3. Doküman Analizi
Kariyer ağacı geliştirme aşamasındaki ilk adım meslek gruplarının ulusal ve uluslararası
kalsifikasyonlarının analiziydi. Bu analiz Tablo 1 de gösterilen meslek gruplarını kapsamaktadır.
Tablo 1
ISCED and ISCO groups of professions covered by CaT

Administration
and services
N
Education - care giving
Artistic
Humanities
Social
Main
Management and administration
professional
Legal
interests
Natural science
Medical
Science
Engineering
Architecture and construction
Agriculture
Services
Military, police, uniformed services
Sport and physical activity
Total

2
1
13
6
1
1
8
6
1
39

Structural
N
11
5
16

Electric and
electronic
N
2
1
1
7
14
25

Group of professions
Agriculture and
Mechanics
forestry with
and miningenvironment
metallurgy
protection
N
N
6
1
2
1
26
4
7
2
39
10

Tourism and
gastronomy
N
1
1
4
6

Medical
and social
N
10
10
7
11
6
3
2
5
3
2
3
3
65

Total
N
12
20
7
12
20
10
5
6
10
53
6
5
24
6
4
200
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Kariyer Ağacı araçlarını kullanarak gerçekleştirilmesi planlanan teşhis alanları, Uluslararası
Meslek Standartları Sınıflamasına (ISCO-08, 2012) göre incelendi. Performans potansiyelini göz
önüne alarak, yedi büyük meslek grubundan ve arasında partner ülkelerde ortak ayrıntılı özelliklere
sahip olan iki yüz meslek rastgele seçildi. Meslekler, ISCO-08 yönergelerini Uluslararası Eğitim
Standardı Sınıflandırmasından (ISCED 2011, 2012) elde edilen bilgilerle birleştiren 15 eğitim ve
meslek grubunda toplandı.
Pazar talebiyle tutarlı olarak, mesleklerin çoğunluğu tıbbi ve sosyal, mekanik ve metalürjik,
yönetim ve hizmet meslek gruplarından seçildi. Turizm ve gastronomi en az temsil edilen
profesyonel grup olarak ortaya çıktılar. Analizde üzerinde geçilen profesyonel mesleklerin büyük bir
çoğunluğu teknoloji mühendisliği alanları ve servisleri üzerindedir. En az temsil edilen meslekler
ise spor, fiziksel aktiviteler, tarım ve ormancılık ve sosyal bilimler olarak ortaya çıkmıştır.
Mesleklerin listesi Ek 1’de verilmiştir.
Seçilmiş olan 200 meslek grubundan her biri meslek için gereken psikolojik karakteristikleri
ve mesleğin sürdürülmesi için gereken yeterlilikleri tanımlamak için analiz edilmiştir. Her grubun ve
mesleklerin spesifikliği yüzünden en yaygın olan meslek yeterlilikleri, 7 teşhis grubuna kategorize
edilmiş ve birleştirilmiştir. Toplamda 47 olmak üzere her bir alanda bir çok boyut tanımlanmıştır.
Seti, seçilen mesleğin sürdürülmesi için gereken yeterlilikleri ve becerileri kapsayan üç boyut
tamamlamaktadır. Testin son aşamasında 8 alan eklenmiştir, bunlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Profesyonel ilgi alanları
Değerler (öncelikler)
Kişilik özellikleri
Mizaca dayalı yetenekler
Kişiler arası beceriler
Girişimcilik yetenekleri
Kognitif beceriler
Minimum yeterlilikler

Teşhisin alanları Kariyer Ağacı testinin soru dağarcığını oluşturmak için gereken temeli
oluşturmaktadır. Diğer taraftan boyutlar ise, her bir soru ve test ölçümümün dizaynı için gereken
başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Her teşhis boyutu dikkatli bir şekilde analiz edilmiştir. Bir
sonraki bölümde teşhis boyutlarının detaylı tanımlamaları yer alacaktır.

4. Teorilerin gözden geçirilmesi ve Kariyer Ağacı test setinin boyutları üzerine
araştırmalar
İkinci aşamada, testlerin terminolojileri ve sistemleri organize edilmiştir. Bunun için hedef
grubunun ihtiyaçları ve eğitimsel ve profesyonel yeterliliklerinin teşhisi için gereken boyutların ve
bölümlerin sistem tanımlanmaları yapılmıştır. Tanımlar geliştirilirken, daha önce ayırt edilen
boyutların özelliği, gelişim, iş ve kariyer planlamasıyla ilgili teorilerde ortaya çıktıklarını açıklayan
verilerle desteklendi.
Kritere dayalı teorik system öncelikli olarak (Krumboltz i in., 2013; Peavy, 1996; Savickas,
2011)’ ın gelişimsel, eğitimsel ve profesyonel kariyer planlama teorileri üzerine kurulmuştur,
bununla beraber, karar verme aşaması teorisinin , faktöriyel, davranışsal ve aksiyolojik konseptler
de dahil olmak üzere sosyo-kognitif trendlerine bağlı olarak bu değerler ekletik bir yaklaşımla ele
alınmıştır. Kariyer Ağacı test setinin geliştirilmesine dayanan teorik çerçeve, Kariyer Ağacı testini
kullanan danışmanlar için metodolojik eklentiler içeren Kariyer Yönergesi kitabında daha ayrıntılı
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olarak ele alınmıştır. Sistematik literatür taraması, tanıda kapsanan meslek gruplarında eğitim ve
mesleki yeterlilikleri gösteren kriterlerin daha iyi bir şekilde ve özellikleriyle birlikte tanımlanmasını
sağlamıştır.
Literatür taramasından ortaya çıkan bu tabandan yola çıkılarak 7 alanın öncelikli
karakteristikleri ve 47 teşhis boyutu modifiye edilmiştir ve kişisel test boyutlarında tanımlanan
olaylardan çıkarılan özellikleri tanımlayan 227 indikatörler geliştirmiştir. Üç ek boyutu tanımlayan
sekiz alan, şu ana kadar olan ve sertifikalar diplomalar ve lisanslar tarafından pekiştirilen eğitimsel
ve profesyonel gelişmeler üzerine olan başarıları tanımlamaktadır. Projenin kapsadığı ve ülkelere
dayalı olarak değişen kariyer yollarının, resmi gereksinimlerin ve bu gereksinimlere nasıl ulaşılması
gerektiğinin üzerine yapılan analiz bu durumların ülkelere göre değişiklikler gösterdiğini ortaya
çıkardı. Bu sebeple sekiz alanın boyutlarının açıklamasının her ülke için ayrı ayrı yapılmasına karar
verildi.
Aşağıda verilen alanlar Kariyer Ağacı testi ve soru sistemlerinin geliştirilmesindeki alt yapıyı
oluşturmaktadır. Her alanın karakteristikleri ve test ölçümlerinin ve soru sistemlerinin neye bağlı
olarak geliştirildiği sunulmuştur. Bu karakteristikler alanların (namı değer testlerin) ve test
boyutlarının (ölçü araçlarının) tanımlarını içerir, bunlara ;
1. Boyutların (ölçü) tanımlarını içeren yazıların gözden geçirilmesi
2. Kariyer ağacının geliştirilme aşamasına kullanılan özelliklerin tanımları
3. Kariyer ağacında verilen meslek gruplarına ve verilen özelliklerle ilgili yetkinlik ve becerilere
örnekler
4. Verilen özelliklerle ilgi edebi araştırmalara örnekler
5. Kariyer Ağacı testine adapte edilen indikatörler
4.1. Profesyonel İlgi alanları
Kariyer yolunu okul eğitim veya işle ilgili olarak hedeflemeye yönelik kararlar alınırken
öncelikle ilgi alanları göz önüne alınır. Kişilerin ilgi alanlarının belirlenmesi onların alacağı eğitimsel
veya profesyonel kararları tahmin etmeye olanak sağlamakla beraber, aynı zamanda kariyerlerinde
uzun dönemli ve işe dayalı başarılara sahip olmalarına olanak yardımcı olur Yapılan araştırmalar
etik çerçeveler ve girişimcilik ve sosyal rollerde profesyonel ilginin yüksek olmasında bağlantı
olduğunu göstermektedir. Çalışma hayatında etik düşüncelere daha az önem veren kişilerin girişimci
işlere olan ilgilerinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Profesyonel ilgi alanları aynı zamanda gelir,
etki seviyesi, yarışmacılık, innovasyon ve yaratıcılık alanlarıyla da büyük bir ölçüde orantılıdır.
Mesleki çıkarların kariyer yolunun planlanması ve uygulanmasında rolü ve bu rollerin sosyoekonomik sonuçları, kişilik özelliklerinin rolünden daha fazladır (Berings & Adriaenssens, 2012).
Eğitimsel ve profesyonel ilgi alanları genellikle insan özellikleri veya ilgi duyulan objenin
özellikleri olarak tanımlanır. Profesyonel ilgi alanları ‘’davranışları belirli aktivitelere ve iş
ortamlarına olan tercihlerle etkileyen nispeten stabil kişisel yeterlilikler’’ olarak tanımlanabilir (Van
Iddekinge, Putka, & Campbell, 2011). Bu kesitsel yaklaşım, kişinin mevcut yaşam durumu bağlamının
ötesine geçen çıkarların sürdürülebilirliğini vurgular. İlgi alanlarının sürdürülebilirliği öncelikle
eğitimsel ve profesyonel gelişmeyi ve ardından da profesyonel verimliliği motive eden faktörlerdir.
İlgi duyulan objenin özellikleri olarak tanımlanan ilgi alanları için ‘’ insanların özgür tercihin olduğu
bir durumda kendi istekleri üzerine davranmalarına iten motivasyon kaynağı’’ olarak gelişimsel bir
tanımlama yapılabilir (Hurlock, 1978) .
Mesleki ilgi alanları, oluşabilecek özellikler olarak da görülebilir. İlişki kurmak ve eğitim
almak eğitimsel veya mesleki ilgi alanlarının kristalleştirilmesine büyük ölçüde yardımcı olabilir. Bir
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rehberin ana görevi hayatlarıyla alakalı eğitimsel veya profesyonel hayatlarına yönelik kararlar
alması gereken insanlara destek olmaktır. Rehberlik süreci kişinin profesyonel ilgi alanlarının
tanımlanmasıyla başlar. Profesyonel kariyer planlaması denilen okul veya meslek tartışması, onların
eğitimsel ve mesleki gelişme yolunda ilerletecek olan, kişinin güçlü ve zayıf yanlarının onların
yeteneklerinin, becerilerinin yatkınlıklarının ve kişisel özelliklerinin belirlenmesiyle başlar
(Savickas, 2011).
Ilerleyen sayfalarda sunulan ve Kairyer Ağacı Testinin araçları olan profesyonel ilgi alanları
detaylı analizlere ve tanımlamalara tabii tutulmuştur. Bunlar;















1.1.

Eğitim - Bakım verme
Sanatsal
Beşeri Bilimler
Sosyal
Yönetim ve yönetim
Yasal
Doğal bilimler
Tıp
Bilim
Mühendislik
Mimarlık ve inşaat
Tarım
Hizmetler
Askeri, polis, üniformalı hizmetler
Spor ve fiziksel aktivite
Eğitim- Bakım sağlama

Tanımlamalar ve araştırma metotları
Eğitim- bakım sağlama meslek dalını insanlara yardım etmeye ve servis vermeye ve onların
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik istek olarak açıklayan ‘’insanlara servis ve yardım etmek’’ olarak
tanımlayabiliriz. (Spencer & Spencer, 2010. p.185). Amerikan Psikologlar Derneği Psikoterapi
Bölümü, '' terapötik bir ittifak geliştirmek, empati göstermek ve hedef fikir birliğine ve işbirliğine
odaklanmak '' ile ilişkili özel ilişki faktörlerini araştırdı ve bunları yapıcı ilişkilerle bağdaştırdı.
Boyutlar- tanım ve mantık
Eğitim-bakım sağlama başkalarına ve yaşlılara yardım etmek ve onlara bakmak olarak
tanımlanır. Bu tip karakteristik özelliklere sahip olan insanlar çocuklara ve gençlere bakmak, onları
eğitmek ve onlara yeni şeyler öğretmekle ve engelli ve sakat kişilere yardım etmekle ilgilidirler.
Başkalarına bakmaya eğilimli olan bu insanlar başkalarıyla kontak kurmaktan hoşlanırlar ve
başkalarına ve onların ihtiyaçlarına duyarlıdırlar. İhtiyacı olan, engelleri olan ve sosyal açıdan
dışlanmış olan insanlara yardım etmek isterler. Eğitim, sosyal yardım, öğretmenlik ve okul öncesi
eğitim gibi alanlarda çalışma eğilimindedirler. Eğitim- bakım sağlama alanı duygusal stabilite,
dinleme yetenekleri, yüksek dereceli hassaslık, bilgi arama, başkalarını geliştirme, organizasyonal
bilinç, takım çalışması ve işbirliği ve ilişki kurma gibi alanlarla yakın bir ilişki içindedir.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
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Eğitimsel ve bakım meslekleri farklı terimlerle ifade edilirler. Biz eğitimsel ve bakıma dayalı
profesyonelleri başkalarının ihtiyaçlarını karşılayan, engelli ve sakat bireylere yardım eden, gençlere
ya da yaşlı bireylere eğitim vermek isteyen kişiler olarak tanımladık. Sosyal sağlık çalışanları,
öğretmenler (okul öncesi eğitmenleri, özel ihtiyaçlı bireyler için öğretmenler vb.), sosyal
çalışmalarda bulunanlar, rehberler, dinsel çalışanlar vb. gibi bu tip mesleklerde eğitim ve bakım
sağlayabilmek ana yeterliliklerdendir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Eğitim ve bakım sağlama, bireyler arasındaki etkileşime odaklanan meslekler için gereklidir bu
meslekler öğretmenlik, sosyal görevlerde çalışanlar ve okul rehberleri gibi mesleklerdir. Bu
meslekler ilgilendikleri kişilerin dışa vurduklarının ötesindeki ihtiyaçlarının altında yatan ve hali
hazırda var olan (veya kişiye özel üretilen )ürün ve servislerle eşleşen bilgileri arama
eğilimindedirler (Spencer & Spencer, 2010, p. 186).
Jeffrey A. Kottler, yardımcı olma yöntemleri teorisine ve becerilerine genel bir bakış açısı sunar.
Bu beceriler; sevecenlik ve başkalarını önemseme, kişisler arası hassasiyet, özgüven, duygusal
stabilite, esneklik ve açık fikirlilik, başkalarını yargılamamam, bilgelik, moral sahibi olma ve etik
olma olarak örneklendirilebilir (2008, p.5-6).
Teven ve Hanson eğitim ve bakım sağlama terimlerini, çok boyutlu olarak bir öğretmenin
kredibilitesi olarak tanımlar. Kredibilitenin ana boyutlarının yeterlilik, güvenilebilirlik ve algılanan
sevecenlik (2004. p. 40) olduğunu savunan McCroskey’i (1992), burada örnek verirler. Bu sebeple
öğretmenler eğer belirli bir alanda bilgi sahibilerse, öğrencilerinin sorularını cevaplama yetenekleri
varsa ve verimli bir biçimde iletişim kurabiliyorlarsa yetkindirler. Güvenilirlik bir öğretmenin
öğrencilerine verdiği notları mantıklı bir şekilde açıklayabilme yeteneği, öğrencilerine eşit
davranması, onlara geri bildirimler vermesi, onları başkalarının önünde utandırmaması ve onlarla
kötü sözler kullanarak iletişim kurmaması gibi faktörlerle ilişkilidir. Kredibilitenin son boyutu ise
algılanan değer verme duygusudur, bu öğretmenin kendini öğrencilerinin yerine koyabilme
yeteneğini işaret eder (ibid).
Etkenler
Hassasiyet: Duyularla duyular hissetmek ya da ahlaki hissetmek. Etkili fiziksel veya duygusal
reaksiyonlara sahip olmak. Başkalarının duygu ve durumlarına karşı anlayışlı olma veya başkalarını
önemseme.
Empati: başkalarını anlamak istemek. Dikkatli dinleme ve başkalarının
söylenmemiş, kısmen
ifade edilen düşünce, duygu ve endişelerini anlama yeteneğine sahip olma.
Dinleme yeteneği: Dinlemek, başkalarını olduğu gibi kabul etmek için koşulsuz olarak yapılır.
Dinlemek en gerekli ve en önemli iletişim yeteneğidir; geri bildirimle birlikte iletişim için çift
yönlü karakter verir ve iletişim sürecini kapatır.
Bilgi edinmek: Sorulara yanıt olarak başkalarına bilgi sağlamayı amaçlayan bir

dizi işlemdir.

Organizasyonel bilinç: bu, başarıya sürekli odaklanma olarak anlaşılabilir. Bunu başarmak için,
işin farkında olmalı, etkili stratejiler geliştirebileceğimizi bilmeli ve geliştirmeliyiz. Buna ek
olarak, zorlu hedefler belirleme ve performansımızı sürekli iyileştirme konusundaki
çabalarımıza odaklanmalıyız.
Takım çalışması: belirli bir sonuca ulaşmak için kişiler tarafından yapılan iş birliği.
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İş birliği: Bir ilgi veya hedefi paylaşan kişi veya kurum grupları tarafından uygulanan bir sürece veya
işe uygulanan bir stratejinin sonucu. Çalışanlar genellikle bu metotları bir hedef veya amaca
ulaşmak için kullanırlar.

Yüksek seviyelerde eğitim-bakım yeterliliklerine sahip olan bir kişi:
-başkalarının duygularını anlar
-başkalarının seslendirmediği düşünce, endişe veya hislerini anlar
-sorumlu bir şekilde dinler
-yardım etmek için eylemlerde bulunur
-güvenilen bir rehber olarak görev alır.
Gelecekteki bir çalışan olarak, yüksek seviyeli eğitim ve bakım sağlama alanlarına yönelik
profesyonel ilgileri olan kişiler başkalarına ve onların ihtiyaçlarına karşı duyarıdırlar. Onların ana
odağı insanların problemleri ve bu problemlere karşı çözümler üretmektir. İyi takım çalışanlarıdırlar
ve etkili bir işbirliği elde etmek konusunda başarılıdırlar. Kişisel hedefleri kendi ajandalarını
gerçekleştirmekle alakalı değil sadece yardımcı ve duyarlı olmaktır. Bu gibi yüksek öğrenim görmüş
bakım vermeye ilgi duyan kişilerin ortak yeterliliği başkalarını geliştirmektir.
1.2.

Artistik ilgi alanları
Tanımlar ve araştırma metotları

Sanatsal ilgi alanları insanların fikirlerini, duygularını veya deneyimlerini nasıl ifade
ettikleriyle ya da duygularını, yazı, dil, müzik, hareket veya görüntülerle nasıl dışarı vurduklarıyla
ilişkilidir. Aynı zamanda yaratıcılık ve esneklik de sanatsal bilgeliği geliştirmek için en an araçlardan
biri olarak gösterilir. (cf. Stuckey & Nobel, 2010). Herkesin sanata olan bir yatkınlığı vardır ve ne
yaparsak yapalım bu ister yaşadığımız zorluklar ister günlük işler olsun, çevremizdeki her şeyi
algılamaya karşı her zaman duyduğumuz bir istek vardır. Ve dünyayı, doğayı ve toplumu edebiyat,
müzik, dansa veya tiyatro yoluyla algılamaya çalışan insanlar vardır (Lemos, 2011). Sanatsal ilgi
alanları ve sanat dışlanma riski olan hapisteki insanların rehabilitasyonu için de kullanılır (bkz.
Sinerji Tiyatro Projesi). Lemos (2011) hastalıklara muzdaripbazı hastaların terapisi için sanat
terapilerinin bazı yararlarını sunmaktadır. Bu yararların bazıları: özgüvenin yükselmesi, panik
semptomlarının azalması, mental kapasitenin ve sağlığın yükselmesi, kişiler arası ilişkilerde artış ve
depresyonun azalmasıdır.
Boyutlar- tanım ve mantık
Sanatsal mesleklere ilişkin profesyonel ilgi, sanat ve kültürel faaliyetleriyle ilişkilendirilir. Bu boyut
belirli bir alanda yetenek ve sanatsal becerilere odaklanan insanlarla bağlantılıdır (bkz. Plastik
sanatlar, müzik). Yaratıcı, normalin dışında ve orijinal olmak öğrenmek istedikleri ilgi alanlarıdır ve
sanatsal mesleklere yönelik harcanan aktivitelerden zevk alırlar. Sanatsal ilgi alanları olan bir
kişisinin ilgi duyabileceği okuma alanları: sanat tarihi, resim, müzik, oyunculuk, direktörlük, el
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sanatları, fotoğrafçılık, multimedya işleridir. Bu ilgi alanlarına yönelik meslek guruplarının ilgisini
çeken meslekler: müzisyen, ressam, oyuncu, fotoğrafçı, grafik tasarımcısı, dizaynır, mimar, gazeteci,
öğretmen, koreograf, editör ve illüstratördür.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Bir sanatçının yetenek ve yeterlilikleri estetik yaratıcılık, yaratıcılık ve dizayn, ve görüntülerin
hazırlanması ve yaratılmasıdır. Adapte olabilirlik, kritik ve açık fikirli olma ve yüksek farkındalık ve
öz disiplin önemli değerlerdir.
Sanatsal ilgili alanları sanat öğretmenleri, ressamlar, müzisyenler, oyuncular, direktörler, el işleri
meslekleri sahipleri, fotoğrafçılar, şarkıcılar, takı tasarımcıları, kütüphaneciler, görsel artistler, galeri
ve müze çalışanları ve diğer artistik odaklı meslek çalışanları için ana gereksinimlerdendir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Yaşamımızda ve gelişimde sanatın etkisi hakkında bir sonuç çıkarmaya çalışırken, bazı yaklaşımlar
Freud teorileri ile daha yakından ilgilidir ve sanatın bilinçaltımızdaki potansiyel bir ifadesidir
(Ruddy & Milnes, 2005). Bazı başka teoriler, bir başka deyişle Jung teorilerine daha fazla
odaklanmaktadır ve sanatları, geliştirilmesi gereken doğuştan bir oluş olarak tanımlamakta ve
davranışımızda nüfuz sahibi olarak tanımlamaktadır (Collie, 2006). Ardila (2006), sanatın dış
dünyanın soyut temsiline dönüştüğü psikoanalizlere benzer referanslar yapar. Bununla birlikte,
sanat ve duygular birbiriyle ilişkilidir. Daha önce görülen yazarlar doğrudan duygular hakkında
hiçbir şey söylememiş olsalar da, (Learmoth, Huckvale, 2008) sanatın tam anlamının becerilerin
eksiksiz anlamını sanatçının duygularını yönetme ihtiyacı ve kapasitesi ile orantılı olduğunu paylaştı.
İrlanda Hükümeti (1999), sanat eğitiminin amaçlarının duygu, duyarlılık, görsel, işitsel, dokunsal ve
mekansal terimlerin ifade edilmesiyle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Daha sonra ise hayal
gücü, yaratıcı düşünce, ifade veya hareket gibi potansiyel ve kişisel yetenekleri geliştirme önemini
yansıtırlar. Takdir, değerler, benlik saygısı ve zevk, sanatsal atmosferin bir parçasıdır.
Sanatsal süreçler, hayatımızın herhangi bir alanında yaptığımız her şey için hayati olan yaratıcı
anlarla ilgilidir: bu alanlar ilişkiler, aile, iş, toplum gibi terimleri kapsar. Yaptığımız iş için yeni bir
yaklaşım edindiğimizde ve bu yaklaşım işe yaradığında yaratıcılığımızı kullanırız. Başkalarını
etkileyen bir başarıyla problem çözmenin geleneksel yollarından dışarı çıktığımızda, yaratıcılığımız
hayati önem taşıyan sosyal boyuta gereksinim duyar.
Rostan (2003) araştırmaları, sanatçıların benzersiz bilişsel yeteneklerini göstermektedir. Bu
araştırmada, genç sanatçıların, devam eden işin planlanması, izlenmesi, geçmiş tecrübeler ve diğer
modellerden öğrenme, sebat etme ve kendi eserlerini değerlendirme konusunda dikkate değer
olduklarını göstermektedir.
"Sanatsal araştırma" terimi hem sanatsal süreci tanımlamak için, hem de "estetik" ötesine
aktarılan doğru bilgiyi üreten bir ön inceleme aşaması olan bir "iş" in yaratılmasını içeren gerçek bir
disiplini tanımlamak için kullanılır. Örneğin teorik bir spekülasyonda bir konuşma yapmak;
teknolojik deneylerden bir prototip tasarlamak; belirli bir aracın yeni kullanımlarını keşfetmek, yeni
veri görselleştirme sistemleri vb. Geliştirmek gibi.
Haraoutounian (1995)’in başka bir deyimiyle sanatsal dünyada dört farklı ana süreç vardır: 1)
Meta-algılama: abstrakt algılamaya, hayal gücüne ve hislerin, duyguların ve algıların kapasitesiyle
ilişkilendirilirler. 2) Algısal ayrımcılık, sanatsal farkındalık duygusuna sahip hassas duyuları çekme
ve yakalama kapasitesine atıfta bulunmaktadır. 3) Yaratıcı yorumlama ve dinamik performans
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sadece yaratmak için değil aynı zamanda insanlara bunu göstermek içindir. İnnovasyon ve iletişim
becerileri bu bölüm için hayati faktördür.
Etkenler:
Estetik: güzelliğin yaratılması ve takdir edilmesi, duyguların ve tatların değerlendirilmesiyle sanatın,
güzelliklerin ve zevkin doğasıyla uğraşmakla ilgilidir.
Yaratıcılık ve orjinallik: farklı olma, farklı düşünme, yenilikçi olma, daha fazla çalışma belleği,
proaktif kişilik, kendine güven, risk alma, azim ve belirsizliğe tolerans yeteneği.
Alışılmışın dışında olma: var olan sonuçları tercih etmeyen, işleri farklı bir biçimde yapmaya çalışan,
organize olmayan, sosyal, daha az sistematik görevleri ve durumları tercih eden kişiler.
Fikirlerin akıcılığı: Bir konuyla ilgili bir takım fikirler üretebilme yeteneği, fikirlerin sayısı önemlidir,
kaliteleri, doğruluğu veya yaratıcılığı önemli değildir.
Görselleştirme: Bir şeyin hareket ettirildiğinde veya parçalarının taşınması veya yeniden
düzenlenmesi sırasında nasıl görüneceğini hayal etme yeteneği.
Bağımsızlık: kişinin belirli işleri yapmak için kendi yöntemlerini geliştirmesi, kendine az bir gözetim
veya hiç gözetim eşliğinde yön verebilme ve işleri yapmak adına kendine güvenme ile bağdaştırılır.
Yüksek sanatsal ilgi alanları olan bir kişiler:
 Yaratıcı
 Orjinal
 Sanatın, güzelliğin zevkin doğasıyla uğraşmakta çok başarılı
 Bir çok yararlı ve özverili fikir geliştirebilen
 Daha az sistematik görevleri ve durumları tercih eden
 Proaktif olan
 Var olan çözümleri takip etmeyi sevmeyen
 İşleri farklı şekillerde yapmaya çalışan kişilerdir.
Gelecekteki bir çalışan olarak sanatsal ilgi alanlarına yüksek ilgi duyan kişiler yeni şeyler yaratmayı
severler ve güzelliğe önem verirler. Genel olarak özverili ve kullanışlı fikirler yaratabilirler, farkı
düşünürler ve genellikle topluluktan ayrışırlar. İnnovatif ve proaktifdirler ve bilinmezliğe karşı olan
tolerans ve tutumlarıyla bilinirler. Bazen düzensiz olabilirler ve daha az sistematik olan görev ve
durumları tercih ederler.
1.3.

Beşeri Bilimler
Beşeri bilimler- tanımlar ve araştırma metotları

Beşeri bilimler mesleki ilgi alanları boyutlarından biridir. Bireyler için farklı kariyer
boyutlarını desteklemek de önemlidir. Beşeri bilimlerden gelen davranışlar ve yeterlilikler kariyer
bağlamlarına devredilebilir. Yakın tarihli bir rapora göre (Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi,
2013), eğer daha sivil bir kamuoyu söylemi, daha uyarlanabilir ve yaratıcı bir işgücü ve daha güvenli
bir ulus yaratmaya çalışırsak, beşeri bilimler ve sosyal bilimler göz önünde bulundurulacak ana
maddelerdir.
Beşeri bilimlerle ilgili disiplinler insanların insan tecrübelerini nasıl işledikleri ve
belgelediğine odaklanmaktadır. "Beşeri Bilimler" için tanımlardan biri şunu belirtir; beşeri bilimler,
kültürün anlam yaratma pratiklerini inceler ve bilgiyi ve anlayışı neyin teşkil ettiğini ayırt edici bir
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anlayışa getirirler; bu durum toplum için yararlı olmasına rağmen araçsal kullanım değerlerinin çok
bariz bir şekilde dışındadırlar; insanların mutluluğuna katkı sağlarlar, demokrasi için bir güçtürler,
kendi içlerinde iyidirler ve kendileri için değerlidirler (Small, 2014).
Boyutlar- tanım ve gerekçeler
Beşeri bilimler Cat testinde profesyonel ilgi alanlarından biri olarak tanımlanmıştır. Beşeri
bilimler bilgi dağarcığını ve profesyonel bilgi alanlarını kullanan meslekler genellikle sanat, müzik,
dil yetenekleri, kendini ifade etme yeterliliği, edebiyat ve tarih ile ilişkilendirirler. Bu insanlar
genellikle iyi yazılar yazarlar ve kolaylıkla iletişim kurabilirler. Bu kişiler için doğru kelimeleri
kullanmak önemlidir. Beşeri bilimleri keşfederk nasıl yaratıcı ve kritik bir şekilde düşünmemiz
gerektiğini, nasıl fikir yürüt soru srormamız gerektiğini öğreniriz. Bu kazandığımız bilgiler bize her
kariyer alanı için öngörüler kazandırdığı için beşeri bilimler insanı deneyimleri anlama ve keşfetme
için ideal olan yapı taşlarını sağlamaya devam ettiği için kişinin kariyeri için çok önemli bir
faktördürler.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Beşeri bilimler, esas olarak analitik, eleştirel veya spekülatif olan yöntemleri kullanarak, doğa
bilimlerindeki esaslı ampirik yaklaşımlardan (Hunt & Colander, 2016), insan durumunu inceleyen
bir disiplindir. Dolayısıyla, yetkinlikler insan koşullarının doğasını ve insan hayatını oluşturan daha
geniş kültürel ve sosyal düzenlemeleri anlamak için tanımlanmıştır. Beşeri alanlar, insanlar ile
olaylar arasındaki bağlantıları çizmek için kültürel / tarihsel bağlamlarda eleştirel düşünme,
araştırma, iletişim, kültürel istihbarat ve düşünmeyi oluşturmaktadır. Beşeri bilim alanındaki
mesleklere örnekler şunlardır: Sosyologlar, antropologlar ve ilgili profesyoneller, filozoflar, tarihçiler
ve siyaset bilimcileri, dini profesyoneller, müzisyenler, şarkıcılar, besteciler ve dansçılar.
Testteki diğer boyutlarla olan ilişkileri
Beşeri bilimler, duygusal istikrar ve duyarlılıkla ilgili tüm mesleki ilgi alanları, kişilik
özellikleri ve mizaç özellikleriyle ilgilidir. Aynı zamanda yaratıcılık, dikkat, konsantrasyon ve
mekansal görüntülü düşünme gibi çeşitli bilişsel yeteneklerle de ilgilidir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Tıbbı alanlar mühendislik öğrenimleri(Makienko & Panamaryova, 2014) ve turizm (Kellee,
2014) gibi farklı disiplinlerde beşeri bilimlerdeki boyutlarının önemi literatürde yaygın olarak
tartışılmaktadır. Bu belgelerde, beşeri bilimlerden oluşan bir geçmiş, bireylerin vazgeçilmez
unsurları olarak görülüyor çünkü bireyleri sorunları daha sağlam bir şekilde anlamalarına ve
fikirleri daha etkili ve rezonansa sahip şekillerde ifade etmelerine yardımcı oluyor. Öte yandan,
mesleki ilgi alanı olan beşeri bilimler, O * NET mesleki bilgi ağı (Mesleki Başlıklar Sözlüğü, 2003) gibi
çeşitli mesleki sözlüklerde tanımlanmaktadır (Mesleki Unvanların Sözlüğü, 2003). Beşeri bilimler
boyutu, her iki gösterge temsil soruları ve temsilci eylem ve dilbilimci, yazar, tarihçi ve siyaset
bilimcisi gibi meslek değerlerine göre değerlendirilmelidir. Siyasetten sanata kadar çeşitli meslekler
dahil adilmiştir (Hall, 1990).
Etkenler
Beşeri bilimlere ilgilenenler: sanatla ilgilenir, müzik ile ilgilenir, dillerle ilgilenir, edebiyatla
ilgilenir, tarih ile ilgilenir ve felsefeyle ilgilenir.
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Beşeri bilimler alanında aktiviteler ve deneyimler: sanat yapar, kolaylıkla yazı yazabilir, güzel
metinler ve şiirler yazabilir, akıcı bir şekilde iletişim kurar, iyi dil yetenekleri vardır, kolaylıkla
sunum yapabilir, filozofik sorular üzerine konuşabilir.
Beşeri bilimleri sevenler: beşeri bilimlere yönelik konuları severler, tarihsel bilgileri ve
süreçleri öğrenmeyi severler, doğru kelimeleri kullanmaya önem verirler, sanat konularını severler,
müzik öğrenmeyi severler, müzik yapmayı severler, resim çizmeyi ya da heykel yapmayı severler,
matematik ya da bilim gibi alanlardansa beşeri bilimleri tercih ederler.
Yaratıcı düşünme: yeni fikir ve konseptleri severler, farklı fikir ve dışa vurum
kombinasyonları üretebilirler, yaratıcı düşünmeleri sonucunda oluşan ürünler orijinal olan
eğilimindedir.
Kritik düşünme: elde edilen düşünceyi ölçerler, analiz ederler ve üzerlerinde tekrar
düşünürler, neyin doğru ya da adil olduğunu bilirler ve bunları sürdürülebilir veya kanıtlayabilirler.
Yüksek derecede beşeri bilimlere karşı eğilimi olan insanlar:










Başkalarıyla kolaylıkla iletişim kurabilirler
Yaratıcı bir şekilde düşünebilirler
İnsan davranışlarının altında yatan mekanizmaları anlayabilirler
Kritik bir şekilde düşünebilirler
Kültürel karakteristikleri anlayabilirler
Kendi kültürlerinin başkalarınınkiyle kıyaslayabilirler
Farklı kaynaklardan bilgileri karşılaştırabilirler
Kendi dillerini akıcı bir şekilde kullanabilirler
Sanat yapmaya yatkınlıkları vardır.

Gelecekteki bir çalışan olarak yüksek dereceli beşeri bilimlere yatkınlığı olan insanların insan
davranışları ve bu davranışların tarih ve kültürdeki etkileri gibi alanlara karşı yüksek bir ilgi
duyması beklenmektedir. Çeşitli kültürlerin karşılaştırılması önemlidir ve bu analiz bilgisini farklı
kaynaklardan elde etmek gerekir. Beşeri bilimler boyutuna karşı eğilimi olan insanlar, sanatsal
yollarla hem sözlü hem de yazılı akıcı iletişim yoluyla kendini ifade edebilmelidirler.
1.4.

Sosyal İlgi alanları
Tanımlar ve araştırma metotları
McKinney (2005), ne tür işlerde insanların başvurmak istediğini ve iş avında hangi yolları
aradıklarını belirlemede, beceriden ziyade çıkarların belirleyici faktör olması gerektiğine
inanmaktadır. Sosyal boyut ayrıca, müşteri hizmetleri düzeyinin yükselmesi için temel oluşturan
kişilerarası anlayış olarak da anlaşılabilir. Bu, diğer insanların anlamak istemek anlamına gelir
ve ayrıca doğru duyma ve başkalarının söylenmemiş veya kısmen ifade edilen duygu ve
endişelerini anlamaya yönelik olarak da tanımlanabilir. Bu açıklama, yüksek dinleme
becerilerine sahip olma özellikleriyle uyumludur. Kültürler arası duyarlılık, kültürel
farklılıklarda kişilerarası anlayışın özel bir örneğidir (Spencer & Spencer, 2010). Başkalarının
kişisel problemlerini tanımlamasına ve çözmesine yardımcı olmak için mantıksal düşünmeyi
kullanarak bilgi toplamak, çalışmak ve analiz etmek; başkalarına öğretmeyi de içerebilir (Fogg,
Harrington, Harrington 2012).
Boyutlar- tanımlamalar ve mantık
20

Sunulan açıklama, insanlarla temas kurma ve çalışma, takım çalışması, sorun ve duyguları
yönetme, motive etme, eğitim ve sosyolojiye ilgi olan yeterliliklerini vurgular. Sosyal boyut
eğitim ve bakım verme ile ilgilidir. Bu kişiler, kişiler arası temas kurma ve işbirliği yapma, sosyal
ve siyasi meselelerde yer alma ve diğer insanlara açılmak istemektedir. İncelenen kişiyle ilgili
derslerin örnekleri psikoloji, sosyoloji, kültürel çalışmalar, siyaset bilimi, ekonomi ve
gazeteciliktir.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Sosyal boyutun tanımı, meslek tanımlamasında kullandığımız operasyonel terimleri
içermektedir. Sosyal ilgi alanları ilgili yetkinlikler, kendi kendine kontrol, empati, rehberlik ve
koçluk becerilerine sahip olmak, problem çözme ve analitik düşünme becerisine sahip olmak,
farklı kültürlerden insanlarla ve farklı ülkeler ve sosyal geçmişler hakkında bilgi sahibi olma
yetkinliklerine sahip olmaktır. Toplumsal refah yöneticileri, sosyologlar, antropologlar ve ilgili
profesyoneller, filozoflar, tarihçiler ve siyaset bilimcileri, psikologlar ve gazeteciler arasında
sosyal alanlara ilgi bulunabilir. Eğitim, tıp, hizmetler veya yönetim ve işletme gibi diğer mesleki
ilgi alanlarını kazanmak için bu boyuta sahip olmak da gerekiyor.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Sosyal ilgi alanları olan insanlar başkalarının ruh hallerini ve duygularını algılayabilirler ve
dinleme ve gözleme dayalı olan anlayışlarını başkalarının reaksiyonlarını tahmin etmek ve
onlara karşı hazırlanmak için kolaylıkla kullanabilirler (Spencer & Spencer, 2010). İşverenlerin
ve insan kaynakları uzmanlarının, giriş seviyesi bir personel üyesi içinde en çok görmek
istedikleri becerileri belirtmeleri istenirse, etkin kişiler arası iletişim çoğunlukla listelerinin
başında gelir. Sonuç olarak, yukarıda tartışılan becerilerin geliştirilmesi bireye çok aranan
yetenekler kazandıracaktır (Fransa ve diğerleri, 2006).
Etkenler
Sosyal ilgi alanları aşağıdaki faktörler iler tanımlanabilir:
Kendi kendini kontrol edebilme: kendi davranışlarını, duygularını veya düşüncelerini kontrol
etme yeteneği, ilgisiz uyarımdan kaynaklanan müdahaleye karşı dirençli olma; irade
Empati: başkalarının ihtiyaçlarını anlama, başkalarının duygu ve hislerine karşı şefkat besleme,
başkalarının koşullarını kendi bakış açısıyla anlama, başkalarına yardım etme zorunluluğu
hissetme, sosyal-yanlı davranışı sürdürme.
Mentörlük ve rehberlik becerileri: başkalarını koçluk etmek veya yönlendirmek, başkalarını
etkilemek, kendi deneyimlerini paylaşma ihtiyacı duymak, tavsiye vermekten zevk alarak,
insanların seçimlerini etkilemesinden doğan sonuçlarla ilgili farkındalık.
Analitik düşünme ve problem çözme: ya daha fazla ya da daha kaliteli bilgi edinme, bilgi
organize etme, sonuç çıkarma, sorunları çözme ihtiyacı, verileri iyi analiz etme yeteneği.
Kültürler arası farkındalık: diğer kültürlerden, ülkelerden ve geçmişlerden gelen insanlarla
iletişim kurma becerisi. Kişisel ve kültürel farklılıklara saygı ve sevgi, farklı kişilerin ihtiyaçları,
duyguları ve görüşlerinin farkında olma, farklı ülkelerden ve geçmişlerden insanlarla iletişim
kurma ve çalışma becerisi, sosyal adalete duyarlılık.
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Sosyal ilgi alanlarına sahip bir insan:
- başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını anlar
-

başkalarının bakış açısından bakabilir

-

insanlara problemleri çözmeleri için yardım etmekten zevk alır

-

başkalarını etkileyebilir

-

başka kültürlerden gelen insanlar da dahil olmak üzere herkesle kolaylıkla iletişim kurabilir

-

yüksek seviyeli iradeye sahiptir.

Gelecekteki bir çalışan olarak yüksek derecede sosyal ilgi alanlarına sahip birinin başkalarının ve
kendinin ihtiyaçlarını, düşüncelerini ve arzularını göz önünde bulundurarak kendi duygularını ve
davranışlarını kontrol etmesi beklenmektedir. Bu yetenekler danışmanlık, deneyim paylaşımı ve
diğer insanlara tavsiyelerde yardımcı olacaktır. Sosyal ilgi alanları insanlarla çalışmaya duyulan ilgi
ve sosyal sorunları çözmeye olan hedefler ile bağlantılıdırlar.
1.5.

Yönetim ve işletme ilgi alanları
Tanımlamalar ve araştırma metotları
Yönetim hakkında konuştuğumuzda ters gidebilecek bazı şeyleri göz önünde
bulundurmalıyız, Bu durumu Londra Servis Konseyi (Adriondack, 1992) şu şekilde
açıklamıştır.






Takımdaki kişiler öz güven eksikliği sergileyebilir ve/veya hedefe fazla bağlı olabilirler
Organizasyonun ve çalışanların idealleri eşleşmeyebilir
Yönetim ve şirket yapısı açık olmayabilir veya yeterli olmaya bilir
Kişisel sorunlar, değerler, moraller ve etik şirkette önemli olmaya bilir
Kötü planlama veya açık olmayan talimatlar verilmiş olabilir

Bu örnekler, bu sorunlardan kaçınmak için geliştirilmesi gereken bazı idari ve yönetim
görevlerini açıklamamıza yardımcı olur. Aga Khan'a göre gelecekteki bir yöneticinin ve
işletmecinin işte daha iyi sonuçlar elde etmek için sahip olması gereken bazı sık karşılaşılan
değerler vardır: güven, sağduyu ve hassasiyet ana gerekliliklerdir. Dikkat, iletişim becerileri,
empati ve verimlilik de bu iş pozisyonlarında yer almaktadır. Yönetim ve işletme boyutunda
üstünlüğü olan kişilerin genel olarak yöntem, süreç ve prosedürleri içeren etkinliklerdeki
bilgi ve uzmanlığa ilgi duydukları bilinmektedir. Genellikle insanlarla çalışabilme ve
insanların düşüncelerini ifade etmekte özgür olduklarını ve güvende olduklarını hissettiren
bir ortam yaratma yeteneğine sahiptir.
Bir şirketin bu yönü, bir işletmenin gelişimi için bir önceliğe sahiptir. Bu nedenle, bir
şirket, İnsan Kaynakları veya Personel Yönetimi adı verilen bir yönetim ve idare ile ilgili bir
departmana sahip olmalıdır.
Modern toplumlar idari ve idari pozisyonlarda cinsiyet farklılığına karşı savaşıyor gibi
görünse de, bazı çalışmalar hala farklılıkların olduğunu ortaya koyuyor. Haveman ve ark.
(2009), örgütsel dinamiklerin cinsiyetler arasındaki uçurumu azaltma ihtimalinin düşük
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olduğu sonucuna varmaktadır. İş seviyesi, firma büyüklüğü ve hiyerarşik cinsiyet ayrımı,
erkeklerle kadınların yeni kurulan firmalara geçme şanslarındaki farklılığı açıklar.
Maume (2011) bu benzer durumlarda, işçi yöneticisinin cinsiyetine bağlı olarak birçok
farklı perspektif göz önüne alındığında, kadınlar ve erkekler tarafından yönetilen iş
pozisyonlarının etkisini analiz etmiştir.
Bu konuda bazı araştırmacılar, bu farkı tanımlayan ve çoğunlukla kültür ve tarihi temel
alan diğer sorunları tanımlamaktadır: Kadın yöneticiler, işgücünde, işlerinde ve firmalarında
erkek yöneticilere göre daha az deneyim sahibi olma eğilimdedir (Blau ve ark., 2013).
Başka bir kaynakta da, toplumsal, ekonomik ve psikolojik kazanımların cinsiyet
ayrımcılığının önemli bir derecede olan farklılığının nedeni olduğu söyleniyor (Reskin,
McBrier, & Kmec, 1999).
Bu tip insanlar normalde, resmin tamamını görmek, bir durumdaki önemli unsurları
tanımak ve aralarındaki ilişkileri anlama becerilerine sahiptirler. Bu boyuttaki insanlar
sorunları çözmek için şirkete fayda sağlayacak niteliklere sahiptirler; Özellikle en yüksek
organizasyonel seviyelerde, verimli olurlar.
Ekonomistler, yöneticiler, katipler, idari meslekler, muhasebeciler, satış ve tedarik
yöneticileri, finansal analistler, arka ofis uzmanları, pazarlama ve reklamcılık çalışanları ve
girişimciler: gibi meslek alanları ortalamanın üzerinde beceriler ile gerçekleştirilen etkinlikler
arasından bazılarıdır.
Boyut- tanım ve mantık
Bu boyuttaki kişilerin mesleki ilgi alanları ekonomik, idari ve finansal görevlerle
ilgilidir. Yönetim ve işletmeye yönelimli insanlar sistematik olmaktan hoşlanırlar; bu kişiler,
dakik, iyi organize olmuş, ayrıntılı bir çalışma gündemine sahip ve haysiyetli insanlardır.
İnsanlarla doğrudan temas kurmayı,ve hem bir lider olmayı hem de bilgisayarlarla
çalışmayı ve analiz yapmayı tercih ederler. Liderlik becerileri onlar için önemlidir. İlgi alanları
aşağıda verilen derslerle ilgilidir: yönetim ve pazarlama, bankacılık ve finans, işletme,
pazarlama ve reklamcılık.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Yönetim ve işletme alanındaki profesyonellerin yetkinlikleri ve nitelikleri, kuruluşları, mali ve
vergi kurallarını, Borsa için muhasebe kurallarını, iş piyasasının hukukunu, girişimciliği, başarı
önderliğini, çalışma ve faaliyetleri planlamayı, ilgili bilgileri güncellemeyi gibi iş faktörlerini
kullanmak ve kontrol etmektir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
M & M dergisi yazarı olan Paola Andrea Ruiz (2012), en başarılı şirketler ve sahip oldukları
yöneticilerin veya işletmecilerin türleriyle ilgili bazı araştırma ve çalışmaları açıklıyor. Ana
yetenekler hakkında aşağıdaki gibi konuşuyor:


Ürünün çalışması ve hakkındaki detaylar alanında bilgi, yani ortaya çıkabilecek sorunların
geliştirilmesi ve çözülmesi için gerekli tüm bilgilere sahip olunduğu anlamına gelir.
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Çalışanların potansiyellerine ulaşmaları için ve çalıştıkları yerde rahat hissetmelerini
sağlamak için onlara yön verme, yardım etme, ikna etme ve onlarla empati kurmaya yönelik
kişisel ve sosyal yetenekler.
 Şirketin her yönünü verimli bir şekilde organize edebilmek için yapıcı ve stratejik
düşünebilme yeteneği.
Bu üç husus, sorumlu tutum ve davranışların takip edilmesinin temel bir yolu olarak gelişir.
Bunları başarmak için yetenekli bir yönetici şunları sunmalıdır:


Liderlik rolü: sahip olunan gruba, çalışma alanına, kültüre, topluma ve düşünce şekline
bakmak. Her türlü liderlik, her türlü yönetim kademesi için uygun değildir.



Güçlendirme: işçilere sorumluluk vermek ve onlara şirket tarafından değer verilmesini
sağlamak, motivasyonlarının ve güvenlerinin artmasını sağlayabilir.



İnsan ve personel gelişimi: empati, saygı ve yetkilendirme üzerine kurulmuştur. Eğitim,
yardım etme isteği ve esneklik bu boyuttaki temel şartlardır.



Verimli iletişim: Doğru ilişkilere sahip olmak, yanlış anlama eyleminde bulunmamak ve doğru
bilgiyle insanları bilgilendirmek. Şirketlerdeki bir çok sorun, iki taraf arasında gidip gelen
aynı bilgiyi anlayamamaktadır.



Problem çözme müzakere yetenekleri. (Ruiz, 2012)

Sağlık ve Güvenlik Çalışma Şartlarının yönetiminin (1999) söylediğine göre: verimli bir iletişim
yönetimi risklerin kontrolüne, yapılan değerlendirmelerin verimliliğine ve organizasyondaki
sistemlerin doğruluğuna bağlıdır.
Çinli bir yönetim analizinde, bazı uzmanlar, verimsiz yönetimin genellikle baş yöneticilerin
yetersizliği ve teşvik becerilerinin olmaması ile bağlantılı olduğu sonucuna vardı. (Zhu, 1998; Zhang,
1999; Li 2002).
Yönetim ve işletme ilgi alanları uygulamalı sosyal bilimlere odaklı olarak, şirketler ve bir
şirkette olabilecek en yüksek yararo almak için gerçekleşen planlama, organizasyon, yönetim ve
kaynakların (insani, finansal, materyal bazlı, teknolojik, bilgi vb.) kontrolü üzerine olan
sorumluluğun hakkında olan çalışmaları yapmayı hedefler. Bu yarar organizasyonun hedefine bağlı
olarak ekonomik veya sosyal olabilir.
Tüm bu boyutlar ortak bazı unsurları içerir. Yönetimin odaklandığı bir hedefin varlığı, yönetim
ve işletme ile ilgilenen insanlar için önemlidir. Verimlilik, hedeflere ulaşmayı, ancak en düşük
maliyetle ve en yüksek kalitede gerçekleştirmeyi ifade eder. Prodüktivite, etkinlik ve verimlilik
bakımından asgari kaynaklarla azami sonuçlar elde etmektir. Yönetim toplumsal gruplarda
gerçekleşir. Ortak hedefi gerçekleştirmek için kaynakların koordinasyonu önemlidir.
Etkenler:
Liderlik becerileri: görevleri devretmeyi seven, örgütsel hedefleri ve öncelikleri
operasyonel seviyeye çeviren, başkalarını motive eden, bir lider kişi olmayı isteyen, ekipleri
yöneten, iş ve etkinlikleri zamanlamada etkili olan, denetlemeyi seven, görev odaklı olarak teşvik
sağlayan, yenilikleri ve zorlu zorlukları seven kişileri temsil eder.
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Analitik düşünce: Bir beceriye yatkın kişiler önemli unsurları tanır, sistemler
arasındaki ilişkileri
anlar, sayıları anlar, genellikle analiz yapar, ilgili faaliyet alanları ile ilgili bilgi ve teknik
becerilerle ilgilenirler.
Hedefe yönelim ve etkinlik: bu yeterliliğe sahip kişiler etkili bir şekilde performans gösterebilir,
olaylar üzerinde etkileri olmasını sever, akıllı hedefler belirler, hedeflere ulaşmakla ilgilenir ve
hedefe odaklıdır.
Ekonomik bilgi sahibi olma: Finans, vergi kuralları, bankacılık ve girişimcilik üzerine kuruludur.
Problemleri çözebilmek: bu tip kişiler takım ve organizasyonların yararına olacak şekilde
problemleri çözmeyi severler, olabilecek sorunları görebilirler, ve adapte olma ve esnek olma
eğilimindedirler.
Ticaret bilinci: Bu tip kişiler işletmenin faaliyet gösterdiği pazarla ilgilenir, bir işi neyin başarılı
yaptığına dair genel bir anlayışa sahiptirler.
Bilinmezlikle başa çıkma: Bu tip kişiler ellerinde olan bilgileri en iyi şekilde kullanmayı bilirler,
belirsizliklerle ve risklerle başa çıkabilirler ve değişikliklere kolaylıkla adapte olabilirler.
Yüksek derecede yönetim ve işletme alanlarına karşı ilgisi olan insanlar:













İyi liderlik yeteneğine sahiptir
Verimli bir şekilde organizasyonun her bölümüyle etkili iletişim kurabilirler
İyi analitik becerileri vardır
Teknik bilgi sahibidirler
İnsanlar arası iletişim güçleri gelişmiştir
Hedef odaklıdırlar,
Ticaret bilincine sahiptirler
Diğer çalışanlarla ve pay sahipleriyle iyi bir ilişki kurabilirler
İyi organizasyonel becerilere sahiptirler
Problem çözme yetenekleri gelişmiştir.
Baskı altında verimli çalışabilirler
Bilinmezlik ve belirsizlikle başa çıkma konusunda başarılıdırlar.

Geleceğin bir çalışanı olarak, yönetim ve işletme ilgi alanlarına olan ilginsinin yüksek olduğu
bir kişinin, uzmanlık alanıyla ilgili teknik sayısal, sözlü ve soyut bilgileri ele almak için analitik
becerileri kullanması beklenmektedir (Katz, 1974). Üstelik, böyle bir çalışanın, diğer çalışanlar ve
hissedarlar ile olumlu ilişkiler kurması ve sürdürmesi ve iyi bir takım çalışmasında bulunabilmesi
için iyi kişilerarası becerilere sahip olması bekleniyor. Bu kişiler açık iletişimi teşvik eder ve diğer
çalışanların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri güvenli bir çalışma ortamı oluştururlar
(Kaplan & Norton, 2000). Bütün örgütsel seviyelerde etkili iletişim kurarlar (Katz, 1974).
Yönetimsel ve idari becerilere sahip bir kişinin, kavramsal becerilere ve ticari farkındalığa sahip
olması, yani bir işletmeyi bütün olarak görme, işletme zorlukları ve ihtiyaçlarını, işletmenin
faaliyet gösterdiği pazar arasındaki ilişkileri anlaması ve daha geniş ekonomik ve politik
bağlamda içerikselleştirebilmesi beklenir (Katz, 1974; Hogan & Kaiser, 2005). Buna ek olarak,
gelecekteki bir çalışan olarak yüksek yönetim ve yişletme ilgi alalarına sahip bir kişinin, ekiplere
liderliik etmek, başkalarını etkilemek, desteklemek ve motive etmek gibi iyi liderlik becerilerine
sahip olması beklenmektedir (Kaplan & Norton; Hogan & Kaiser, 2005).
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Yönetsel ve idari becerilere sahip kişinin sahip olması beklenen bir diğer beceri, hedef
yönelimidir, bu kişiler açık hedefler belirleyebilir ve istenilen sonucu elde etmek için etkili bir
şekilde bu hedefleri gerçekleştirilebilirler. Dahası, sorunları etkili bir şekilde çözebilir, ve bu
duruma yüksek derecede uyarlanabilirlik ve esneklik sergileyebilirler. Böyle bir çalışan bir
sorunu tanımlayabilir, belirli durumlarla ilgili bilgileri değerlendirebilir ve soruna yaklaşma ve
çözme yollarını düşünebilir, sorunun üstesinden gelmenin en uygun yolunu kararlaştırabilir, bu
eylemin sonuçlarını düşünebilir ve sonuçları inceleyebilir. Böyle bir çalışan, analitik ve yaratıcı
beceriler sergileyebilir, mantık yürütebilir, yanal düşünce yapabilir ve inisiyatif kullanabilir. Böyle
bir çalışan zamanlamayı etkin bir şekilde yönetebilir, açıkça düşünebilir, sakinliğini koruyabilir ve
sıkı bir zaman sınırlaması ve ağır iş yükü gibi baskılar altında etkin bir şekilde çalışabilir. Bu
kişiler yeterli bilgi olmadığı halde kararlar almak gibi belirsizlik ve bilinmezlik olan durumları iyi
bir şekilde yönetebilirler (Katz,1974).
1.6.

Yasal

Tanımlamalar ve araştırma metotları
Yasal ilgi alanları, hukuka, ceza hukukine ve sivil dava ve diğer hukuki işlemlere ve yasal
işlemlere yönelik mesleki ilgi boyutlarından biridir. Gruter ve Morhenn (2000), insanlık dışı
primatlar arasındaki ahlaki sistemlerin temel yapı taşlarının, insan hukuk sisteminin ve yasal
davranışın yalnızca çevrenin ürünü olmadığını gösterdiğini yazmaktadır. "Karşılıklılık, cezalandırma
davranışları, ahlakçı saldırganlık anlaşmazlığı çözümlemesi, sempati ve empati kapasitelerinin
çağdaş hukukta ve yasal davranışta rol oynadığı bazı yöntemlerin incelenmesi, bu kapasitelerin hem
hukuk sistemlerinde hem de her yerde bulunmasını kolaylaştırdığını gösteriyor" (Gruter & Morhenn,
2000).
Boyutlar- tanım ve mantık
Yasal boyut Cat kariyer testinde hukuka, hukuktaki değişikliklere, yasal düzenlemelere ve sosyal ve
ekonomik aktivitelerin yasal taraflarına duyulan ilgi olarak tanımlanmaktadır. İkna etme, müzakere
yapma, yazı yazma, yargı ve karar verme ve kritik düşünce yasal ilgi alanlarının ana
karakteristiklerini oluşturmaktadır. Bu tanımlama aynı zamanda bir önceli kısımda Gruter ve
Morhenn (2000) tarafından yapılan tanımlamaya paraleldir.

Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Yasal ilgi alanları, ticari işlemler, hasar yükümlülüğü, dava açma veya savunmanın adli
yapılabilirliği veya hukuki hak ve yükümlülüklerle ilgili olup, yasal işlemler hakkında bilgi içerir.
Hukuka ilgi, hukukun uygulanmasına ilişkin idari ve idari işlevlerde bulunmaktadır. Bu tip bireyler
eyalet ve federal kurumlarla ilişkilerinde çevre hukukunda çalışmak, kamu yarar gruplarını, atık
imha şirketlerini veya inşaat firmalarını temsil etmek gibi alanlara yönelimlidirler.
Hukuk ölçeğindeki meslekler: Avukatlar, Hâkimler, Hukuk Müşaviri, Hakimler, Savcılar ve Kamu
Noteri olarak adlandırılabilir. Avukat için günümüz iş modeli, müşterilerin menfaatlerine olan
yetkinliğini ve sadakatini sağlamak için tasarlanan lisanslama ve etik kurallarla güçlendirilmiştir.
Geleneksel profesyonel modele, kişisel olmayan ürün ve sermaye piyasalarındaki yasal bilgilerin
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satılmasına dayanan alternatif bir model meydan okumaktadır. Bu yeni dünyada, yasal bilgi
mühendisleri yasal uygulayıcıların yerini alacaktı. (Bruce, Kobayashi, & Ribstein, 2011).
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Araştırmalarında Yizhu, hukuk eğitiminin Çin'de ciddi bir sorun olduğunu savundu. Çin'deki mevcut
hukuk eğitimi, mesleğe yönelim, yasal ahlaki eğitim ve mesleki eğitimin yetersizliği sorunuyla karşı
karşıyadır ki,bu durum teşvik edilen yeteneklerin Çin yasal yapısının şartlarını yerine getiremediği
bir duruma neden oluyor. Sorunu çözmek için hukuk eğitiminde objektif hukuk öğretiminin
tanıtılması gerekiyor. Objektif öğretimi uygulamak için öğrencilerin objektif alanda kendini
tanımlaması, maddi kaynaklar, vaka kaynakları ve öğretim elemanları gibi problemler vurgulanmalı
ve çözümlenmelidir (Yizhu, 2014).
Etkenler:
Kendini motive etme ve inisiyatif: Bu tip kişiler zaman ve enerjisini, inandığı, ç ç çoğunlukla değerler ve
temel haklar için geçerli olan sosyal olarak önemli değer ve ilkeleri uygulamayı taahhüt eden ve
başkalarını yasal kurallara uymaya motive etmekten hoşlanan kişilerdir.
Analitik ve mantıksal fikir yürütme: bu tip kişiler entelektüel olarak aktiftirler, canlı bir hayal güçleri
vardır, yaratıcıdırlar, analiz yapmayı severler, kompleks sineksizleri kolaylıkla yapabilirler ve
problem çözmeyi severler ve bu konuda başarılıdırlar.
İkna edicilik: bu tip kişilerin yada insan gruplarının davranış veya tutumlarını sözleri, duyguları ya da
mantık yürütmeyi kullanarak değiştirme becerileri vardır, bu tip kişiler ikna etmeyi severler,
baskın ve etkileyici insanlar olmak isterler.
Sözlü iletişim: bu tip kişiler açık, özlü ve mantıklı bir şekilde bilgiyi iletir, iyi bir şekilde dinler, kesin
terminoloji kullanır, konuşur ve insanlarla iletişim kurmayı severler.
Yazılı iletişim: bu tip kişiler yazıların önemli kısımlarını oluşturur, yazılı bilgileri sıralamak ve düzenlemek
ister, kişilerin düşüncelerini, hislerini, duygularını ve deneyimlerini düzene sokabilirler.
Müzakere becerileri: bu tip kişiler sorunlarla karşılaştıklarında her zaman bir anlaşmaya varmak isterler
ve hedefe takım arkadaşlarıyla aynı fikre vararak ulaşmaya çalışırlar.
Maddi hukuk ve hukuki süreç bilgisi: bu tip kişiler yerel hukuk sistemlerinin ve ulusal hukukun
temellerini bilir, hukuk kurallarını öğrenmeyi sever, hukukun temel ilkeleriyle ilgilenir, ilgili hukuk
terminolojisini kullanırlar.
Yüksek dereceli hukiki meslek alanlarına ilgisi olan insanlar:









Kendi kendini motive ederleri
Genellikle çeşitli ciddi adımlar atarlar
Analitik düşünürler
Sosyal ekonomik ve diğer aktivitelerin yasal taraflarıyla ilgilidirler
Yasal hükümlere ve kurallara saygı duyarlar
Yazılı ve sözlü iletişimde akıcıdırlar
İkna edicidirler
Müzakere etmeyi severler
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Doğruluk ve adalet arayışındadırlar

Geleceğin bir çalışanı olarak, hukuki ilgi alanları yüksek kişiler, hukuka saygılı, çok sayıda bilgiyi
işleme ve sürdürülebilir argümanlar bulmasına yardımcı olma yeteneği olan analitik becerilere sahip
kişilerdir. Dahası, hukuki ilgi alanları yüksek olan bireyler azimlidir, taahhüt ederler ve kişisel yaşamı
boyunca çalışmalarının arkasında durma eğilimindedirler. Görevlerini yerine getirmek için çok zaman
harcarlar. Ayrıca, toplum önünde konuşma becerileri, araştırma becerileri vardır ve birlikte çalıştıkları
herkesle güvene dayalı bir ilişki geliştirebilirler.
1.7.

Doğa Bilimleri (Yaşam Bilimleri)

Tanım ve araştırma metotları
Doğa bilimlerine olan ilgi, biyolog, coğrafyacı, jeolog gibi meslekler için gereklidir. Farklı türdeki
problemlerle (muhtemelen bir teknik veya bilimsel laboratuarda yapılır) başa çıkmak ve çeşitli yaşam
biçimlerini incelemek için bilimsel ilkeleri ve mantığı anlama ve kullanma becerisi olarak tanımlanır
(Fogg, Harrington, Harrington, & Shatkin, 2012). Bu boyutla ilişkili meslekler: biyolog, mikrobiyolog,
coğrafyacı, jeolog öğretmenleri, botanik, ekolojistler, zoolog ve çevre meslekleridir. Bilindiği üzere "Bilim,
bilimsel topluluk içinde, oldukça teknik bir dili kullanan birincil literatür aracılığıyla iletilir" (DebBurman,
2002, s.155). Bu nedenle öğrenciler bilimsel toplumları kavramak ve iletişim onlarla kurmak için gereken
sözlü ve yazılı kelime dağarcıklarını geliştirmelidirler. Avrupa Birliği'ndeki birçok rapor, yüksek derecede
nitelikli bilimsel ve teknik personel eksikliğine dikkat çekti. Butcherri ve diğerleri. al (2011),
öğretmenlerin ve öğretim yöntemlerinin bilimin ilgi alanlarını ve benlik kavramını nasıl geliştirebileceği
üzerine öneriler vermektedir. Öğretme yöntemleri, çocukların yeteneklerini ve ilgi alanlarını farklı
algılama biçimleriyle keşfedebildikleri okul öncesi eğitim seviyesinde başlamalıdır. "Bu yöntemlerin, daha
düşük seviyeli bir sosyal geçmişe sahip kızların veya çocukların, ilkokula başlamadan önce taban bilgisine
yetişmeleri için fırsatlar sağlayacağı" söyleniyor (s. 173). Bu, öğretmenlerin, "kızlar için atıfsal eğitime
yeniden girmek" yoluyla kızların başarı beklentilerini olumlu bir şekilde etkilemelerini gerektirir (ibid).
Aynı zamanda (kadın) temsilcilerin meslekleri hakkında konuşmaları için davet edilmesiyle, ağırlıklı
olarak erkek alan olarak algılanan bilimin görünüşü değiştirebilir.
Boyutlar- tanımlar ve mantık
Sunulan açıklama, doğa, ekoloji, biyoloji ve temel genetik alanlarındaki ilgi alanlarını vurgular. Doğa
bilimi, doğa ve ekoloji ile bağlantılı sorunları gözlemleme, analiz etme ve çözme becerisi olarak
tanımlanmıştır. Bu boyuttaki insanlar yaşam odaklı araştırmalar, evrim, hayvanlar ya da beşeri bilimler
gibi alanlara büyük ilgi gösterebilirler.
Doğa bilimi boyutu, biyoloji, coğrafya, jeoloji veya öğretim gibi dersler ile yakından ilişkilidir. Ayrıca,
genetik, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, paleontoloji, sosyo-biyoloji, zooloji gibi derslerle ilgilidir. Tıp, bilim,
eğitim, halk sağlığı veya tarım gibi konulara atıfta bulunulabilir.

Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Cat testinde tanımlanan aşağıdaki meslekler için doğal bilimlere yönelik profesyonel bir ilgi duyulması
gerekiyor: Ekoloji denetçisi, ekoloji uzmanı, biyologlar, botanikçiler, zoologlar, çevre koruma uzmanları ve
haritacılar ve araştırmacılar vb. Meslekler.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
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Doğa bilimleri mesleğine ilgi duyan meslekler, yaşam bilimleri derslerinin yoğun yükünü idare
edebilecek iyi bir akademik yeteneğe ve bazı alanlarda matematik bilim derslerine ihtiyaç duyarlar.
Analizlerinde mantık ve bilimsel düşünce kullanırlar ve karar vermede metodolojileri uygularlar. Boyut,
şekil, renk ve dokuda farklılıkları fark edebilmek önemlidir. Parmak el becerisi, gözlerin koordineli
kullanımı ve manuel hareket ve laboratuvar ve bilimsel ekipman kullanma becerisi ihtiyaç duyulan tüm
gereksinimlerdir. Uzun süreli konsantrasyon yeteneği genellikle gereklidir (Fogg i in., 2012). İyi okuma
anlama becerilerinin yanı sıra motivasyon, eleştirel düşünme, duygusal istikrar ve çatışma çözme
kapasitesine sahip olmak da bu mesleklerde yardımcı olan yetkinliklerdir.
Kadınlar bilimde büyük oranda temsil edilmemektedirler (Ceci, Williams, Ginther ve Kahn, 2014).
Uluslararası rapor gösteriyor ki "Uluslararası Matematik ve Bilim Araştırması Eğitimleri, farklı
ülkelerdeki sekiz sınıf öğrencisinin matematik testinde nasıl performans gösterdiğini karşılaştırdı sonuçlar cinsiyetler arasında hiçbir fark olmadığını varsa bile bu farkların çok küçük olduğunu gösterdi
(ibid. 29). Testler konusunda erkekler ve kızlar arasında herhangi bir farklılık olmamasına rağmen - bilim
kolejlerine olan başvurular arasında muazzam bir fark var: "Kızlardan iki kat daha fazla erkek bu
üniversitelere girmek istiyor ancak bu cinsiyet farkı testteki puan farklılıklarını yansıtmıyor'' (ibid. 30).
Diğer araştırmalar ayrıca fen eğitiminde cinsiyete özgüllüğün ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ulusal
çapta bir sorun olduğunu gösteriyor (Buccheri, Gürber, & Brühwiler, 2011).
Etkenler
Kompleks sorunları analize etmek ve çözmek: bu kişiler kompleks sorunları algılayabilir ve onları
ellerindeki bilgilere göre gözden geçirebilir ve çözümlerini üretmek için bu bilgileri kullanabilir ve
geliştirebilir.
Doğaya olan ilgi: bu kişisel hayvanlarla, bitkilerle ve diğer maddelerle çalışmayı severler ve doğayı ve
onun sistemlerini gözlemlemeyi ve analize etmeyi severler.
Tümdengelim mantığı: bu tip insanlar mantıklı çözüler üretebilmek için genel kuralları spesifik
problemlere uygulayabilirler.
Çoktan gelim mantığı: bu kişiler genel kurallardan ve çıkarımlardan küçük bilgi parçacıkları alıp
birleştirebilirler ve ilgisiz olan olaylar arasında bağlantı kurabilirler.
Mantıksal ve kritik düşünme: bu tip kişiler farklı alternatif problemlerin çözümlerinin, çıkarımların ya da
problemlere yapılan yaklaşımların güçlü ve zayıf yanlarını mantık ve çıkarım güçlerini kullanarak
bulabilirler.
Sistem analizi: bu kişilerin bir sistemin nasıl çalıştığını ve durumlarda, operasyonlarda ve çevrede olan
değişimlerin sonucu nasıl etkileyeceğini belirleme yetenekleri vardır.
Bilime yönelik yüksek profesyonel ilgileri olan bu kişiler:









Biyoloji, kimya, fizik ve jeoloji alanlarına ilgilidirler
Doğa, hayvanlar ve ekoloji alanları üzerine meraklıdırlar
Natürel, kimyasal ve fiziksel süreçlerin temel kuralları ve gerçeklikleri hakkında ilgilidirler
Doğayla temasta olmayı severler, ve natürel çevrelerden keyif alırlar
Hayvanlarla ve/veya bitkilerle ilgilenmeye hazırdırlar
Deney yapmayı ve gözleme dayalı araştırmalarda bulunmayı severler
Varsayımları tartışmayı severeler ve teorilerden tahminler üretmekten keyif alırlar
Eşyaların ve sistemlerin nasıl çalıştıkları hakkında meraklıdırlar.
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Gelecekteki bir çalışan olarak, doğa bilimlerine yüksek ilgi duyan bir kişi araştırmacı, meraklı ve
veri ve süreçlerle ilgilidir. Genellikle analitik becerilere ve ayrıntılarda derinlemesine inme eğilimleri
vardır. Çok miktarda bilgi işlemekten ve teorileri kontrol etmekten, argümanları rasyonel olarak
tartışmaktan, verileri ve rakamları kullanmaktan hoşlanırlar. Genellikle taze ve yenilikçi bir bakış açıları
vardır ve bir sorunu çözmek için inisiyatif kullanmayı severler. Doğa bilimlerine yüksek düzeyde ilgi
duyan kişiler bilinçli, kararlı, verileri araştırmaya ve popüler mitlere rasyonel olarak sorgulamaya
eğilimlidirler. Zorluklara sistemik çözümler bulmaya ve uygulamaya odaklanırlar. Ayrıca, toplum önünde
konuşma becerileri ve araştırma becerileri vardır ve birlikte çalıştıkları herkesle güvene dayalı bir ilişki
geliştirebilirler.
1.8.

Tıbbi
Tanımlar ve araştırma metotları

Tıp mesleği, Oxford Sözlük tarafından, hastalığın tanısı, tedavisi ve önlenmesi üzerine olan bilim ve
uygulama olarak tanımlanmaktadır (Oxford Dictionaries Online, Oxford University Press). Daniel Callahan
(1973) tarafından açıklanan Dünya Sağlık Örgütü, sağlığın anlamını sadece hastalık yokluğu değil zihinsel,
fiziki ve sosyal refahın (...) olduğu bir varoluş olarak ortaya koydu. Ve tıbbi servis ve profesyoneli de bu
durumu idare edenler olarak açıkladı.
Tıbbi profesyoneller mesleklerini sağlık bilimleri altında bilimsel düşünceyi ve sosyal düşünceleri
göz önünde bulundurarak yürütürler. Sağlık konularında verdikleri kararlarda otonomdurlar, morale
önem verirler ve etiktirler. Sağlık bilimlerinin pratik olarak uygulanmasında hayata saygı duyarlar ve etik
ve yasal prensipleri uygularlar. Birey, aile ve toplumun sosyal ve sağlık sorunlarına karşı dayanışma
halindedirler. Bireysel ve toplu sağlığın belirleyicilerini belirleyebilir ve kapsamlı sağlık ilkelerini tanıyıp
uygulayabilirler.
Arnetz (2005) ve Wallance, Lemaire, Ghali (2009) tıbbi personelin bazı kişilik özelliklerinin ve
duygularının sadece kendileri için değil, aynı zamanda daha iyi bir hizmet kalitesi geliştirilmesinde için
olan öneminden söz ettiler. Bu göstergeler sağlıklı yaşam, memnuniyet, stres düzeyi ve sağlık ile ilgilidir.
Bu ifadelerin eksikliği, daha az üretkenlik, hata, tıbbi hataya yol açma, müşterilerin hastaların veya
mesleki problemlere neden olabilir.
Gérvas ve Ortún (1995), çalışmanın geliştirilmesi için tıbbi mertebelerin ekstra bazı uzmanlara
ihtiyacı olduğunu belirtiyor: bu uzmanlıklar hemşirelik, hademelik, sosyal hizmet uzmanı ve idari
personel gibi mesleklerdir. Gerves Ve Ortun bu tıbba yönelik uzmanlık alanlarının dört ana özelliğe
ayrıştırılabileceğini tanımladılar, bu alanlar:





İnsanlara ve onların sağlıklarına duyulan ilgi
Daha iyi bir sağlığa kavuşturmak için problem çözme becerileri
Birden fazla seçeneği gözden geçirerek karar verilmesi gereken durumlarda etkili olmak
Süreçleri boylamasına takip edebilmek.

Boyutlar- tanım ve mantık
Bu boyut, tıp, sağlık ve sağlık koruyucu bakım ile ilgilenen kişileri tanımlar. Fizyoloji ve tıbbi yönler
hakkında geniş, ayrıntılı bilgi sahibi olmak, yardım etmek ve yeni çözümler bulmak, diğer insanlarla
kolayca iletişim kurmak ve empati kurma eğiliminde olmak, diğerlerini anlamak bu mesleğe ilgi duyan
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kişilerin yetkinlikleri arasındadır. İlgi alanları: tıp, hemşirelik, fizyoterapi, eczacılık, biyo-teknoloji,
veterinerlik gibi mesleklerdir.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Tıpta çalışan profesyonellerin yeterlikleri ve nitelikleri, fizyoloji, insan vücudunun işlevleri ve
sağlık bakımı, problem çözebilme, yeni fikirlere açık olma ve öğrenme, kendini denetleme, yüksek öz
yeterlik, uygun kararlar alma ve empati kurma becerisidir. Tıbbi ilgi alanları olan meslekler örneğin:
tıp doktorları, diş hekimleri, terapistler, gözlükçüler, sağlık görevlileri, hemşireler, tıbbi teknisyenler
ve kişisel bakım çalışanlarıdır.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Barselona Tıp Üniversitesinin hazırladığı bir rapora göre, tıbbi mesleklerle ilgilenen bir
kişinin sahip olması gereken yetenekler aşağıdaki gibidir (Palés,Argullós, 2005):












Objektif beceriler
Pratik prosedür becerileri
Hastaların hakkında araştırma yapma becerileri
Hastalara bakma ve onları tedavi etme becerileri
Sağlığı teşvik etme ve hastalıkları önleme yeteneği
İletişim becerileri
Bilgi elde etme becerileri
Temel bilim, sosyoloji ve objektivite hakkında ve bu konuların prensipleri hakkında bilgi sahibi
olmak
Doğru tavrı takınabilme ve etik ve yasal sorumlulukları üstlenebilme
Karar verme becerileri ve mantık yürütme ve objektif yargılama becerileri
Kendini geliştirme yeterlilikleri

Tıbba ilgi duyan kişiler daha önce tıbbi alanda çalışmakta olan bir kişiyle tanıştıklarında veya mesleği
görme imkanları olduğunda,bu alana yönelmeye daha isteklidirler. Tıp sektöründeki öğrenciler ve yeni
başlayanlar, uygun modele sahip oldukları takdirde yeteneklerini öğrenmek ve geliştirmek için motive
olurlar. Bunlar, Wright, Wong ve Newill (1997) tarafından yürütülen araştırmanın temel sonuçlarını
oluşturmaktadır.
Etkenler
Tıbbi boyutlar aşağıdaki karakteristik özellikler tarafından tanımlanır:
Tıbbi yönelim: bu kişiler fizyoloji ve insan vücudunun işlevleri üzerine ilgili olmak, başkalarının sağlığı
hakkında endişelenmek ve aktif olarak onların sağlığını iyileştirmeye çalışmakla tanımlanırlar.
Analitik düşünme & problem çözme: bu kişiler daha fazla ya da daha iyi bilgi edinmeye, organize olmaya,
sonuçlar çıkarmaya, problemleri çözerken zevk almaya ve iyi bir şekilde analize etmeye olan
ihtiyaçlarıyla karakterize edilirler,
Bilişsellik için ihtiyaç: bu kişiler entelektüel meraka sahiptir, bilişsel aktivitelerden zevk alırlar, problem
çözmeye odaklanırlar, yeni fikirlere açıktırlar ve aktivitelere entelektüel bağlamda ilgi duyarlar.
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Kendini kontrol edebilme: bu kişiler kendi davranışlarını, duygularını veya düşüncelerini kontrol
edebilirler, yaptıkları işle bağlantısı olmayan uyarıcıları görmezden gelebilirler.
Yüksek öz yeterlik: bu kişiler kendilerine güvenir, kendi görevlerini tamamlama ve hedeflerine ulaşma
kabiliyetlerine inanmaya eğilimleri vardır; bir görevi devam ettirme ve başarılı olma becerisine
sahiptirler; kişinin kendi motivasyonu, davranış ve sosyal çevresi üzerindeki kontrolünü sağlama
becerisi vardır.
Karar verme: bu kişilerin kendine güvenle karar alma becerileri vardır ve ellerinde olan opsiyonların
arasından en mantıklı olanını seçme becerileri vardır. Her opsiyonun pozitif ve negatif yönlerini
tartabilirler ve bütün alternatifleri göz önüne alabilirler.
Empati: Başkalarının ihtiyaçlarını anlama, başkalarının hislerine ve duygularına karşı şefkat besleme ve
başkalarının içinde oldukları durumları onların perspektifinden görme, başkalarına yardım etmeyi
bir gereklilik olarak görme ve yüksek dereceli sosyal davranışları sürdürme becerileri vardır.
Yüksek dereceli tıbbi ilgi alanları olan insanlarda aşağıdaki özelliklere rastlanır:
 Bilgiyi toplama ve organize edebilme
 Yaralıları belirleyebilme
 Kendi davranış ve duygularını kontrol edebilme
 Stresi tolere edebilme
 Tek başıma verimli kararlar alabilme
 Kendine güvenli olma
 Başkalarının duygularını anlayabilme
 Motive olan
 Entelektüel merak sahibi olmak
 Baskın olmak
Geleceğin bir çalışanı olarak, tıbbi ilgi alanları yüksek olan bu kişilerin fizyoloji ve insan işleyişi
üzerine ilgisi olması ve başkalarının sağlığına önem vermesi ve bu sağlığı iyileştirmeye çalışması beklenir;
Tıbbi mesleki ilgi ile ilişkili meslekler yüksek seviyede stres yönetimi ve kendi kendini kontrol gerektirir.
Bu mesleki ilgi dalında, iyi iletişim becerilerine ve empatiye sahip olmak ve bilgileri analiz etmek ve
değerlendirmek önemlidir. Dolayısıyla, tıbbi ilgiye sahip kişiler çok yönlü olmalıdırlar.
1.9 Bilim
Tanımlar ve araştırma metotları
Bilim, profesyonel ilgi alanlarının boyutlarından biridir. Mühendislik boyutu altında tanımlanan
teknik mesleklerin çoğunun temellerini içerir. Bilim, test edilebilir sonuçlar için sistematik yaklaşımlar,
gözlemler ve deneyler kullanır. Bilim güvenilir ve öğretilebilirdir. Bilim meslekleri insanın sürdürülebilir
teknolojik gelişimi için yaşamsal öneme sahiptir. Bilim boyutunda çalışan kişilere bilim insanları denir ve
bu kişiler bilgi edinmek için sistematik faaliyetlerde bulunurlar.
"Bilim" için tanımlardan biri, Alabama Üniversitesi'nden Sheldon Gottlieb'e aittir: Bilim, insanlar
tarafından yaşayan doğal dünya hakkındaki bilgileri keşfetmek ve bu bilgileri nasıl anlamlı diziler haline
organize edilebileceğini keşfetmek için tasarlanmış, entelektüel bir faaliyettir. Bilimin birincil amacı,
gerçekleri toplamaktır (veriler). Bilimin nihai amacı, çeşitli gerçekler arasında ve içinde bulunan düzeni
ayırt etmektir (Gottlieb, 1997).
CaT testindeki bilim boyutları ve mantığı
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Bilim Cat testnin içinde boyutlardan biri olarak tanımlanmıştır. Tüm teknik meslekler bilimin sonuçlarını
kullanır. Bilim insanlarının en yaygın özellikleri merak ve sabırdır. Bilim adamları çevrelerindeki dünyayı
merak eder ve her maddenin işe yarayıp yaramadığını öğrenmek isterler. Bu insanlar fizik, matematik ve
bilgisayar bilimleriyle ilgilenirler. İlgi alanlarının önemli bir kısmı, bilimsel araştırma yapmak, karmaşık
sorunları analiz etmek ve çözmek ve deneyler yapmak ile ilgilidir.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Bilim mesleklerindeki yetkinlikler, fizik, kimya, yaşam bilimleri ve matematiğin temel çekirdek
fikirlerinin anlayışını kapsar. Sorunların analiz edilmesi ve çözümler için bilimsel yaklaşımların
değerlendirilmesi bu durumda esastır. Bilim alanındaki yetenekler eleştirel düşünme, araştırma,
iletişim, matematik, fizik ve veri analizini oluşturmaktadır. Bilim alanındaki mesleklere örnekler:
matematik, fizik, kimya ve bilgisayar bilimleridir. Meslek örnekleri olarak: fizikçi, matematikçi,
bilgisayar bilimcisi ve istatistiker verilebilir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Bilim boyutunun önemi Avrupa'da açıktır. Tüm ülkeler, bilim projeleri aracılığıyla öğrenilen konuları
oluşturan STEM tabanlı eğitim modellerini kullanarak okullarda fen öğretimini geliştirmeye çalışıyorlar.
Öte yandan, mesleki bir ilgi olarak bilim, O * NET mesleki bilgi ağı (Mesleki Başlıklar Sözlüğü, 2015) gibi
çeşitli mesleki sözlüklerde tanımlanmıştır.
Bilim göstergeleri:
Bilgi sahibi olma: bu kişiler bilimsel araştırmalar yapma, kompleks problemleri ve deneyleri çözme ve
analize etme, fiziğe, matematiğe ve bilişsel bilimlere karşı ilgi duyma eğilimindedirler.
Veri analiz etme: bu kişiler istatistik, bilgisayar bilimleri, gerekli bilgileri keşfetmek için verilerin kontrol
edilmesi, temizlemesi, değiştirilmesi ve modellenmesi gibi alanlara ilgisi olan ve sonuçları öneren
ve karar verme sürecini destekleyen kişilerdir.
Kesin ve doğru olmak: bu kişiler detaylara önem verir, öz disiplinlidirler, mükemmeliyetçi olma
eğilimdedirler, titiz mantıksal ve organize kişilerdir.
Görevleri yaparken mükemmeliyetçi olma: bu kişiler titiz olarak eylemleri net ve detaylı bir şekilde analiz
edebilirler, veri analizinde, hassasiyette detaylara dikkatte ve doğrulukta mükemmeldirler, ve
mükemmeliyetçi olma eğilimindedirler.
Yüksek derecede bilimsel yeterlilikleri olan kişiler aşağıdaki özelliklere sahiptir:
-

kritik düşünme becerisi vardır
kesin, net ve sabırlıdır
ortalamanın üstünde bir zekaya sahiptir
sayılarla arası iyidir
problem çözme becerileri gelişmiştir
alışılmışın dışında düşünür
bir çok araştırmayı yürütme konusunda iyidir
doğuştan meraklıdır
bilgileri analize etmede ve verileri işlemede iyidir.
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Gelecekteki bir çalışan olarak yüksek bilim yeterliliğine sahip kişilerin ileri düzeyde araştırma
yapmak için bilimsel verileri toplamak, işlemek ve analiz edebilmesi beklenmektedir. Bilimde yetkin
olmak, alışılmışın dışında, eleştirel düşünebilmek demektir. Problem çözme, bilimsel olarak yetkili olan
kişilerin ana becerilerindendir. Son olarak, bilime yatkın bir kişi, yeni bir şey keşfetmek arzusu ile
yönlendirilen doğal olarak meraklı bir karaktere sahiptir.
1.10 Mühendislik
Tanım ve araştırma metotları
Mühendisliğin profesyonel ilgisi Fogg ve ark.na göre (2012) '' manuel '' ve '' teknik veya mekanik ''
yeteneklerin bir kombinasyonu olarak tanımlanır ve makinelerde kontrolleri ayarlamaya yarayan bir
ekipmanı çalıştırmak için elleri, parmakları ve gözleri koordine etme veya kurulması için talimatların
okunması gereken eşyaları inşa etme yeteneğine atıfta bulunur,"(s.23). Aynı zamanda teknik veya
mekanik terimleri veya dili anlamayı, ekipmanı kurma veya çalıştırmada uygun prosedürleri takip etmeyi,
makineyi çalıştırma ve makinelerin neden işe yaramadığını anlama ve tamir etme veya onarma becerisine
sahip olma yeteneğini de içerir (Fogg ve ark., 2012).
Royal Academy of Engineering tarafından 2014'te yaptırılan rapor formu, mühendislerin düşünme
ve hareket etme biçimlerini tanımlayan altı mühendislik düşünme alışkanlıklarını belirledi. Rapor aynı
zamanda eğitim sistemini mühendisleri geliştirmek amacıyla nasıl yeniden modellememiz gerektiğini
göstermektir. Bu altı düşünce şekli olarak sistemsel düşünmeyi, adapte olabilmeyi, problem bulmayı,
yaratıcı problem çözmeyi, görselleştirmeyi ve geliştirmeyi tanımladılar (Lucas, Hanson & Claxton, 2014,
s.3).
Boyutlar- tanım ve mantık
Mühendislik boyutu yapım, inşaat, mimari, ahşap şapka, ayakkabı gibi eşyaların yapımı ve
onarımı tekstil, konfeksiyon gibi alanları kapsamaktadır. Pratik düşünme, teknik ve mekanik görevleri
yapabilme, elle yapılan aktiviteler, mühendislik mesleği için gerekli temel faaliyetlerdir. Bu tip kişiler
makinelerin ve teknik ekipmanların, teknolojinin, üretimin, işleme otomasyonunun yapımı ve işletimi
üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Bu alanlar mühendislik, makine mühendisliği, metalürji, elektronik,
elektrik ve robotik ve telekomünikasyon gibi meslek alanlarını içerir.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Mühendislik, mühendislik (maden mühendisleri, metalürji uzmanları ve ilgili profesyoneller,
kimyasal, mekanik, çevresel, endüstriyel, üretim vb.), mühendislik teknisyenliği, bina mimarlığı, metal
kalıpçılığı ve ana mekanizma inşaatçılığı, metal işleme makinesi araç setörlüğü ve operatörlüğü, pilotaj,
motor mekaniği ve tamirciliği, elektronik ve telekomünikasyon tesisatçılığı ve tamirciliği, vs. gibi
mesleklerde temel ilgi alanıdır.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Pratik ve teknik beceriler mühendisler için önemlidir, bu becerileri analitik ve entelektüel
araştırmalarda birleştirirler. Bu ikisi arasındaki özel ilişki, kişinin öncelikle bir mühendis veya bir
teknolog olarak çalışıp çalışmadığına karar verebilir. Makine mühendisliği alanında, teknik, mekanik ve
manuel beceriler çoğunlukla katkıda bulunur. Mühendisler rasyonel ilkeleri takip eder ve kesin ve çok
metodiktirler. Onlar hedef odaklıdırlar ve dikkatlerini dağıtmak zordur. Kendilerini iyi organize ederler ve
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sorumluluklarını yerine getirirler ve kontrollüdürler (Fogg ve diğerleri, 2012, s.363). Fogg ve ark. (2012),
mühendislik yöneticilerine olan talebin büyümeye devam etmesi gerektiğini ve mühendislik yöneticileri
için olan fırsatların, mekanik ve elektrik mühendisliği gibi daha yavaş gelişen alanlara kıyasla hızla
büyüyen çevre ve biyomedikal mühendisliği alanlarındaki gibi daha iyi olması gerektiğini belirtti. Gelişmiş
teknik bilgiye ve güçlü iletişim becerilerine sahip mühendisler, yöneticiler olmak için en iyi pozisyondaki
kişilerdir "(Fogg et al. 2012, s. 363). Perkins (2013) yaptığı incelemede, mühendislik eğitimi alanlarının
analitik yaklaşımları ve proje yönetimi becerileri nedeniyle (sayfa 6) diğer meslekleri yapmak için de
uygun olduğunu vurguladı. İncelemesinde ayrıca, mühendislik mesleğinin gençlerin ve özellikle de
kızların kariyer olarak ilerlemesini engelleyen yaygın yanlış anlamalar ve görünürlük eksikliği çekmeye
devam ettiğini belirtti (Perkins, 2013, s.17).
Göstergeler:
Uzmanlık alanına ilgi: bu tip kişiler inşaat alanına ilgi duyarlar, eşyaların nasıl yapıldıklarını bilmek
isterler, bir şeyleri yapmayı severler ve genellikle makineleri tamir ederler.
Uyumu göstermek için test veya analizleri ölçümleme veya kağıda dökme yeteneği: bu tip kişiler teknik
belgeleri okuyabilirler, genellikle teknik belgeleri okurlar ve dökümasyon eskizleri çizmeyi
severler.
Matematiksel ve fiziğe dayalı yetkinlikler: bu tip kişiler hesaplama yapmayı severler ve matematik ve fizik
alanlarında iyi notlara sahiptirler.
Analitik beceriler: bu tip kişiler süreçleri anlayabilirler, parçalardan bütüne giden süreci ve bunların
arasındaki bağlantıları takip etmeyi severler.
Pratik düşünme: bu tip kişiler çevrelerine ayak uydurmayı veya bir hedefe ulaşmak için değişen ortama
uyum sağlamayı severler, bilgilerini gerek hayatta kullanmayı severler, ve gerçek hayattaki
problemleri çözmeyi severler.
Tamir etme becerisi: bu tip kişiler genellikle bozulan eşyaları tamir etmeyi severler, boyutsal hayal gücü
kullanırlar, basit makineler ve eşyalar inşa etmeyi severler, el becerisine sahiptirler ve
yaratıcılardır ve dayanma güçleri yüksektir.
Yüksek derecede mühendislik alanlarına karşı profesyonel ilgisi olan kişiler:







makinelere, inşaatlara ve mimari eserlere ilgi duyarlar
makineleri kullanabilirler
makineleri ve aletleri tamir etme becerileri vardır
pratik düşünebilirler
el işi gerektiren aktivitelere odaklanırlar
mantıksal prensipleri takip ederler

Geleceğin bir çalışanı olarak, mühendislik mesleğine yüksek ilgi duyan bir kişinin iyi el becerisine
sahip olması, el aletlerini tamir edebilmesi ve bir el kitabını okumayı ve takip etmeyi gerektiren bir şeyi
bir araya getirebilmesi beklenir. Mühendisler rasyonel ilkeleri takip eder ve çok metodiktirler.
Sorumludurlar ve kontrolü ele geçirmeyi (makinelerde veya insanlarda) severler. İleri teknik bilgi ve
iletişim yeteneklerinin birleşim halinde idari pozisyonlara getirilebilirler.
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1.11 Mimari ve İnşaat
Tanım ve araştırma metotları
Mimarlık bazen sanat ile mühendislik arasında bir yerde bulunan bir meslek olarak kabul edilir.
Antik Yunanda Arkhitekton, tüm zanaatkarların ve sanatçıların baş yapıcısı veya usta teknisyeni idi.
Çağdaş mimarlık tanımı, mesleki faaliyet alanını bina, yapı ve mekanları planlama ve tasarlama tekniği
olarak sunar (Collins, Ackerman, & Gowans, 2016). İnşaatçılar ve sivil / yapısal mühendisler bina yapıları
ve altyapısının inşası ve bakımını planlar, tasarlar ve denetlerler. İnşaatçılar yollar, demiryolları,
havaalanları, köprüler, limanlar, barajlar, sulama projeleri ve daha birçok alanda uzmanlaşabilirler.
Genel olarak mimarlar ve inşaatçılar yapıların amaçlarını ve gereksinimlerini belirler. Mimarların
görevi, binanın görünüşüne ve yapımına ilişkin ayrıntıları gösteren nihai inşaat planlarını geliştirmektir.
Bu planlara eşlik eden yapısal sistemin çizimleridir; bunlar klima, ısıtma ve havalandırma sistemleri;
elektriksel sistemler; iletişim sistemleri; sıhhi tesisat; ve muhtemelen, site ve peyzaj planları
olabilir.(Moore, 2001).
Tasarımların gelişmesinde mimarlar, eyalet ve yerel bina kodlarını, imar kanunlarını, yangın
yönetmeliklerini ve engelli insanlar için kolay bina erişimini gerektiren diğer kanunları takip etmelidir.
Mimarlar, gerekli malzeme, teçhizat ve inşaat süresinin uzunluğunu, teknik özelliklerin yapısını, çizim ve
belgeleri hazırlayan doğrudan çalışanları denetler, bilgisayar yazılımlarıyla ölçek çizimlerini elle hazırlar,
inşaat müteahhitleri için sözleşme dokümanları hazırlar, inşaat sözleşmelerini yönetir ve iş yerlerini
ziyaret ederler ve inşaatın mimari planlara bağlı olarak ve yeni pazarlama çalışmaları bulup bunları
sunarlar (Azizi & Torabi, 2015).
Mimarlar ve inşaatçıları aşağıda verilen temel bilgi, yetenek ve yaklaşımlara sahip olmalıdırlar:
- Estetik ve teknik ihtiyaçları karşılayan ve çevresel açıdan sürdürülebilir olacak şekilde tasarlanmış
mimari tasarımlar oluşturmak;
- Güzel sanatların mimari tasarımın kalitesi üzerindeki etkisi hakkında bilgi sahibi olmak; - Kentsel
tasarım, planlama ve planlama sürecinde yer alan beceriler konusunda yeterli bilgi sahibi olma;
- İnsanlarla bina ve bina ile çevre arasındaki ilişkiyi anlama becerisi;
- Çevreye duyarlı tasarımın sağlanması için yeterli bilgi sahibi olmak;
- Mimarlık mesleğinin ve mimarların toplumdaki rolü hakkında bilgi sahibi olmak;
-Taslak tasarımların spesifikasyonlarının incelenmesi ve hazırlanma yöntemlerinin bilgisi hakkında bilgili
olmak;
- Yapı tasarımı ile ilgili olan yapısal tasarım, inşaat ve mühendislik problemleri hakkında bilgi sahibi
olmak;
- Fiziksel sorunlar ve teknolojiler ile binaların iklim koşullarına karşı olan iç koşulları ve konfor
koşullarını sağlamak için işlevlerinin yeterince bilinmesi;
- Maliyet faktörleri ve yapı düzenlemeleri tarafından öngörülen sınırlar dahilinde kullanıcıların
ihtiyaçlarını karşılayacak gerekli tasarım becerileri sahibi olmak;
- Binalardaki tasarım kavramları için dikkate alınması gereken endüstriler, organizasyonlar,
düzenlemeler ve prosedürler hakkında yeterli bilgiye ve planları tercüme edilecek genel planlamaya
entegre olmuş olmak;
- Proje maliyetinin finansmanı, yönetimi ve kontrolü konusunda yeterli bilgi sahibi olmak. -Ahlaki
yetkinlikler ve etiğe yönelik tutumlara sahip olmak(Reischl, Cavico, Mujtaba, & Pellet, 2010).
Boyutlar- tanımlar ve mantık
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Bu ilgi alanı çeşitli bina ve objelerin tasarım ve yapımını kapsar. Bu alanda çalışan uzmanlar,
mekansal hayal gücünü uygulamayı, inşa etmeyi ve yapımda yeni çözümler icat etmek ve uygulamak
isteyen kişilerdir. İlgi alanları kentsel, mimari ve mühendisliği kapsar.
Çalışma alanlarına örnekler: mimari, kentçilik, peyzaj, inşaat ve tasarımdır. Meslek örnekleri: mimar,
kentsel plancı, inşaat mühendisi, sıhhi mühendis, iç mimar, marangoz, inşaat ve inşaat müfettişi, derrick
operatörü, elektrik ve elektronik tamircisi, boru hattı yapımcısı, ev montajcısı, güneş enerjisi tesisatçısı ve
teknisyeni, öğretmen, inşaat mühendisliği teknisyeni, jeotermal teknisyen, ısıtma ve iklimlendirme
teknisyeni ve montajcısı olarak sınıflandırılabilir (Smith, 2010).
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Mimarlık ve inşaat boyutunun yetkinlikleri ve nitelikleri inşaat, mimari ve yapı teknikleridir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Mimarlar ve inşaat meslekleri son derece bireyselcidirler. İnşaat uzmanlarının zihinsel iş sağlığı ve iş
güvenliği modellerini araştıran bir araştırma, altmış Avustralyalı inşaat uzmanı (15 mimar, 15 mühendis,
15 inşaatçı ve 15 İSG uzmanı) arasında yapıldı. Katılımcılardan, farklı bina sistemlerini tasvir eden
fotoğrafları, tasvir edilen bina sistemlerinin her birinin yapımından kaynaklanan kazara yaralanma
olasılığına ilişkin kararlarına dayanarak bir tabloya bölmeleri istendi. Sonuçlar, paylaşılan zihinsel
modellerin (SMM), inşaat projesi ekiplerinde bulunması pek olası olmadığını, çünkü her bir kişi İSG'yi
anlamak için kendi referans çerçevesini kullanmakta olduğunu gösterdi. Çalışmanın yazarları, bina
sistemlerinin seçimi veya spesifikasyonunda etkin karar verme amacıyla proje karar verme alanına çeşitli
bakış açıları eklemeyi önerdiler (Lingard, Peihua Zhang, Blismas, Wakefield, & Kleiner, 2015).
Mimar ve inşaatçının rolü, inşaat projelerinin yürütülmesinin güvenliğinin sorumluluğunu
taşımaktır. Bu durum proje tasarım aşamasında mesleki güvenlik ve yaralanmanın önlenmesine ilişkin
92/57 / EEC sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği tarafından beklenmektedir. Kalitatif yöntemler, bir grup
uzmanla birlikte yarı yapılandırılmış görüşmeler ve odak grupları içermektedir. İnşaat ve ilgili
mesleklerden (mimarlar, mühendisler, inşaatçılar, geliştiriciler ve diğer inşaat uzmanları) 60 kişi, İspanya
ve Birleşik Krallık'ta (UK) 92/57 / EEC sayılı Direktifin etkinliğinin ulusal algılamalarını oluşturmak için
17 önemli soruyu yanıtladı. İngiltere'de proje tasarım aşamasında PtD'nin uygulanması, yönetmeliklerin
proje tasarımcılarının yanı sıra koordinatörün yükümlülüklerini açıkça belirtmesi nedeniyle daha nettir.
İspanyol uzmanlarla yapılan görüşmeler, İspanya'da kaza önleme kültürünün daha az gerçekleştiğini
gösteriyor. Avrupa Yönergesi ve PtD'yi etkileyen ulusal düzenlemeler arasındaki en önemli farklar, Sağlık
ve Güvenlik Koordinatörü ile Sağlık ve Güvenlik belgeleriyle bağlantılıdır (Martínez-Aires, Rubio Gámez, &
Gibb, 2016).
İnşaatçıların karmaşık programlama araçları kullanarak ekipler halinde işbirliği yapması
beklenmektedir. Mekanik, elektrik ve sıhhi tesisat (MEP) sistemlerinin koordinasyonu karmaşık binalar
ve endüstriyel tesisler için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Süreç, her bina sistemi için ekipmanın
konumlandırılmasını ve bağlantı elemanlarının yönlendirilmesini içerir. Bu çok disiplinli çalışma, zaman
alıcı ve pahalıdır ve proje ömrü boyunca her bir sistem hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Yapım
süreci boyunca alan tahsisi ve inşaatların optimizasyonu için heuristik yöntemleri yaygın olarak
kullanmak hususunda ve çok disiplinli ekipte işbirliği yapmak adına hazırlıklı olmak bir zorunluluktur
(Korman, Fischer, & Tatum, 2003).
Göstergeler
Dizayn konusunda ilgi ve merak: bu kişiler net teknik çizimlerin, çizimlerin, modellerin ve şablonların
üretilmesinde kullanılan teknikler, araçlar ve prensiplere karşı ilgi duyarlar. Dizaynlar ve yapılar
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oluşturabilirler. En işe yarayanı seçebilmek için potansiyel aktivitelerin zarar ve yararlarını
ölçümleyebilirler.
İnşaat ve yapı oluşturmaya karşı duyulan ilgi: bu tip kişiler evlerin, binaların ve otoban ve yol gibi diğer
yapı birimlerinin yapımı veya tamiri için kullanılan materyaller, metotlar ve araçlar konusunda
ilgili ve meraklıdırlar. İhtiyaçları analize etmeyi ve gereklilikler üretmeni severler.
Kompleks problem çözebilme: bu kişiler kompleks problemleri ayırt edebilirler ve seçenekleri gözden
geçirmek ve çözümleri uygulamak için ilgili bilgileri gözden geçirebilirler.
Kritik düşünme: bu tip kişiler alternatif çözümlerin, çıkarımların ya da problemlere olan yaklaşımların
güçlü ve zayıf yanlarını anlayabilmek için mantık ve fikir yürütme yöntemlerini kullanabilirler.
Görselleştirme: bu beceriye sahip olan kişiler bir nesnenin yârinden oynatıldığı zaman veya parçalarının
bir kısmı değiştirilip veya farklı bir yere monte edildiği zaman nasıl görüneceğini hayal etme
becerisine sahiptirler.
Yüksek mimari ve inşaat yeterlilikleri olan kişiler aşağıdaki becerilere sahiptirler:
-

kesin, doğru ve sabırlıdırlar
sayılarla araları iyidir
ortalamanın üstünde bir zeka seviyesine sahiptirler
problem çözme yetenekleri gelişmiştir
doğuştan meraklıdırlar
eşyaların yeri değiştikten sonra ve değiştirildikleri zaman nasıl görüneceklerini hayal edebilirler.
Yapım ve inşaat konularında ilgilidirler
İnşaat için gereken materyaller ve araçlar konusunda meraklıdırlar
Kompleks problemleri tanımlamayı ve çözmeyi ve kritik düşünmeyi severler
Dizaynlar, teknik planlamalar ve modeller yaratabilirler
Bilgiyi analize etme ve paylaşma ve verileri işleme konularında iyidirler.

Geleceğin bir çalışanı olarak, yüksek dereceli mimarlık ve inşaat yetkinliklerine sahip kişilerin
pratik düşünceye ilgi göstermeleri, teknik ve mekanik görevleri verimli bir şekilde yerine getirmeleri ve
bazı elle yapılan aktiviteleri yapabilmeleri beklenmektedir. Yüksek dereceli mimarlık ve inşaat
yetkinliğine sahip kişiler, makine ve teçhizat, teknoloji, üretim yapımı ve işletilmesi gibi konulara ilgi
duyarlar. Hukuk kuralları, çevre koruma ve güvenlik sorumluluğu olan ekiplerde bilgi vermek ve iş
birliğini sağlamak, işe karşı olan tutumun ve ilginin zorunlu bir parçasıdır.
1.12 Tarım
Tanımlamalar ve araştırma metotları
Tarım, mesleki ilgi alanlarının boyutlarından biridir. Kökleri insan uygarlığı ile başlamış ve
doğrudan insanoğlunun hayatta kalmasıyla ilgili en önemli meslek alanı haline gelmiştir. En son ILO
istatistiklerine göre (Uluslararası Çalışma Örgütü, 2015) yaklaşık 1,2 milyar kişi tarımsal üretimde dünya
çapında çalışmaktadır. Bu, toplam dünya işgücünün yarısını temsil etmektedir. Tarım çalışanlarının
sadece % 9'u sanayileşmiş ülkelerdedir. Bunların yaklaşık % 60'ı gelişmekte olan ülkelerdedir. Bu
nedenle tarım, ekonominin ana sektörüdür.
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ILO'ya göre tarım, insan hayatını sürdürmek ve arttırmak için kullanılan yiyecek, lif, biyoyakıt, tıbbi
ve diğer ürünler için hayvan, bitki, mantar ve diğer yaşam biçimlerinin yetiştirilmesiyle ilgilidir
(International Labor Conference, 2000). Sedanter insan uygarlığının yükselişinde tarım, tarımı yapılan
türlerin yetiştirilmesiyle medeniyet gelişimini besleyen gıda fazlaları yaratan kilit bir gelişmeydi.
Boyutlar- tanım ve mantık
Tarım Cat testinde profesyonel ilgi alanlarından biri olarak tanımlanmıştır. Tarım endüstrisinde çalışan
insanlar tarım, üretim, bahçecilik ve balıkçılıkla ilgilenmektedirler. İlgilenilen alanlar, doğal veya tarımsal
faaliyetlerin ekolojik yönleri ve doğa ve hayvansal üretimin teması ile bağlantılıdır.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Tarım mesleklerindeki profesyoneller, ilgi alanının türüne göre değişir. Tarım için önemli
yetkinliklerden bazıları; ürün denetimi, sorunları çözmek için bilimsel yöntemler kullanma, başkalarına
bir şeyler yapmayı öğretme, gerekli araçları kullanarak makinelerin veya sistemlerin onarımı, uygulama
planlaması, problemlerin doğasını belirleme, eleştirel düşünme, problemlere farklı yaklaşımlar üretme,
bilgi bulma, gerekli bilgilerin nasıl bulunacağını bilme veönemli bilgileri ayırt edebilme ve sosyal algılama
olarak verilebilir (Mesleki Başlıklar Sözlüğü, 2015).
Bazı tarım alanlarının nitelikleri, ilgili alanında üniversite diplomasına sahip olmakla ilgilidir.
Bununla birlikte, niteliklerin çoğu seminerler, kısa kurslar ve alan deneyimleriyle elde edilmektedir.
Bunların arasında çiftlik hayvanları üretimi, traktör sürüşü, tarımsal ürün üretimi, ürün yetiştiriciliği,
habitatların korunması ve geliştirilmesi, hayvan anatomisi ve fizyolojisi, kara tabanlı sektörde işletme
yönetimi gibi bölümler yer almaktadır. Mesleklere örnek olarak biyolog, botanikçi, zoolog ve ilgili
uzmanlar, ormancı, hayvanat bahçesi teknisyeni, tarımcı ve çiftçi örnek verilebilir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Bilim alanındaki gelişmelerin ve araştırmaların tartışıldığı ve raporlandığı tarım alanı hakkında
birçok dergi bulunmaktadır. Bunlardan biri, tarımsal uygulamaların ve sürdürülebilir bir dünya için çevre
üzerindeki etkilerinin tartışıldığı "Tarım ve Çevre" dergisidir (Soet, 1974). Bu dergilerde bilim adamları,
bitki ve hayvanların her yönü, arazi kullanımı, tarımın ve ormancılığın çevresel etkileri, iklim
değişikliğinin etkileri, biyolojik çeşitlilik vb. gibi konularda gazetelerinde yayımlar yazmaktadırlar.
Avrupa'daki tarımsal uygulamalarla ilgili son makalelerden birinde , (Ingram, 2015), sürdürülebilir tarım
yenilik ağlarını tarım rejimine bağlayan süreçler incelenmiştir. Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal
Kalkınma bölümü, yıllık olarak farklı tarımsal göstergelerdeki istatistikleri yayınlamaktadır (Avrupa
Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma, 2015).
Conroy (2000) tarafından yapılan araştırmada, tarımsal ilgi alanlarının, özellikle geleneksel tarım
meslekleri alanında öğrenciler arasında çok nadir olduğu sonucuna varılmıştır. Tarım, gıda, elyaf ve doğal
kaynak endüstrisi gibi tarımla ilişkili mesleklerle ilgilenen öğrenciler çok daha fazla olmaktadır.
Göstergeler
Tarıma yönelik ilgi aşağıdaki beceriler ile tanımlanabilir:
Ekolojik değerler: bu gibi kişilerin ilgileri doğal ve tarımsal aktivitelerin ekolojik yönleri ile alakalıdır, bu
aktivitelere örnekler olarak doğayla temas, bitki, toprağa ve su rezervlerinin bakımı, ve
hayvanların üretilmesi ve çiftleştirilmesi verilebilir.
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Problem çözme: bu gibi kişiler kritik düşünebilirler, problemlere birden çok çözüm üretebilirler, bilgiye
nasıl ulaşmaları gerektiğini bilirler ve problemlerin doğasını algılayabilirler.
Teknik uzmanlık: bu kişiler ana materyaller, üretim süreçleri, kalite kontrolü, masraflar ve eşyaların ve
diğer donanımların üretimi ve dağıtımında kullanılan diğer teknikler hakkında bilgi sahibidirler.
Güvenlik ve kalite: bu kişiler ürün güvenliği, ürün kalitesi, çalışan işçinin güvenliği, araçların bakımı ve
tamiri ve yasal konular gibi üretim terimlerinden sorumludurlar.
Yönetim becerileri: bu kişiler İnsan kaynakları yönetimi, finansın takibi, mühendislik, ulusal Avrupa birliği
kurallarının uygulanması, yönetim ve işletme ve ulusal yasaların uygulanması gibi konularda
yetkindirler.
Tarıma ilgisi yüksek olan bir kişi:









Doğayla ilgilenmeyi sever
Hayvanları sever
Doğaya önem verir
Bilimsel teknikleri kullanarak problemleri çözebilir
Bağımsızlığı tercih eder
Kritik düşünebilir
Bir işi yaparken kaliteye önem verir
Sorumlu ve otonomdur.

Geleceğin bir çalışanı olarak, yüksek tarım boyutu olan bir kişinin doğa ve hayvanlarla uğraşmaya ilgi
duyması beklenmektedir. Toprak, bitkiler, hayvansal üretim, üretim tesisleri, tarımsal boyut için
önemlidir. Tarımla ilgili mesleklerde çalışmak isteyen kişiler, hammadde, imalat ve dikim teknikleri
konusunda teknik olarak yetkili olmalıdır. Bunların ötesinde; işi başarılı kılmak için yönetim ve problem
çözme becerilerine sahip olmalıdırlar.

1.13 Servis
Hizmet sektörüne yüksek dereceli ilgisi olan işçiler, çalışmalarını: "güvenilir, sorumlu ve belirli bir
protokole göre, müşteri soruları için standart cevaplarla dolu, çözülmemiş sorunların ve şikayetlerin ele
alınması için kurulan prosedürler ve uygun dil, kayıt tutma ve müşteri işlemlerinde harcanan zaman için
sınıflandırmaları olan'' bir şekilde sürdürürler (Lounsbury et al., 2012, sayfa 520). Lounsbury ve ark.
araştırmacıların vicdanlılık düzeyinin yüksek olduğu kişilerin servis sektörü alanında iyi performans
gösterdiklerini fark ettiklerini vurguladılar (ibid.).
Müşteri hizmetleri yöneliminin ortak tanımı şudur: '' (iç ve dış) müşterilere son derece hızlı,
kişiselleştirilmiş ve kaliteli hizmet vermeye; normal iş tanımı veya politikasının ötesine geçmek anlamına
gelse dahi, öncelikli olarak müşteriyi tutarak, müşteriyi mutlaka memnun etmeye çalışmak "(Lounsbury
2008, s.7).
"Hizmet Çalışanlarının Müşteri Yönelimi: Kişisel ve Denetleyici Performans Derecelendirmelerinde
Kişilik Özellik Efektleri" başlıklı makale, kişilik özelliklerinin performansı nasıl etkilediğine ilişkin
hiyerarşik bir modelde müşteri odaklılığının aracılık rolünü inceler ve şu sonuca varır: "Üç temel kişilik
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özelliği (duygusal stabilite, insanlaral anlaşabilme yeteneği ve faaliyet ihtiyacı) çalışanlara yönelik müşteri
oryantasyonundaki varyansın % 39'unu oluşturmaktadır ... '' vicdanlılık kendini değerlendirme
performansındaki varyansın % 26'sını oluşturmaktadır. Müşteri yönlendirme ölçütü, dikkatli ve kabul
edilebilirliğin doğrudan etkileri ile birlikte, yönetici derecelendirmesindeki varyansın % 12'sini
oluşturmaktadır. '' (2002).
Boyut- tanım ve mantık
Hizmetler, koruma ve önleme, iş yönetimi, gruplara rehberlik ve yardım, bilgi sunma ve müşteri
hizmetleri sunma gibi alanlar olarak CaT Testinde tanımlanmaktadır. Bu tip kişiler hizmetler, turizm,
rekreasyon, kozmetik ve biyolojik yenilenme alanlarıyla ilgilenmektedirler. Bu konukseverlik sergilemek
ve insanlarla yeni temas kurmak anlamına gelmektedir. Bu boyuta sahip bir kişinin, çalışma saatlerine
esnek bir yaklaşıma, turistik etkinliklerini planlama, organize etme ve taşıma gibi konulara esnek bir
yaklaşımı bulunmaktadır. Servis boyutu, sosyal ve bakım veren boyutlarla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Bu
boyutla ilgili meslekler seyahat ve tur rehberliği, lojistik müdürü, resepsiyonist, seyahat acentesi veya spa
müdürü, masör, berber ve güzellik uzmanıdır.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Hizmet mesleğine olan ilgi aşağıdaki mesleklerde sıkça görülmektedir : Seyahat rehberleri, seyahat
görevlileri müşteri hizmetleri katibi, ulaşım iletkenleri, kuaförler, estetikçiler ve ilgili meslekler, garsonlar
ve barmenler ve satış görevlileri.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Lounsbury ve ark. (2012, s 519), tüketici hizmetleri araştırmasıyla ilgilenen bazı araştırmacıların
çalışmalarında Büyük Beş'i kullandıklarını belirttiler. Frei ve McDaniel (1998), servis sektörü
yönergelerinin kabul edilebilirlik, duygusal istikrar ve vicdan azabı boyutlarıyla pozitif ve güçlü bir
şekilde ilişkili olduğunu ve orta derecede ise dışa dönüklük ile ilişkili olduğunu ancak açık fikirlilikle ilgili
olmadığını keşfetti. Benzer sonuçlar ile Mount ve ark. (1998), vicdan azabı, duygusal istikrar, hoşgörü ve
açık görüşlülük CS işgalleri için iş performansı ile pozitif ilişkili olduğunu gözlemlemiştir. Ayrıca Hurley
(1998), dışa dönük ve insanlarla anlaşabilir olmanın üstün servis hizmetleri ile pozitif ilişkili olduğunu
bulmuştur.
Araştırmalar ayrıca, müşteri hizmetleri yöneliminin, bilişim sistemleri uzmanları için hem meslek
hem de kariyer tatmini açısından gerekli olan önemli özelliklerden birş olduğunu göstermişlerdir
(Lounsbury et.al 2007, s.1). Ayrıca, "Müşteri hizmetlerinin önemi gelecekte bilişim sistemleri
çalışanlarının değerli bir niteliği olarak artacaktır (s.20). '' Bunun sebebi bilişim sistemleri ile pazarlama
ve satış departmanları arasındaki işbirliğine dayanmaktadır.
Göstergeler
Açık fikirlilik ve iletişime yatkın olmak: bu kişiler insanlasın davranışlarını onların perspektiflerinden
anlayabilirler, başkalarına bilgileri net bir şekilde iletebilirler, insanların ihtiyaçlarını kolaylıkla
algılayabilirler, insanlarla baş başa iletişim halinde olmayı severler ve vücut diline karşı
hassastırlar.
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Özgüven: bu yetkinliğe sahip insanlar kendilerine olan gerçekçi bir özgüvenle eylemlerde bulunurlar,
seçilen bir eylem dizisinin en iyisi veya en verimli olanı olduğuna emindirler, duygu, düşünce ve
arzularını ifade edebilirler ve insanlarla rahat bir ilişki sürdürmekten keyif alırlar.
Müşteri hizmetleri ilgisi: bu tip kişiler müşterilerin davranış mekanizmalarını bilirler, müşterilerin
ihtiyaçlarını anlarlar, müşterilerin arzularını tahmin edebilme eğilimindedirler ve başkalarının
ihtiyaçlarını karşılamaktan zevk alırlar.
Zaman yönetimi: bu tip kişiler aktivitelere harcayacakları zamanları planlarlar, kendi ve takımlarının
görevlerini planlar ve organize ederler, iş odaklıdırlar ve tahmin edilebilir saat ve koşullarda
çalıştıklarında tatmin olurlar.
Misafirperverlik: bu özelliğe sahip kişiler insanları eğlendirmek isterler, insanların sağlıklarına önem
verirler, farklı ihtiyaçlara saygı gösterirler, müşteri memnuniyetine odaklıdırlar ve insanlarla
iletişim kurmaktan zevk alırlar.
Birden çok işi aynı anda yapabilme: bu tip kişiler birden fazla görevi aynı anda yapabilirler, ve bir işten bir
diğerine geçmekten veya birçok işi büyük bir hızla yapmaktan keyif alırlar.
Empati: bu kişiler başkalarının ihtiyaçlarını anlayabilirler, başkalarının duygu ve hislerine karşı
anlayışlıdırlar, başkalarına yardım etme ihtiyacı hissederler ve yüksek dereceli sosyal davranışlara
sahiptirler.
Servis alanına karşı ilgili kişiler:
 İletişim becerilerine sahiptir.
 Konukseverlik gösterirler
 İyi bir şekilde organize olabilirler
 Güvenilirdirler
 İnsanlarla anlaşabilirler
 Duygusal stabiliteye sahiptirler
 İnsanlarla yeni ilişkiler kurabilirler.
Geleceğin bir çalışanı olarak, yüksek düzeyde hizmet boyutuna sahip bir kişi, insanlarla
çalışmaktan zevk alır, iletişim becerisine sahiptir, açıktır ve etkinlikleri organize etmek ve planlamakta
başarılıdır. Bu kişiler insanlarla yeni temas kurmayı sever ve esnek bir programla sorun yaşamazlar. Bu
kişilerin, dışa dönük ve hoşgörülü olması muhtemeldir.
1.14 Askeri, polisiye ve üniformalı servisler
Tanım ve araştırma metotları
Askeri, polis, üniformalı hizmetlere yönelik ilgi alanları, insanların yasalara nasıl saygı duyduklarına,
ülkenin güvenlik ve savunma alanıyla nasıl ilgilenildiğine, ayrıca insanların ve mülkiyetin güvenliğine bir
referanstır. Takımda işbirliği ve liderlik yeteneği de temel bir beceri olarak kabul edilir (Celebioglu,
1999). Bu boyuttaki mesleklerde başarının anahtarı duygusal istikrarı sağlamaktır (Bartone, 1999a). Bu
meslek gruplarının zorlayıcı gereksinimlerine göre, iyi fiziksel sağlık da önemlidir. Aynı zamanda güçlü
ahlaki değerlere ve dürüstlüğe sahip olmak da bir gerekliliktir (Bartone, 1999b; Bartone & Snook, 1999).
İnsanlar bu alanda profesyonel olma niyetlerine karar verdikten sonra, herhangi bir hukuk ihlali, polis
kayıtları, mahkumiyet, uyuşturucu ve / veya diğer suçlardan arındırılmış olmaları gerekir.
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Boyutlar- tanım ve mantık
Bu boyutlardaki mesleklerde çalışan profesyoneller, bir takımın içinde işbirliği yapmak,
yasalara saygı göstermek ve kendi kendini disiplin altına almak isteyen kişilerdir. Bu insanlar,
ülkenin güvenliği ve savunmasının yanı sıra kişilerin ve mülklerin güvenliği ile de ilgilenirler.
Kişinin ilgilendiği eğitim alanları örnekleri: Kişilerin ve mülkiyetlerin korunması, kamu
güvenliği, askeri bilim, ulusal güvenlik ve polislik gibi alanlardır. Kişilerin mesleki ilgisini çekebilecek
örnekler olarak: askerlik, polis memurluğu, itfaiyecilik, sınır muhafızlığı, koruma görevlisi olarak
verilebilir..
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Bu boyutun yeterlilikleri ve nitelikleri kamu güvenliği ve korunmasıdır. Sadakat, cesaret, disiplin,
başkalarına saygı ve fedakar taahhüdü, askerlik, polislik ve diğer üniformalı hizmetler ile ilgili meslekler
için önemli değerlerdir. Askeri, polislik ve üniformalı hizmetler ile ilgili meslekleri tanımlamak için kişilik
özellikleri ve kendine güven, kararlılık, cesaret, hedefe bağlılık, stres kaldırabilme direnci, sebat,
uyumluluk, aktiflik, hassas olmamak ve aşırı baskı altında çalışma yeteneği gibi tutum ve davranışlar ele
alınmıştır.
Hizmetlere (askeri, polis, üniformalı hizmetler) alınma konusundaki temel özellikler ve yeterlilikler
hakkında ayrıntılı bilgi, gizlilik dolayısıyla bu konuda sınırlı yayınlarda kapsanmaktadır.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Castro Solano (2007) tarafından geliştirilen sivil ve askeri nüfustaki liderlik prototipleri üzerine yapılan
çalışma, sivil katılımcıların inovasyon, yetenek ve hedeflere ulaşma gibi bireysel özellikleri daha sıklıkla
belirlediğini gösterdi; askeri katılımcılar, takipçilerin göz önüne alınmasıyla ilgili özelliklere daha fazla
önem verdiler - düşünce, motivasyon, abdestlik gibi. Askeri bağlamda, grup yönlendirmesine ilişkin
özellikler, etkin kaynak yönetimi, sorunların çözülmesi ve uygun grup koordinasyonuyla ilişkili olarak
katılımcılar tarafından seçilmiştir (Abrahamsen, 2006). Öte yandan, askeri ve sivil katılımcılar, kendine
dönük liderliğe karşı olumsuz bir tutum sergilemektedirler. Bu, bir liderin kendini yeterli açıklama
becerisinden yoksun olmamasına, grubunda üyeleri ile rekabet içinde olmaması, ama yalnız olmayan biri
olması gerektiği anlamına gelmektedir (Bartone & Snook, 1999).
Hizmetlere (askeri, polis, üniformalı hizmetler) alınma konusundaki temel özellikler ve yeterlilikler
hakkında ayrıntılı bilgi, gizlilik dolayısıyla bu konuda sınırlı yayınlarda kapsanmaktadır.

Göstergeler
Üniformalı servislere duyulan ilgi: bu kişiler kişi ve arsaların korunmasına, toplum güvenliğine, askeri
bilime ve ulusal güvenliğe karşı ilgi duyarlar.
Güvenliğe ve kurallara eğilimli olma oryantasyonu: bu kişiler sosyal adalet, moral, yardım severlik,
sorumluluk, sadakat, ulusal güvenlik, sosyal düzenin dengesi ve hayatı korumak gibi alanlara önem
verirler.
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Vicdanlılık: bu kişiler davranışlarında uyumludurlar, daha önce kabul ettikleri planlara göre hareket
ederler, davranışlarında kararlıdırlar ve azimlidirler.
Sorumluluk sahibi olma: bu kişiler sözlerini tutar, güvenilir ve sadıktırlar, kurallara uyarlar, moral ve etik
görevlerini yerine getirirler, görev anlayışları vardır, sözlerine güvenilir ve kredibilitelidirler.
Öz disiplin: bu kişiler kendilerini hareket haline geçmeye zorlayabilirler, bir işi yapmak için kendilerini
motive edebilirler ve sorumluluk konusunda kendilerine güvenirler.
Yüksek askeri, polisliğe dayalı ve üniformalı servislere dayalı ilgisi olan kişiler:
 Duygusal olarak dengelidir
 Aksiyon odaklıdır
 Pragmatiktir
 Konservatiftir
 Otoriterdir
 Atılgan ve haraketlidir
 Verimlidir
 Şüphecidir
 Anlaşmazlıklarla başa çıkabilir
 Kararlıdır
 Detay odaklıdır
 Çabuk davranabilir
Geleceğin bir çalışanı olarak, yüksek derecede askeri, polisiye ve üniformalı hizmetlere karşı ilgi
duyan bir kişi, çeşitli durumlarda diğerlerini ikna etme ve etkileme yeteneğine sahiptir. En iyi sonuçların
verilmesi için hangi eylemin yapılması gerektiğini değerlendirebilmelidir, ancak hedefin bazen çok önemli
olduğuna ve bu hedefe ulaşmak için uygulanan yolların moral olmayabileceğine de inanmalıdır. Dahası,
kişi, bir angajman olarak nitelendirilebilecek ve bir subayın kuvvet kullanarak haklı durumuna geçmesiyle
de ilgili olan "tutku" ya sahip olmalıdır. Ayrıca, kişi angajman ve perspektif arasında bir denge
kurabilmelidir. çözüm bulma konusunda çok büyük bir girişim göstermeli ve Askeri, polisiye ve
üniformalı hizmetlerin mesleki ilgi teşhis araçlarını kullaılmasını gerektiren tanısal modüllerin hiyerarşik
yapısı ile etkileşimleri sırasında sabırlı olmalıdırlar.
1.15. Spor ve fiziksel aktiviteler
Tanım ve araştırma metotları
Spor ve fiziksel aktiviteler, fiziksel görevlerle ilgili profesyonel ilgi boyutlarından biridir. Spor ve
fiziksel aktiviteler hem eşyalarla, hem de insanlarla çalışmayı tercih eden kişiler içindir. Spor, Avrupa
Birliğinin Lisbon Anlaşmasını 2009'un sonlarında kabul etmesiyle Avrupa Birliğinin, destekleyen,
koordine eden ve tamamlayıcı yeterliliklerinden biri olmuştur, bu durum üye ülkeleri spor kurumları ve
fırsatlarını geliştirmek için delil odaklı özerk poliçeler uygulamalarına teşvik etmiş bulunmaktadır
(Avrupa Birliği, 2010).
Araştırma bulguları, beden eğitiminin, konuyu öğretirken değişen niteliklere, ilgi alanlarına ve
deneyimlere sahip olan bir grup öğretmen tarafından öğretildiğini ileri sürmektedir. Ayrıca spor
deneyimleri, öğrencilerin ilgilendikleri alanlara hakim olma eğilimindedir (Randall, Robinson, & Fletcher,
2014).
İsveç fizyoterapi eğitimine kayıtlı öğrenciler arasında mesleki tercihler, mezuniyet sonrası en çok
tercih edilen iki sağlık kuruluşu olarak spor tıbbı kliniklerini ve spor merkezlerini göstermektedirler.
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Üniversite programının başında 273 öğrenciden oluşan bir kohorta bir anket formu ile yapılan boyuna bir
inceleme yapıldı. Sonuçlar, öğrencilerin çoğunlupunun gelecekte özel sektöre girmek istediğini
göstermektedir. Sağlığın teşviki çok değerlidir. Yaşlıların bakımı ve hastane çalışmaları tercih
edilmemektedir. Erkeklerin spor ve fiziksel aktiviteye olan ilgisi nedeniyle programı seçme olasılıkları
daha yüksektir. Erkekler gelecekteki mesleki faaliyetlerle ilgili daha fazla karar alırken, kadınlar çeşitli
uygulama alanlarına daha açıktır. Erkekler özel klinik sahibi olmak ve spor tıbbı kliniklerinde spor
eğitmenliği gibi alternatif sağlık yaklaşımlarıyla çalışmak gibi boyutları tercih ederler (Öhman, Stenlund
ve Dahlgren, 2001).
Boyutlar- tanım ve mantık
Spor ve fiziksel aktivitelere karşı duyulan ilgi, CaT Testinde, harekete ve fiziksel veya zihinsel aktiviteyi
gerektiren her aktiveye karşı duyulan gereksinim olarak tanımlanır. Faaliyetin amacı, zaman, mekan,
engel, element, rakipler ve nihayet kendine karşı mücadelede mümkün olan en iyi sonuca ulaşmak için
daha etkin hale gelmeye çalışmaktır. Spor ve fiziksel aktivitelerle ilgilenen kişiler, doğrudan liderlik
etmeyi ve bir takımın parçası olmayı tercih ederler. Mesleklere örnekler: genel fiziksel aktiviteleri
gerçekleştirmek, profesyonel bir sporcu olmak, fiziksel aktiviteleri öğretmek, eğitmen olmak olarak
verilebilir.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Spor ve fiziksel ilgi alanları, katılım düzeyine bağlı olarak farklı belirtilere sahiptirler: seyirci fiziksel aktivitelerin izlenmesi ve gözlenmesi, amatör spor faaliyeti - sadece gevşeme amaçlı genel fiziksel
egzersizler gerçekleştirmek, aşırı ve profesyonel spor faaliyetleri - üstün sonuçlar elde etmeye
odaklanmak ve yoğun eğitim. Spor ve fiziksel aktivitelerle ilgilenen insanlar, en yüksek fiziksel
uygunluklarını korumak için insanları değerlendirebilir, onlara tavsiyelerde bulunabilir ve tedavi edebilir.
Bu mesleklerin bazıları: endüktif akıl yürütme, problem duyarlılığı, özgünlük, tümdengelimli akıl yürütme,
bilgi edinme ve esneklik gibi bazı yeteneklere sahip olmayı gerektirmektedir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Kyunghyun'un araştırmasına göre, fiziksel aktivitede cinsiyet farklılıkları ve fiziksel aktiviteye
olan ilgiyi yineleyen bazı sonuçlara bulunmaktadır ve bu araştırmasında fiziksel aktivitede davranışsal
aktivasyon sistemi için bir rol önermektedir. Bu sonuçlar, beden eğitimi ve sağlık uygulayıcılarına girmek
isteyenler için yararlı bilgiler sağlayabilir (Kyunghyun, 2007). Deaner ve ark. sporun ilgi alanları
arasındaki cinsiyet farklılıklarının aynı zamanda farklı motivasyon, fiziksel potansiyel, risk alma ihtiyacı,
fiziksel ve sosyal beceriler ve koalisyonlara ait olma ihtiyacı gibi farklı sebeplerden oluşabileceğini
göstermektedir (Deaner, Balish ve Lombardo, 2015).
Araştırmacılar, mesleki spor ile etik arasındaki ilişkiyi analiz ettiler. Sporcuların medikal
preparatlarının rolünün artması (Testoni, Hornik, Smith, Benjamin, & McKinney, 2013) nedeniyle bu
önemli bir konudur. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan spor ve fiziksel aktiviteyle ilgili bir araştırma
da bulunmaktadır. Bu ankette; ülke farklılıkları ve cinsiyet farklılıkları tartışılmıştır (Avrupa Komisyonu,
2010).
Göstergeler
Zaman yönetimi: spora ve fiziksel aktivitelere ilgi duyan kişiler planları uygulama konusunda kriterler ve
öncelikler belirleyebilirler, planların stratejilerini hazırlayabilirler ve görev görüntüsünün gelişimi
ve aktivitenin en iyi şekilde yapılabilmesi için gereken zamanı en kısaltabilirler.
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Otorite: bu kişiler gücü yönetebilir, lider olabilirler ve kişiler veya gruplar üstünde güç sahibi olabilirler.
Fiziksel beceriler: bu kişiler vücut şemaları çıkarabilirler, yarışmacı ortamlarda eylemlerde bulunabilmek
için gereken motor becerileri ve koordinasyonları yüksektir. Duyu organları ile hisleri algılamayı
tercih ederler. Özgüven, kendi kendin, eleştirme, geliştirici karar verme otonomisi ve başarma
kapasitesini teşvik eden aktif, yansıtıcı ve katılımcı bir yaklaşıma bağlıdırlar
Benzersizlik: bu kişiler karakteristik özellikleri benzersiz olan aktiviteler ve veya fikirler geliştirebilirler,
yüksek toplum ilgisine sahiptirler ve sosyal katkıda bulunmaya önem verirler.
Disiplin: iyi ve amaçları olan sonuçlara ulaşmak için bu kişiler hem günlük aktivite ve görevlerin hem de
günlük hayatın genel olarak düzeni ve tutarlılığı ile alakalı olan bir takım prensipleri
uygulayabilirler, ellerine aldıkları görevleri başarılı bir şekilde uygulamak için çaba sarf etmelerini
sürdürmelerini sağlayan iç güce sahiptirler. İnsanların başlangıçta görevlerini terke etmelerini
önlerler ve onları işin bitimine kadar çalışmaları için cesaretlendirirler.
Proaktif olmak: işin daha iyi nasıl yapılmasını sağlayacağına göre kendi hayatında ve iş hayatı üzerinde
kontrolü eline alır.
Spora ve fiziksel aktivitelere yüksek ilgi duyan birisi:
 Fiziksel ve aktif olarak fittir
 İyi bir şekilde organize olmuştur
 Zamanı iyi bir şekilde yönetebilir
 Otonomdurlar
 Çevreye karşı duyarlıdırlar
 Yaratıcıdırlar
 Disiplinlidirler
 Proaktifdirler
Geleceğin bir çalışanı olarak, yüksek düzeyde spor ve fiziksel aktivite boyutuna sahip kişinin yüksek
dayanıklılık sahibi olması ve aktif olması beklenmektedir. Spor faaliyetlerinin yönetimi ve
organizasyonunda başarılı olmak için kişisel kaynaklarından yararlanmaları beklenmektedir. Aynı
zamanda yaratıcı, esnek ve özgün olmaları gereklidir.
4.2 Değerler (Öncelikler)
Bir kişinin de kabul ettiği ve aynı zamanda mesleği değerlerinde de olan bu değerler , bu kişinin
ne için uğraştığı sorusudur. "Bir değer, belirli bir eylem şekli ya da varoluşun son halinin kişisel ya da
toplumsal olarak varoluşun alternatif bir seyrini ya da varlığını tercih ettiği temel ve kalıcı inancını temsil
eder" (Brzozowski, 2007). İnsan çabalarının arzuları ve hedefleri olarak anlaşılan değerler, kişilik yapısı
için temel taşır -ve bunlar tüm insan faaliyetlerini yönlendirirler. Bununla birlikte, arzuların motivasyona
dönüştürülmesi için, hedefe ulaşma olasılığının subjektif duygusu ya da kendi hayatına karşı aktif bir
tavrın ortaya çıkması gibi bir dizi faktöre ihtiyaç vardır (Siuta-Stolarska, Siuta -Brodzińska, 2011).
Değer sistemi, işyerinde davranış araştırmasında çok önemli bir faktördür. Holland'ın ünlü teorisi
(1997), diğer şeylerin yanı sıra belirli bir mesleki çevrenin belirli bir kişilik türünü oluşturduğunu
varsaymaktadır; insanlar beceri ve yetkinliklerini kullanabilecekleri bir çalışma yeri aramaktadırlar.
Onlara değerlerini ifade etme fırsatı verebilecek bir yerdir bu. Bu nedenle, mesleğin belirli bir değer
türünün tercihiyle ilişkili olduğu tartışılamaz. Bu, örneğin, toplumun genel ilkelerine ve ahlakına atıfta
bulunmanın yanı sıra eylemlerini ayrıntılı bir etik kod ile güçlendiren mesleklerde de gözlemlenebilir. Bu,
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özellikle, başkasının iyiliğinin günlük aktivitenin asli ve temel hedefi olduğu mesleklere (ör., Doktorlar,
psikologlar) yöneliktir (Pezdek, 2010, Drzeżdżon, 2013).
Buna ek olarak, bir mesleğin kurallarını ve değerlerini izleyerek, "profesyonel aileler yaratır",
farklı bir yaşam tarzı edinilmesini sağlar, mesleki kültür, kalıp ve stigmalar ve desenleri yaratmaya
katkıda bulunur. bu sebeple profesyonel grupların dolaylı yoldan mesleklerinin prestijlerini etkileyen
belirli davranışları destekleyen moral kurallarını geliştirmek ve uygulamak istemelerini şaşırtıcı
bulmamalıyız (içinde: Drzeżdżon, 2013).
Mesleki gelişim için değerlerin önemini göz önünde bulundururken, bu, kişisel ve mesleki
yaşamda önemli olan her iki değer (bakış açısı, öncelikler) perspektifinden de görülebilir. Bununla
birlikte, kişisel yaşamın değerleri ve onları tatmin etme yeteneği, işyerinde çalışanların davranışlarını
etkilemektedir; ancak, işveren için, işle ilgili değerlerin hiyerarşisi büyük önem taşımaktadır. Kariyer
yollarını tanımlayan değerler ve öncelikler hakkında bilgi ve farkındalık, iş organizasyonu, yönetim,
motivasyon, kariyer yolları için örgütsel sistemler oluşturmak için işverenler tarafından kullanılabilirken
aynı zamanda bir iş stratejisi oluşturmak ve bir çalışma kültürü oluşturmak için de kullanılabilirler.
Buna ek olarak, çalışan değeri hiyerarşisi bilgisi ve bu bilginin uygun kullanımı, çalışanların
verimliliğini artırır ve rekabetçiliği artırır.
Mesleki değerler aynı zamanda bir motivasyonla çalışmak, değiştirmek veya bir otorite olmakla
bağlantılıdır ve profesyonel bir faaliyetle başlarlar. Onların algıları, belirli örgütsel ortamlarda davranış,
tutumlar veya çalışanların faaliyetlerini anlamak için çok önemlidir (Jurek, 2012). Dolayısıyla profesyonel
değerler, bir kişinin tercihlerini temsil eden ve işe olan tutumu ve mesleki gelişimin tamamını etkileyen
kişiliğin temel unsurları olarak düşünülebilir (Zalewska, 2000). Super (1970, sonrasında: PaszkowskaRogacz, 2009), mesleki değerleri tatmin edici ihtiyaçlarla birleştirir ve çıkarları ile tanımlar. Buna karşılık,
Chatman (1991), çalışanların mesleki değerlerinin, içinde çalıştıkları kuruma uyum duygusunu
etkilediğini savunmaktadır - çalışanın değerleri ile kuruluşun değerleri arasındaki uyum derecesi, uyum
hızını ve İş doyumu düzeyini belirlemektedir.
Cat testini oluştururken değerler (öncelikler) incelenmiştir, bu değerler yapılan davranışları
motive eden ve direkte eden faktörler olarak tanımlanmışlardır ve aynı zamanda karar verme sürecinin
belirleyicileri olarak ve arzuların göstergeleri olarak tanımlanmışlardır. Bunların arasında iki ölçüm
birimi bulunmaktadır:
1) İlkelere sadakat (göreve bağlılık) - etik, ahlaki, kurallar, yasal düzenlemelerin sürdürülmesi ve
uygulanmasına dikkat edilmesi; felsefi ve evrensel karakterin değerlerine dikkati yönlendirmek;
hümanizm ve insan onuruna saygı.
2) Etkileme ihtiyacı (durumlar, insanlar ve veriler) - önemli kararlar verme isteği olarak anlaşılır; bir
otorite olmak, toplumsal prestij ve tanınma sahibi olmak; bilgi toplama, işleme, analiz etme ve yorumlama
ve iletme gibi olguları ve gerçekliği anlama arzusu.

2.1. Prensipler
Prensipler- tanım ve araştırma metotları
İlkeler, çoğunlukla tanımlayıcı ya da normatif olarak tanımlanan "ahlak" terimiyle kuvvetle
ilişkilendirilen terimlerdir. Tanımlayıcı açıklaması, bir toplumda veya bir grupta zorunlu olan davranış
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kurallarına atıfta bulunur (ör. Bir din veya kendi davranışları için bir kişi tarafından kabul edilen).
Normatif tanım, belirtilen koşullardaki herkes için ortak olacak bir davranış kuralına atıfta
bulunmaktadır. Tanımlayıcı bir anlamda "ahlak" normatif anlamdan farklı olarak bir ana farklılığa
sahiptir: bireysel bir kişi topluma veya bir gruba ait değilse (kabul edilmiş belirli davranış kuralları ile)
kişinin nasıl davranacağı konusunda herhangi bir etkisi yoktur ( Stanford Ansiklopedisi Felsefe).
Lawrence Kohlberg, ahlaki alanın tek bir unsurla birleştiğini ve "bu ideal formun adının adalet
olduğunu" ilan etti (Fehr, Kai, Dang, 2015, s. 185). John Rawls da benzer şekilde "adaletin toplumsal
kurumların ilk erdemi" olduğunu savundu. Kohlberg ve Rawls için adalet, ahlakın temelini oluşturdu tanımlanması ve tek özelliği. Elliot Turiel, ahlâk alanının yaygın olarak kabul edilen bir tanımını
"insanların birbirleriyle nasıl ilişkilendireceği ile ilgili adalet, haklar ve refahın kuralcı yargıları" olarak
sundu (Fehr ve diğerleri, 2015). İş sözlüğü, ilkeyi, bir bilgi, davranış, usul ya da akıl yürütme sistemi için
temel ya da gerçek olarak kabul edilen ve öngörme ve eylem için bir temel olarak kullanılan "temel
varsayım, kavram, doktrin, övgü ya da önerme" olarak tanımlar ( İş Sözlüğü). İlkelere uygun davranmak
ahlaki olmanın bir parçasıdır. Aristoteles için prensipler, belirli bir yargılamanın gerekçelendirilmesinin
başlangıç noktasıdır. İlkelerin rekabet ettiği veya uygulamanın zor olduğu kararlar alırken, sezgiye
güvenmek çok önemlidir.Ona göre daha düşük yargılara sahip çoğu insan, bazılarının olsa da, kötü
prensipleri olduğu için değil, sezgileri onların durumları doğru perensipler altında görmelerine yardımcı
olmadıkları için yanlış kararları alırlar. "(Hartmann, 2006, s.76) -77). İyi sezgiler, iyi eğitim ve yaşam
deneyimlerinin bir sonucudur. Karar verirken, insanlar farklı ilkeler, değerler ve kurallarla ilişkili farklı
seçenekler arasında seçim yapmalı ve genellikle bu seçeneği en yüksek ödülü vererek ve bireysel amaçlar,
değer sistemi veya sosyal kısıtlamalarla tutarlı olarak seçmelidirler (Osman, Wiegmann, 2017).

Boyut- tanım ve mantık
İlkeler, ahlaki ve moral ilkelerin korunması ve yasal düzenlemeler konusunda bilinçlenmeyi ifade
eder. İlke yeterlilikleri, etik yönlendirme ile hukuka ve kurallara saygı olarak tanımlanmaktadır. Şeffaf ve
dürüst bir şekilde davranmak için saygın değerlerle tutarlı olmayı da ifade eder. İlkeler, zor veya duygusal
ve toplumsal bağlara karşı olduğunda bile, değerlere olan bağlılığın gösterilmesi ile bağlantılıdır. Bu
yetkinliğin bir kısmı, yürürlükteki hak ve yükümlülükler ile sosyal hayattaki rolü, sorunların çözülmesi ve
kamusal düzenin korunması hakkında bilgi sahibi olmaktır.
İlkelere sahip insanlar hukuki menfaat sahibidir. McGettrick ve Su (2012) bu durumun
profesyonel uygulayıcıların bazı güç ve nüfuzlu bir konumda olduklarını öne sürmüşlerdir. Dolayısıyla, bu
gücün profesyonel düzenleyici organlar biçiminde istismar edilmesine karşı veya nihai olarak hukukun
üstünlüğüne karşı bazı önlemler vardır. İşte bu nedenle, kişisel değerlerin ve mesleki davranış
kurallarının içselleştirilmesi için "bireysel profesyoneller" a gereksinim vardır; bu da nihai olarak etik
temellidir "(ix). Herhangi bir mesleğin ana hattı ve tek amacı, "belirli hizmetleri sunarken başkalarının
çıkarlarını kendinin önüne koymaktır''. Bu nedenle, bu ilke herhangi bir mesleğin temel ilkesidir
(McGettrick ve Su, 2012).
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
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CaT Testinde tanımlanan prensipler, kişinin, başkalarının hayatını, davranışını, etik düşüncesini
önemsediği veya çalışma etkisinin yüksek standartlarını karşılaması gereken meslekleri etkilemek için
karar vermesi gereken meslekler için özellikle önemlidir. İlkeler boyutu, kişisel bütünlüğünü, saygın
ilkelere bağlı kalmayı, etik bir şekilde davranmayı, ahlaka, kanuna, değerlere ve düzene yönelik olup
bunlarla ilgili bilgiye sahip olmakla ilgilidir.
İlke yeterliliğine güçlü bir şakilde bağlı olan meslekler: baş muhasebeci, yöneticiler, plancılar,
avukatlar ve hakimler, doktorlar ve ilgili personeller, düzenleyici hükümet uzmanları ve polis
müfettişleridir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Birkaç on yıl boyunca, teorik etik kuralların, etkili ahlaki yargıların, belirli kararların türetildiği
uygun ahlak ilkeleri setine dayanıp dayanmadığını sorgulandı (Smith & Dubbink, 2011). İlkeler, bireylerin
kararlarında yol göstermede önemli bir rol oynamaktadır ve ahlaki araçların belirli durumlarda sahip
oldukları ahlaki gerekçeler arasında tutarlılık kurmalarının temel özelliklerinden biridir. Bazen ilkelerin
kişinin ne yapması gerektiğini belirleyemediği birçok durum vardır, o zaman ahlaki ilkelerin pratikte
yararlı olduğu görülmemektedir. Wendel, yasaların ahlaklı çoğulcu bir toplumu karakterize eden derin,
kalıcı ve nihayetinde uzlaşmaz normatif tartışmalara rağmen vatandaşların faaliyetlerini koordine
edebileceği istikrarlı bir çerçeve oluşturduğunu (Kruse 2012, s. 660) savunuyor . En yüksek ahlak
gelişimi, etik ilkelerin evrensel olduğu ve toplumsal sistemden veya bireysel inançlardan bağımsız olduğu
bilinci ile doğru orantılıdır (Sachdeva ve diğerleri, 2011). Bununla birlikte, çalışma durumu, ahlaki mantık
geliştirmenin önceki evresine tipik olan ahlaki yargıyı kullanmaya zorlayabilir. Beck (1997) tarafından
yapılan araştırmalar, ahlaki akıl yürütme seviyesinin, örneğin çalışma ekibi üyelerinin görüşüne bağlı
olduğuna işaret etmektedir. Bir insan ahlaki alanda daha olgunlaştığında, ahlaki akıl yürütme
yetkinliklerinin geliştirilmesi net aşamalarla doğrusal değildir. Ahlaki mantık, daha ziyade, kendi
ilkelerinin çevreden gelen yeni bilgilere sürekli olarak uyarlanma sürecidir (Hornsby, 2007).
Göstergeler
Prensipler aşağıdaki verilen yargılarla tanımlanabilir:
Kişisel bütünlük: kişinin söylediği şeyle ve değerlere saygılı bir şekilde davranma yeteneği. Açıklık ve etik
değerlere bağlılığın gösterilmesi, açıklanan değer ve ilkelere bağlılık, kişisel şeffaflık, insanlarla
ilgilenen herkesin şeffaf ve dürüst olması, ilkelere sadık kalmanın gururunu yaşamak gereksinimi
olarak tanımlanabilir.
Etik yönelim: toplumsal adalet ilkelerine inanmak, hakların ve ilkelerin toplumun ve kurumların düzgün
işleyişi için bir ön şart olduğuna inanılması, etik yönelimin kamu düzenini sürdürmenin bir şartı
olduğuna inanma, uyuşmazlıkların çözülmesinde etik ilkelere itaat gereği gibi boyutlarla
açıklanabilir.

Etik eylemler: bunu yapmak zor olsa bile ahlaklı konuşma ve ahlaklı davranma becerisi; başkalarının etik
olmayan davranışlarıyla yüzleşmek, mümkün olan en yüksek değere bağlılık göstermek,
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Savundukları değerler için güçlü kişilere, baş kaldırabilme, adalet, şeffaflık ve dürüstlük
konularında gözlemlerde bulunmak, öngörmek ve harekete geçmek için meydan okuma yeteneği
gibi boyutlarla açıklanabilir.
Etik bilinçlilik: İhlal kuralları ve ilkelerinin farkında olma, uygulanabilir hak ve yükümlülüklerin bilgisi,
hakların öneminin ve sosyal yaşamın oluşturulmasında ilkelerin gereksiniminin bilinci, hukukun
üstünlüğüne olan inanç ve duygusal ve sosyal bağlar üzerindeki haklara saygı duyma yükümlülüğü
gibi değerlerle tanımlanabilir.
Yüksek ilkeleri olan bir kişi:






Moral ve etik ilkelerinin farkındadır
Yasa, kurallara ve etik gereksinimlere saygı duyar
Etik prensipler, moral prensipler ve yasal uygulamaların uyulması ve korunması gibi alanlarda
bilgilidir
Davranış, düşünce ve eylemlerinde dürüst ve tutarlıdırlar
Etik olmayan davranışlarda bulundukları zaman insanlarla yüzleşebilirler.

Geleceğin bir çalışanı olarak, yüksek ilke değerlerine sahip bir kişinin yüksek ahlak ve etik
standartlarla davranması, adalet, dürüstlük, sorumluluk ilkelerine uygun hareket etmesi beklenmektedir.
İlkelere sahip olmak aynı zamanda başkalarının bakış açılarını anlamaya, karşılıklı saygıya sahip olmaya
ve kişinin arkasında durduğu ahlaka uygun standartlara uyması demektir. Son olarak, prensipleri yüksek
olan bir kişi, her seçeneğin pozitif ve negatiflerini ağırlıklandırabilir ve tüm alternatifleri
değerlendirebilir. Dolayısıyla bu kişi, bilgi toplamada ve temel konuların bir bilgi tabanından tespit
edilmesinde başarılıdır ve sonuç olarak, bilgiye dayalı, adil derecede güvenle kararlar alma yeteneğine
sahiptir.

2.2. Değerler
Tanım ve araştırma metotları
Mevcut literatürün gözden geçirilmesi, çok sayıda değer tanımı sunmaktadır, ancak bu tanımların
çoğunda ortak olan beş özellik vardır (Allport, 1961; Levy ve Guttman, 1974; Maslow, 1959; Scott, 1965;
Williams, 1968) . Literatürde, değerler, arzu edilen son durum veya davranışlar hakkında, belirli
durumları aşan, davranış ve olayların seçiminde veya değerlendirilmesinde rehberlik eden veya göreceli
olarak önem verilen kavram veya inançlardır.
Bu beş özellik insan değerlerinin biçimsel özelliklerini tanımlamaktadır. İkinci özellik, uç durumlar
veya davranışlar, terminal hedeflere karşı instrumentel hedeflere eşdeğerdir. Bu özellik değerlerin iki
kategoriden birine sınıflandırılmasını gerektirdiğinden tanımında bir ilk kesim oluşturmaktadır. Sözü
geçen biçimsel özellikler değerlerin anlamlı içeriği hakkında çok az şey ifade etmektedir. Değerler,
evrensel insan gereksinimlerinin biyolojik temelli ihtiyaçları, kişilerarası eşgüdüm için sosyal etkileşim
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gereksinimleri ve grup refahı ve hayatta kalma için sosyal kurumsal taleplerin bilişsel temsilidir (bkz.
Becker, 1950; Kluckhohn, 1951; Parsons, 1957) Rokeach, 1973; Williams, 1968).
Sanmartín (2000) değerleri, daha önce gösterilenlerden daha modern tanımlar düşünüldüğünde,
bir tarafta toplumsal etkileşimden kaynaklanan ahlak ilkelerinden, diğerinde ise tarihten kaynaklanan
bazı kültürel modeller olarak anlar. Ayrıca, bazı değerlere sahip olma bilincinin, kişinin davranışları
açısından daha güçlü ve daha alakalı olmasını sağladığını söylüyor.
Değerler konusundaki tartışmalı bir soru The American Review of Public Administration'da
değerler bir şirkette yönetilebilir olup olmadığı üzerineydi. Yazar Paarlberg (2007), değerlerin rutin
etkileşim sonuçlarına dayandığını ve sosyal bir sürece dönüşeceğini öne sürmektedir. Ve her çalışanın
değerlerini dine, kültüre, topluma ve şirket değerlerine dayandırmak için bazı stratejiler öne sürüyor.
Eğitimde değer tanımları, uzun bir süredir tartıma konusu olmuştur. Guevara ve diğ. (2007)
değerleri, bir gruba (aile, okul, kültür, din, çalışma, siyaset, vb.) ait olan toplumsal süreci temel alan insani
yapılar olarak tanımlar. Ve yetişkinlikte değerlerin geliştirilmesinde ilk eğitim yıllarının önemi hakkında
Josep Maria Puig Rovira (2008) ile aynı görüştedirler.
Boyutlar- tanım ve mantık
Bu konsept, üst kültür değerine saygı duyan, felsefi bir niteliğin (iyilik, gerçeklik, güzellik)
değerlerine ve kültürel miras fikrine adanma ve ona saygıya dikkat çekmektedir. Değerler Schwartz SH ve
Bilsky W tarafından önemi değişen, bir insanın veya diğer toplumsal varlıkların hayatında yol gösterici
ilkeler olarak görev yapan, trans-durumlara dayalı hedefler olarak tanımlanmıştır. Değerlerin bu
amaçlarla tanımlanmasında, bazı toplumsal varlıkların çıkarlarına hizmet etmeleri, eylemleri motive
edebilmeleri, bu eylemlere yön vermeleri ve duygusal yoğunluk kazandırmaları yatmaktadır; eylemleri
yargılamak ve haklı çıkarmak için standartlar olarak işlev görürler ve toplumsallaştırma yoluyla baskın
grup değerlerine ve bireylerin kişiye özel deneyimlerle öğrenme yollarıyla edinilirler.
Schwartz (2001)’e göre değerleri gösteren motivasyonel eğilimler önemlidir, çünkü bu eğilimler farkında
olduğumuz hedefler biçiminde her konunun ve toplumun evrensel gerekliliklere vermesi gereken
cevapları temsil etmektedirler: bunlara örnek olarak:




İnsan olarak ihtiyaçlar
Sosyal etkileşim için olan ihtiyaçlar
İnsan gruplarının yaşaması ve doğru bir şekilde çalışması için gereken gereklilikler örnek
verilebilir.
Farklı kıtalardan 44 ülkeden 97 örnek üzerinde yapılan Schwartz'ın çalışması (1992), farklı
kültürlerin değer listelerinde bulunan tüm öğelerin, 10 motivasyonel değer çeşidine dahil edilebileceğini
göstermektedir: bu değerler güç, başarı, hedonizm, uyarılmak, benlik yönlendirme, evrenselcilik,
yardımseverlik, gelenek, uygunluk ve güvenlik hissi olarak tanımlanmıştır. Diğer bir ayrıntı, her birinin
birbirleriyle çakışabileceği pratikteki uygulamasıdır, örneğin: geleneksel değerleri korumaya yönelik
teşebbüs, teşvik ve yenilik arayışı ile çatışmaktadır. Dolayısıyla, mesleğe ilişkin insan değerleri üzerine
yapılan araştırmalar, bu iki kutupluluk sonucu belirgin farklılıklar göstermektedir.
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Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Ortak iyilik, estetik, kültürel mirasın tanıtımı, kültürün yayılmasına katkısı, güzergah
tasarımı, güzellik duygusu ve sanatsal yönelim, CaT Testinde açıklanan meslekler için önemli nitelik
ve yeterliliklerdir.
CaT Testi kapsamında geliştirilen meslek ve yeterlilik analizlerine göre, yaşam değerlerini
korumak sağlık profesyonelleri için önemlidir, kültürel değerleri korumak sanatsal meslekler için
önemlidir ve bilgi değerleri, fizikçiler ve gökbilimciler için önemlidir. Bununla birlikte, tüm
meslekleri, onları geliştirmek için gereken bazı değerlerle ilişkilendirebiliriz.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Carmona ve ark. (2004), ahlaki değerlerin toplumsal değerlerle birlikte olduğunu ve elde edilen
kategorilerin daha yüksek bir ortalama elde ettiğini gösterdi. Bunların sıralaması şu şekildeydi: ahlaki
değerler (9.03); toplumsal değerler (8.57); bireysel değerler (8.29); entelektüel değerler (8.16); bedensel
değerler (8.09); enstrümantal / ekonomik (7.68); estetik (7.16); organik (6.58); duygusal (6.39); dindar
(4.33). Özellikle manevi değerlerin ortalaması dürüstlük (9.57); sorumluluk (9.48); Bağlılık (8.74); ve
itaat (8.33) olarak tanımlandı.
Veage, Ciarrochi ve Heaven'ın (2011) değerlerin boyutu ve kişiliğe olan bağlantıları ile ilgili
çalışmasında, daha yüksek nevrotiklik düzeylerinin, sağlık değerlerine ve dışarıda çalışmaya bağlı olan
değerlere daha düşük önem verilmesi ile ilişkili olduğunu gösterdi. Dahası, nevrotizm, servet, sağlık ve
problemleri çözmeye yönelik artan baskıyla ve bu değerlerde daha düşük başarıyla bağlantılı baskı ile
ilişkilendirildi.
Tabanda açlık veya fizyolojik ihtiyaçlar gibi temel ihtiyaçlar vardır. İkinci aşamada,, emniyet ihtiyacı;
sevgi ve ilişkiler üçüncü, saygınlık ise dördüncü aşamayı oluşturmaktadır. Son olarak, en üstte, kişinin
kendi bilinci yatmaktadır. (Koltko, 2006).
Göstergeler
Güzelliği takdir etmek: güzelliği algılayabilmek, saf entelektüeldense saf duygu ve hislere odaklı olmak
veya bunlarla ilişkili olmak. Güzellik, sanat, doğa, insan ve evren gibi kavramlara işaret edebilir.
Filozofik benlik: estetik, etik ve epistemoloji, mantık, metafizik ve sosyal ve politik alanlar gibi boyutlara
ilgi ile ölçülür.
Sanatsal hedefler: sanat ve sanat tarihine karşı ilgi ve yetenek gösterme, dekoratif bir şekilde yaratma,
uygulama veya eşyaların yerini değiştirme yeteneği. Doğuştan yaratıcı yeteneklerin olması.
Evrensel değerlere saygı gösterme: doğa, evren, metafiziksel sorular ve kendini aşmışlığa karşı
büyülenmiş hissetme.
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Kültürel miraslara karşı saygı: kültürel miras önceki jenerasyonlardan miras kalan kültürel mirastır.
Kültürel mirasa saygı duyan bir insan genellikle kültürel kişiliğini veya nasıl bir kişi olduğunu
desteklediği için kendini bu kültürel mirasla tanımlamak ister.
Kültürlerin yayılımına katkıda bulunmak: Kültürel difüzyon kültürel inançların ve sosyal aktivitelerin bir
gruptan diğer bir gruba aktarılması demektir. İlerlemiş iletişim araçları, taşımacılık ve teknoloji
kültürlerin birbirine karışmasını farklı etnik kimlikler, dinler ve uyruklar aracılığıyla
hızlandırmıştır.
Yüksek değerlere sahip olan kişiler:
 Düşündükleri şeyi takip ederler
 Sorumludurlar
 Bir şeyleri başarma otoriteleri vardır
 Daha iyi kararlar verebilirler
 Daha organizedirler
 Net fikirleri vardır
 Öz bilinçleri yüksektir.
Geleceğin bir çalışanı olarak, yüksek değerler sahip kişinin kendisi için önemli olan değerleri
takip etmesi ve bu değerlerle çalışması beklenir. Bu duruma bağlı olarak, yüksek iletişim becerileri ve
sosyal tutum geliştirebilirler. Bu kişiler her zaman sahip oldukları değerlere bağlı olacak ve kendileri
hakkında, başkaları hakkında, motivasyonlarla ve iş pozisyonuna adaptasyonla ilgili tüm öğelerle ilişkili
olacaklardır. Şirket tarafından sahip olunan benzer kişisel değerlere sahip bir çalışan, muhtemelen şirket
için en iyi çalışan seçeneği olacaktır. Bununla birlikte, yüksek seviyeli değerlere sahip olmak, farklılığı en
fazla olan değerleri de simgeler ve yanlış anlamalar üretebilir. Özellikle gelecekteki çalışanların saygı
derecesi için gerekli olan temel kültürel, sosyal ve insani değerlerin ortak noktaları vardır.
2.3. Hedefler
Tanım ve araştırma metotları
Hedef, değerleri ve öncelikleri belirlemek için önemli bir kavramdır. Aynı zamanda meslek
özelliklerini de etkilemektedir. Amaçlar hedef veya niyet olarak da adlandırılabilir. Oxford sözlüğüne göre,
bir amaç bir şey yapmayı hedeflemeye veya bir şeyler elde etmeye çalışmaya karşılık gelmektedir.
(Oxford University Press, 2015). Hedef çeşitli disiplinlerde kullanılan genel bir kavramdır. Başkalarına
adil davranmak ve oldukça adil davranmayı tercih etmek, hedefleri önemli bir değer olarak alan bireyler
için önemlidir (Robbins & Judge, 2015). Hedefleri önemli değerlerinden biri olarak benimseyen bireyler;
amaçlarını bilirler,güçlü motivasyına sahiptirler, başkalarıyla güvene dayalıilişki kurarlar ve misyonları
hakkında tutkuludurlar (Northouse, 2013; Sagiv & Schwartz, 2004).

Boyutlar- tanım ve mantık
CaT Testi için tanımlanan amaçlar, hümanizm, yaşama ve sağlığa karşı duyulan saygı, haysiyete
verilen saygı bu değerleri en yüksek değerler olarak kabul etmek ve bireysellik bu boyutun bir parçasıdır.
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Bu tanım etik teoriye dayanmaktadır. Etik teorisine göre; bireylerin neyin doğru veya yanlış olduğuna
dair kararlarında onlara rehberlik eden bir ilke ve kurallar sistemi vardır; ve bu ilkeler iyi insan olmak
için bir temeli oluşturmaktadır (Bardi, Lee, Hofmann-Towfigh & Soutar, 2009; Northouse, 2013).
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Hedefler bazı meslekleri tanımlamak için ve bazılarının da içinde kullanılır. Hedefler başarı için
önemlidir. CaT Testindeki hedef içeren meslekler, insan hayatını koruma, yardım etme ve hayat ve sağlığı
koruma üzerine olan meslekler olarak tanımlanmaktadır.. İnsancıl olmak çok önemlidir. Sağlık ve yaşamın
ötesinde, insanları ve onların özel mülkiyetlerini ve en önemlisi eşitliğini sağlamak, aynı zamanda,
amaçları içeren meslekler için önemli yetkinlikler ve niteliklerdir.
Amaçlar aşağıdaki verilen meslekler gibi mesleklerde temel bir boyuttur; öğretim meslekleri
(mesleki eğitim, orta öğretim vb.), hakimler, polis müfettişleri ve dedektifleri, tıp doktorları vb.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimi konusunda birçok araştırma yapılmaktadır.
Çoğunlukla örgütsel adalet ve etik ve otantik liderlik temaları yoluyla araştırılırlar. Örgütsel adalet, iş
yerinde adaletsizlikle ilgilidir. Örneğin, farklı kültürlerde dağıtıcı adalet, işyeri ortamında önemlidir ve
örgütteki süreçler adilse, çalışanlar olumsuz sonuçları olumlu karşılarlar (Robbins & Judge, 2015). Hem
otantik hem de etik liderlikte; etik ve güven ana odak noktasıdır ve organizasyonun başarısını olumlu
etkilemektedir (Robbins & Judge, 2015). Otantik liderlik (anlam ve görev olarak) liderleri sorunları
çözmeye yönlendirir (Northouse, 2013).
Hedefler, çalışanların motivasyonunu da etkiler. Eşitlik teorisine dayanarak; iş ortamında eşitsizlik
içinde olan çalışanlar şirkette negatif duygulara ve motivasyonlarının azalmasına neden olmaktadırlar
(Sagiv, Schwartz, 2004). Bireylerin eşitlik duyarlılığı farklıdır ve hedefleri önemli bir değer olarak
benimseyen bireyler eşitlik konusunda daha hassas olabilir (Mcshane & Glinow, 2010).
Göstergeler
Yardım etme: bu kişiler diğer insanları korumak ve onlara yardımcı olmak için zaman ve kaynaklarını
feda etmeye razılardır.
İnsan hayatı ve sağlığı: insan hayatı, sağlığı ve bu kapsamındaki diğer değerlerin en önemli değerler
olduğuna inanmak
Onura duyulan saygı: her insanın saygıya değer olduğuna olan inanç, insanlara saygı duymaktan gelen
pozitif hissiyat.
Öznellik: her kişi ve sosyal grubun öznelliğine ve otonomluklarına olan saygı.
Koruma: olabilitesi olan bir problem veya riskten önce koruyucu önlemler almak.

54

Birlik olma: başkalarıyla birlik olma, insanlar arasında eşitliğe ve adalete olan saygı, adalet için fedakarlık
etmeye ve değişmeye olan gönüllülük.
Yüksek derecede hedef sahibi bir insan:








İnsan hayatını korur ve yardım eder
İnsancıldır
Hayatı ve sağlığı korur
İnsanları ve özel mülkleri korur
Eşitlik sağlar
İnsan onuruna saygı duyar
Her insan ve sosyal grup için öznelliğe ve otonomluğa saygı duyar.

Geleceğin bir çalışanı olarak, hedefleri yüksek olan bir kişi adil davranmak, doğru olanı yapmak, insanlarla
güvenilir ilişkiler kurmak için güçlü bir motivasyona sahiptir. Amaçlarını bilen kişiler hedeflerini bilirler.
Eşitlik, başkalarının gelişimi ve genel olarak sağlık ve yaşamın korunması birincil önceliğe sahiptir. İnsan
yaşamı ve onuru, yüksek hedef boyutuna sahip kişiler için önemli bir gündemdir. Hedefleri önemli bir
değer olarak benimseyen kişiler eşitliğe karşı daha duyarlı olabilir.

2.4. Durumlar
Durumlar veya daha doğrusu iş ve günlük durumları kontrol etme veya etkileme kabiliyeti,
motivasyon süreci ile kuvvetli şekilde ilişkilendirilen bir özelliktir. Durumlara yoğunlaşan insanlar,
olaylar ve olaydaki kişiler üzerinde iktidar ve kontrol arzusu ile motive olurlar. Güç yalnızca bir kişinin
başkalarını ve eylemlerini etkileyen kararlar alma yeteneğine sahip olduğu zaman elde edilebilir (Winter,
1992). Başkalarını eylemler üstlenmeye ikna etme yeteneği, sosyal psikoloji, pazarlama ve yönetim
literatürlerinde birkaç on yıl boyunca araştırmaların ilgi alanı olmuştur (Greeenacre, Tung, Chapman,
2014). Spencer ve Spencer (2010),bu durumu konuşmacı gündemini desteklemek için başkalarını ikna
etmek, razı etmek, etkilemek ya da hayran bırakmak için ; ya da başkaları üzerinde belirli bir etki ya da
hayranlık yaratma arzusu olan bir niyeti ifade eden "Etki ve Etki Kümesi" olarak adlandırıyorlar Eylemler
ve niyetler makul derecede sosyalleşmelidir - istenen etki genel iyilik için veya en azından zararlı
olmamalıdır (Spencer & Spencer, 2010). Etkisi olan kişilerden (liderler) genellikle ahlakın bir işareti
olmaları beklenir (Fehr, Kay, Dang, 2015). Bazı bilim adamları, ahlakın rolü göz önüne alındığında, iki tür
güç motivasyonunu ayırt eder. Bir tip, insanları kendi menfaatine, hatta başkalarının menfaatine karşı
etkilemektir - kendi iyiliği için olan davranış. İkinci tip, prososyal yardımları olan diğer kişilerin
çıkarlarını etkileme ihtiyacıdır (Magee & Langner, 2008).
Boyutlar- tanım ve mantık
CaT Test Durumlar, durum, olaylar (yönlendirme, örgütlenme, terfi) ve önemli kararlar alma
yeteneği ile ilgili yetki ile etki etme (etkilemek için) üzerine olan bir yetenek ve isteklilik olarak
tanımlanmaktadır. Bu şekilde vurgulanan boyuta sahip kişiler, hizmetin denetlenmesine, düzen
korunmasına, etkinliklerin planlanmasına, topluluk olaylarının tanıtımına, etkinlik performansının
iyileştirilmesine, hizmetlerin yönetilmesine ve proaktif olmaya eğilimlidirler. Aynı zamanda yüksek
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özgüvenleri vardır, görevleri yerine getirirken diğerlerini çalışmaya itebilirler ve düzeni korumalarını
sağlayabilirler.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Durumlara etki etme ihtiyacından dolayı motive olmak, yöneticiler ve liderler için tipik
özelliklerdir. Başarılı ekip liderleri, başarıdansa daha fazla güç isteği olan bireylerdir. Durumları
etkileyen bir kişi kendi kendini disipline etmeli ve kendi reaksiyonlarını kontrol etme yeteneğine
sahip olmalıdır. Bir başka yetkinlik, örgütün menfaati için eylem planlamak ve grubun karşı
çıkmasına rağmen grubun yararlarına olacak kararlar vermektir (McClelland, Burnham, 2003).
Durum boyutu, satış müdürü, mağaza müdürü, mühendisler, bilim ve mühendislik
teknisyenleri, sanayi bölgesinde müfettişler ve operatörler, polis müfettişleri ve dedektifler gibi
önemli meslek dallarında önemlidir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Durum üzerinde yüksek düzeyde etkiye sahip olan bir kişi kendinden emin olmalıdır. Bu özellik
Greenacre ve ark. Tarafından yapılan araştırmanın konusuydu. bu araştırma (2014) başkalarının satın
alma kararlarını etkilemek için kendine güvenin rolü üzerinde durmaktadır. Sonuçlar, sosyal duruma
daha fazla kendine güveni olan kişilerin lider olarak kabul gördüğünü göstermektedir. Bu kişilerin
akranları etkilerinin bir sonucu olarak kendileri tarafından yapılan satın alma kararını takip eder.
Greenacre ve ark. (2014), bir lider rol alan kişinin kendine güvenip kendi yeteneklerine ve görüşlerine
inanması gerektiğini ve bu yetkinliklerin çalışanların daha etkin yönlendirilmesini ve yönetilmesini
sağladığını kanıtladı.
McClelland ve Burnham(1976, 2003) klasik çalışmalarında, iş etkinliği düzeyinde farklı liderlerin
gruplarını karşılaştırmaktadırlar. En az etkili yöneticiler, grup üyeleriyle olan ilişkiler üzerinde
yoğunlaşmışlardır ve bağlılık düzeyleri yüksektir. Beğenilmek eğilimindedirler ancak sonuç olarak
çalışanlarının kişisel sorumlulukları azdır ve prosedürlerden ve görevlerden emin değildirler. En etkili
liderler durum üzerindeki güce ihtiyaç duyarlar, başkalarının durumunu ve eylemini etkilemek
istemektedirler. Güç kendi motivasyonlarıdır, ancak aynı zamanda kendilerini kontrol edebiliyor ve
organizasyon için iyi kararlar alabiliyorlardır. Kişisel güç kurmak yerine, güçlü grup ruhu ve olumlu
çalışma iklimi olan organizasyon ortamı yaratmaya çalışmaktadırlar. Güç motifleri öz odaklı değil
fedakârlıktan gelir.
Durumlarda iktidarın güdüsünü ifade etmenin iki yolu da Maliszewski ve diğerleri tarafından
incelenmiştir. (2014). İş alanlarında çalışan liderler, güç ve etki konusunda daha fazla yönlendirmeyi
gösterirler. Öte yandan, iş dünyasından başka alanlarda çalışanların da öne çıkmaktan çok motivasyona
yardım etmeye yoğunlaşmış durumda oldukları ortaya çıkmıştır.
Göstergeler
Durumlar boyutu aşağıdaki özellikler ile anlaşılabilir:
Proaktif olmak: değişim odaklı olmak, kendi başına davranışları başlatabilmek, gelecek odaklı olmak, öz
yönetim, ve değişimi başlatabilmek ve ona adapte olabilmek.
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Kararlı olmak: hiç veya çok az kararsızlık göstermek, karışıklıklara son vermek, karar verme üstüne gücü
olma ve kaliteli kararlar verme, kesin ve sonuç odaklı olma.
Düzeni koruma: geleneksel olma, düzeni korumak için düzeni ve çalışmayı tercih etme, planlı ve organize
olma, baskın olma ve düzeni teşvik etme.
Liderlik: insanları etkileme yeteneği, başkalarına yön verme ve yönetme, hedeflerine bağlı olma, hedefler
belirleme ve insanları bu hedeflere ulaşmak için motive edebilme yeteneği, iletişim becerileri.
Özgüven: kendi yargılarından emin olma, beceri, güç ve benzeri değerler, kendine inanma
, farklı ortamlarda rahat olma ve kendi başının çaresine bakabilme.
Çalışma günlük hayatta meydana gelen olaylarda yüksek dereceli kontrole veya etkiye sahip olan birisi:









Yüksek dinleme becerilerine sahiptir
İletişim ve konuşma becerisi vardır
Pozitif değişiklikler yaratabilir
Organizedir
Hayal gücünü kullanabilir ve yaratıcıdır
Kafasında net bir hedefle düşünür ve buna göre davranır
Problemleri çözme kapasitesi vardır
Sosyaldir
Gelecekteki bir çalışan olarak, ikna edebilme becerileri olan bir kişinin şirketin hedeflerine kolayca
ulaşması beklenmektedir. Bu kişiler iyi iletişim becerileri, sempati ve ikna sayesinde halkla ilişkilerde yer
alabilirler. Başkalarını anlayabilir ve onları şirketin menfaati için başka herhangi bir ürün veya eşya
üzerinde düşünmeye ikna edebilirler. İnsanları ve şirketleri, motivasyonları ve iyi enerjileri ile hem iyi bir
şekilde hem de kendi kendine büyümelerini düşünmeleri için olumlu etkiler. Değişiklikleri destekleyen
gelecek odaklı ve uyarlanabilir kişilerdir.
2.5. Sosyal Gruplar
4 araştırmanın bulguları, iktidar ile ilgili kültürel değerlerin, insanların üçüncü taraf otoritelerine,
otoritenin ilişkisel modeli tarafından öngörülen şekilde tepki verme biçimini etkilediğini ortaya
koymaktadır (T. R. Tyler & E. A. Lind, 1992). Bu araştırmalar güç değerleri, yetkililer ve onların astları
arasındaki uygun güç ilişkisi hakkındaki inançları yansıtır. Tahmin edildiği gibi, yetkililerin
değerlendirmelerini yaparken, daha düşük güç seviyesine sahip olanlar, yetkililerin muamele kalitesine
daha fazla ağırlık verdiler. Buna karşın, daha yüksek güç değerlerine sahip olanlar, sonuçlarının iyiye
götürülmesine daha fazla odaklanmışlardır. (Yuen J. Huo ve diğerleri, 2000)
Bu bulgular, sosyal grupların onurlu ve saygılı bir muamele vasıtasıyla kendileri ve kararları için
kabul edebilme derecesinin, tartışılanların kültürel değerlerinden etkilendiğini göstermektedir. Bu
sebeple arabuluculuk gibi gayri resmi "alternatif" uyuşmazlık çözüm prosedürlerinin, düşük güç değerleri
olanlar arasında daha etkili olması muhtemeldir.
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Armando Rodriguez ve ark. 2009'da sosyal grupların oluşturulması ile insanların herhangi bir
toplumsal gruba dahil olmak için edinmesi gereken sosyal normlar arasındaki ilişkiyi tanımladı. Sosyal
normlar ayrıca J.M. Falomir ve ark.'nın toplumsal grupların kompozisyonunu tanımlamak ve anlamak için
kullandığı araştırmalarında ana konuydu. (2009). Tehditler, kültür, ideoloji veya tehlike gibi faktörler
sosyal organizasyonun temel parçalarıdır.1996'da Tyler & Degoey ve Huo ve ark. 'da yine 1996 da olmak
üzere yaptıkları bazı araştırmalarda kimlikle ilgili statü kararlarının grubun ve kuruluşun özünde bulunan
kuralların kabulü ve rızası üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu açıklayan sonuçlar uyuşmaktadır.
Boyutlar- tanım ve mantık
Bir sosyal grup, başkaları üzerinde otoriteyi etkileme kabiliyeti ve isteği ile tanımlanır (etkilemek
için). Bu otorite boyutunu sosyal gruplar, araştırma ekipleri, gruplar ve politik gruplar ve ideolojik (iletim,
lider olmak) durumlar içinde buluyoruz. Bir otorite olmak, sosyal grubun diğer üyeleri adına toplumsal
prestij ve tanınma anlamına gelir.
Psikologlar, çatışma ve çatışma çözülmesinin şekillendirilmesinde kültür ve kültür değerlerinin
sahip olduğu önemli rolü giderek daha fazla tanımaktadırlar. Sonuç olarak, hukuk psikolojisi alanı için
temel bir soru, sosyal düzenin korunmasında ve kişiler veya grupların arasında çıkan anlaşmazlıkların
düzeltilmesinde çok veya az etkili olmak üzere toplumdaki kişilerin değerlerinin bu durumu ne kadar
etkili olması gerektiğidir. (Damaska, 1986; Haley, 1991; Upham, 1987; Yoon, 1990).
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Başkalarını etkilemek, uzman tavsiyesi sunmak, başkalarını eğitmek, başkalarına koçluk yapmak
ve geliştirmek, başkalarına bilginin anlamını yorumlamak, başkalarına danışmanlık yapmak ve onlara
tavsiye vermek, CaT Testinde tanımlanan meslekler için önemli olan bu boyutla ilgili yetkinlikler ve
yeterliliklerdir.
CaT Testi kapsamında geliştirilen meslek analizlerine göre, otorite, sağlık çalışanları, muayene ile
ilgili çeşitli meslekler, hükümet için çalışan profesyoneller, eğitim personeli, finans ve satış uzmanları,
personel ve kariyer uzmanları, halkla ilişkiler uzmanları, bilişim, hakimlik, avukatlık, psikoloji, dini
profesyoneller ve mühendislik gibi alanlarda takdir gören bir yetenektir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Yetki dinamiklerinin ilişkisel modeli yetkinin etkili bir şekilde kullanılması için ilişkisel stratejiler
yoluyla yetkililerin bireyler ve gruplar arasındaki çatışmalara köprü kurabileceğini ortaya koymaktadır;
yani anlaşmazlıkları ilgilendiren herkese tarafsızlık, haysiyet ve saygı ile muamele ederek, tüm
tartışanlara, ilgilendikleri yetkili makamların güvenilir ve yardımsever olduklarına inanmak için
yönlendirirler (bkz. Huo ve diğerleri, 1996; Smith & Tyler, 1996; Tyler ve arkadaşları, Tyler ve Degoey,
1995; Tyler & Lind, 1992, 2001; Tyler & Mitchell, 1994; Tyler, Smith, 1999; & Huo, 1996). Kapsamlı
araştırma, otoritenin uygulanması için ilişkisel stratejilerin uygulanabilirliğini desteklemekle birlikte,
genel olarak düşük güç mesafesi kültürel değerleri olan Birleşik Devletler gibi toplumlarda yapılmaktadır.
Bu önemlidir, çünkü düşük güç mesafesi kültürü, insanların yetkililere sosyal bağlantıları olan bir
kültürdür ve bu tür sosyal bağlantılar, otoriteyi kullanmak için ilişkisel stratejilerin etkinliğinde merkezi
önem taşır.
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Önceki çalışmalar, ilişkisel modelin sınırlı bir etkinlik yelpazesine sahip olabileceğini
göstermiştir. Yetkililerle olan sosyal bağlantıların daha zayıf olduğu durumlarda bu sebeple daha az etkili
çalışır. Örneğin, ilişki modeli, ilgili makamlar veya ilgili kişiler (Huo ve diğerleri, 1996; Smith & Tyler,
1996) grup üyesi değilken veya gruptakilere kendilerini grupla daha az bağdaştırırken otorite ilişkilerini
daha az açıklar (Smith, Tyler, Huo, Ortiz ve Lind, 1998; Tyler ve diğerleri, 1998) . Bu, çalışılan insanların
güç-uzaklık değerlerinin daha yüksek olması durumunda ilişkisel modelin otorite ilişkilerini daha az
açıklayacağı olasılığını ortaya çıkarmaktadır. Dört çalışmanın bulguları, çalışılan insanların güç-uzaklık
değerlerinin daha düşük olması durumunda ilişkisel modelin otorite ilişkilerinin psikolojisini daha iyi
tanımladığı hipotezini desteklemektedir. İlişkisel modelin kendisinin öngörüldüğü gibi, güç uzaklık
değerleri daha düşüktür ve bu durum yetkililerin eylemlerini değerlendirirken ilişkisel konularla ilgili
endişeye yol açmaktadır. Sonuç olarak, otoritenin ilişkisel modeli, yüksek güç mesafesi değerlerinin
egemen olduğu kültürler veya organizasyonlar arasında daha az etkili çalışan yasal otoritenin etkin bir
şekilde kullanılması için bir model olarak tanımlanmaktadır. Daha geniş olarak, rapor edilen çalışmaların
bulguları, yasal yetkiyi kullanmak için belirli stratejilerin etkinliğinin belli bir toplumdaki nüfusun
kültürel değerlerine bağlı olarak değiştiğini öne sürmektedir. Yasal otoritenin uygulanmasına ilişkin
ilişkisel yaklaşımların, düşük güç mesafesi değerinin egemen olduğu Amerikan toplumunda yaygın olarak
gösterildiği halde, aynı stratejiler yüksek güç mesafesi kültürel değerlerine hakim olan toplumlarda
ilişkisel stratejileri takiben yasal mercilerin kararlarına gönüllü olarak uyum sağlamada daha az etkili
olacaktır.
Göstergeler
Başkalarını etkilemek: kendi otoritesinin gücüne bağlı kalarak başkalarını etkilemeye olan kapasite ve
isteklilik. Başkalarının üstünde gerçek bir etki bırakma, otoriter olma, başkalarının doğru kararları
ve eylemleri üstlenmeleri için ikna etme becerisi.
Görüşlerinin arkasında durma: kendi görüşlerinin gücüne ve benzersizliğine inanma. başkalarının
kendinden farklı olan görüşlerini değiştirmek için görüş ve fikirleri söyleme becerisi ve isteği.
Benzer görüşteki kişileri desteklemenin önemine olan inanç. Önemli bilgi ve görüşleri insanlara
yaymaktan gelen tatmin duygusuna erişmek.
Rehberlik becerileri: başkalarına koçluk yapma onlara rehberlik etme ve onları geliştirmek adına
becerilere sahip olmak. Başkalarını yönetmek ve ınlara destek olmak; başkalarını bilgileri doğru
bir şekilde iletmelerini sağlamak için gelişmelerine yardımcı olmak; insanlarla doğru davranışlarla
yaklaşma becerisine ve tecrübesine sahip olmak; bilgiyi, yetkinlikler ve tecrübeleri başkalarına
transfer etme becerisi ve bu yetenekleri ve özgüvenlerini kullanmaları için onları güçlendirme
becerisi.
Gözlemlemek: başkalarının davranışlarını gözlemleme ve kontrol etme yeteneği, kişilerin veya sosyal
grupların duygusal davranışlarını etkileme becerisi. Bu becerilere kendilerinin sahip olduğu
konusundaki inanç. Başkalarının davranışları üstünde yeterli etkiye sahip olma. Başkalarını doğru
davranışları sürdürmeleri ve yanlış davranış ve reaksiyonlardan kaçınmaları için cesaretlendirme
becerisi olması.
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Öğretmek: bilgiyi başkalarına tercüme ve açıklama yöntemleri ile transfer etme isteği olması. Başkalarına
bilgiyi transfer etmekten, onların dünya görüşlerini değiştirmekten ve onların görüş ve inançlarını
paylaşmaktan tatmin duyma. Başkalarına yeni fikirlerin ve çözümlerin bulunması aşamasında
yardımcı olmak.
Yüksek derecede sosyal grup boyutuna sahip kişiler:









Başkalarını etkileyebilirler
Grup içinde çalışma becerileri vardır
Kendi duygu ve davranışlarını kontrol etme becerileri vardır
Başkalarıyla kolaylıkla iletişim kurabilirler
Başkalarının ihtiyaçlarını anlayabilirler ve empati gösterirler
Planlama ve organizasyon yapabilirler
Başkalarına bilgileri aktarabilirler
Başkalarına koçluk yapma veya onlara mentörlük yapma istekleri vardır.

Geleceğin bir çalışanı olarak, yüksek sosyal gruplar boyutuna sahip kişinin, örgütsel bir ortamda
başkalarıyla ilişkiler kurması beklenir. Yüksek sosyal gruplar boyutuna sahip kişiler, ekip çalışmasını
desteklemeleri, diğerlerine tavsiyede bulunmaları, onlarla iyi anlaşmaları ve çatışmaların üstesinden
gelmeye yardım etmeleri beklenmektedir. Dahası; yetenek ve yetkinliklerini yükseltmek için diğer kişileri
de desteklemelidirler. Kısacası; yüksek sosyal gruplar boyutuna sahip kişiler iç ve dış ağ bağlarını
güçlendirmeye yardımcı olmalıdır. Toplumsal ilişkilerin ötesinde; yüksek sosyal gruplar boyutuna sahip
kişiler, görevlerin önem düzeyini belirleyebilir, önceliklerini belirleyebilir ve görevlerin etkin ve verimli
bir şekilde yapılmasını sağlamak için planlar ve düzenlemeler yapabilirler.
4.3. Kişilik özellikleri
Kişilik özellikleri, bir kişinin günlük işleyişini, belirli bir mesleği yapma kabiliyeti dahil olmak üzere
etkilemektedir. Her mesleğin veya işin kendine has özellikleri vardır - doğru eğitim ve nitelik gerektirirler,
ancak aynı zamanda uygun kişilik özelliklerine de sahip olmak önemlidir. Bunlar, çıkarlar, yetenekler,
mizaç ve zekâ ile birleşince, mesleki alanda başarının ön şartlarıdır (Bańka, 2005). Bir çalışanın kişiliği,
çalışmalarını gerçekleştirdiği şekilde kendini gösterir ve işyerinin gereksinimlerine uyum duygusunu da
etkiler. Kişi-Kuruluş Uyumu, işten duyduğu memnuniyeti ve performans düzeyini belirler (Jurek, 2012).
Bir kişinin sahip olabilmesi muhtemel olan kişilik özelliklerini bilmek hangi kariyer yollarının
kendi doğal potansiyeline uygun olduğunu belirlenmesini daha kolay hale getirecektir ve bu nedenle işle
ilgili gerçekleştirdiği faaliyetlerin daha fazlasını gerçekleştirmesine ve etkin bir şekilde ve büyük bir
bağlılık ve hevesle çalışmasına sebep olacaktır. Çalışanların kişilik özelliklerine ilişkin bilgi, güçlü ve zayıf
yönlerini, kendileri için en uygun çalışma koşullarını ve tercih ettikleri yönetim tarzını veya kendileri için
en uygun görev ve denetimi türünü göz önünde bulundurarak sonuç çıkarmamızı sağlar.
Hollanda'nın bilinen teorisi (1997), diğer şeylerin yanı sıra belirli bir mesleki çevrenin belirli bir
kişilik türünü yarattığını varsaymaktadır; insanlar yeteneklerini ve yeteneklerini kullanabilecekleri
işyerlerini aramaktadırlar, bu yerin aynı zamanda onlara değerlerini veya sadece karakter özelliklerini,
kişiliklerini ifade etme fırsatı verebilecek bir yer olması gerekmektedir. Yazar, kişilerin kişiliklerinin
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onları bireysel mesleklere yatkınlaştırdıklarını ve kariyer seçimi öncelikli olarak kişiliğin iş dünyasına
yansıtmanın bir biçimi olduğunu savunmaktadır (Bańka, 2005).
Kişilik özelliklerini karakteristik açısından tanıyan en popüler modern anlayışlarından biri, Paul T.
Costa ve Robert R. McCrae tarafından beş faktörlü kişilik modeli Big Five olarak adlandırılır. Bu modelde
kişiliğin temel boyutları beş özelliktir (boyutlar): nevrotiklik, dışa dönüklük, deneyime karşı açıklıklık,
anlaşabilirlilik ve vicdanlılık. Bu modelin bir kişinin kişiliğinin tam bir tanımlamasına ve aşağıdaki
sebeplerden ötürü bir okul veya mesleki çevreye uyum kabiliyetinin iyi tahmin edilmesine olanak
sağladığı düşünülmektedir:
1) Big Five kavramı, patolojik olmayan kategorilerdeki kişiliği tanımlamaktadır; bu, engelli
olmayan kişilerin, örneğin, iş adayların çalışmasında özellikle önemlidir (Dudek, Wichrowski, 2001).
2) Big Five modeli büyük ölçüde genetik doğadaki kişilik özelliklerini inceler ve bu nedenle
çevresel etkilere daha az duyarlıdır. Bu özellikler düşünceleri, duyguları ve eylemleri etkiler (Jurek, 2012).
3) Genellik, modeldeki boyutlar için karakteristiktir, genellik olarak işteki başarı derecesinin
değerlendirildiği şekle benzerdir. iş yerindeki başarının en başarılı tahmininin genelliğin şimdiki zamanda
ve takip edecek olan gelecekteki zamanda aynı olduğu durumlardan etkili olacağına dair bir teori
bulunmaktadır (Ones, Viswesvaran, 1996; Hogan, Roberts, 1996).Böylelikle Büyük Beşliğin boyutları,
istihdamda gözlenen belirli davranışlardan ziyade genel iş başarısını öngörmek için oldukça uygundur
(Dudek, Wichrowski, 2001). Böyle bir görüş, Barrick and Mount (1991) ve Salgado (1997) tarafından
yürütülen meta analizde ampirik olarak teyit edilmiştir.
Çeşitli çalışmalarda yatkınlık için Big Five modelinin kişilik özelliklerinin öngörücü değerlerini de
gösteren çok sayıda çalışma, örneğin, deneyim açıklığı, araştırma yatkınlıklarının ve dışa dönük ve kabul
edilebilirliğin - sosyal yatkınlığın önemli bir göstergeleridir (Józefczyk, Kolakowska, Świętochowski,
2015) . Bununla birlikte, Costa ve McCrae (1992, Zawadzki, Strelau, Szczepaniak, Sliwińska, 1998'den
sonra), mesleki tercihler için deneyimlere açıklık ve savurganlığın özellikle önemli olduğunu göstermiştir;
Neuroticism, sırf belirli mesleki tercihleri değil, sadece yapılan çalışma memnuniyetiyle olumsuz bir
şekilde ilişkilidir. Diğer çalışmalar da, karmaşıklığı veya tutulan pozisyonu ne olursa olsun, çoğu mesleki
görevin başarısını belirleyen kişilik özelliklerinin varlığına işaret etmektedir. Bu özellik vicdanlılıktır
(McCrae and Costa, 2005). Görev odaklı faaliyetlere yönelen, iyi organize edilmiş, zamanında ve
yönlendirici çalışanlar, mesleki yaşamlarında aldıkları görevlerin çoğuyla baş etme eğilimindedirler
(Jurek, 2012).
Bu sebeple CaT testi, Büyük 5 modeline dayanarak mesleğe bağlı tercih alanlarına bağlı olan kişilik
özelliklerini incelemektedir: Bunlar:
1)Vicdaniyet ve mükemmellik - işe özen göstermek, tutarlılık, detaylara dikkat, düzenlilik,
düşünceli çözümler üretmek gibi anlaşılır.
2) Uyum ve esneklik - yeni ve öngörülemeyen deneyimlere açıklık, perspektiflere ve yenilikçi
yöntemlerin uygulanmasın açıklık, değişimin kabulü, alışılmadıklık olarak tanımlanabilir.
3) Eylem ihtiyacı - bir kararı kasıtlı bir eyleme veya aktiviteye dönüştürme istekliliği, yapılan işte
tatmin hissine sahip olma isteği olarak tanımlanabilir.
4) Başarı motivasyonu - Hayatta başarılı olmak için yüksek hırs ve güçlü motivasyon, çalışmaya
bağlılık, kendisini geliştirme isteği ve kişinin kendi yetkinliğini geliştirme arzusudur.
5) Duygusal bağımsızlık - Başkalarına karşı duygusal bağımsızlık, kişinin kendi potansiyeline
güven duyması, kendine güven, düşük düzeyde hayal kırıklığı olarak tanımlanabilir.
3.1. Bilinçli olma
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Tanım ve araştırma metotları
Bilinçlilik, kendine hakim olma, işte sistematik olma ve amaçları gerçekleştirme, planlama,
organize etme ve görevleri başarmada etkili olma yoluyla tanınabilen bir kişilik boyutudur. Aynı zamanda,
öz disiplin, emir, son tarihlere bağlı kalma, sıkı çalışmaya hazır olma, sorumluluk alma ve kuralları takip
etmeye de değinmektedir. Bu özelliklerin tümü, hedefe yönelik bir kişi ve bir lider için tipiktir. Öte
yandan, son derece bilinçli olmak, takıntılı davranış veya işkolik davranış riski ile ilişkilendirilebilir.
Bunun aksine, vicdan azlığı olan tam tersi durumda, kişi plana göre çalışmaktan veya etkili bir iş
yapmaktan başka şeyler üzerinde yoğunlaşmış durumdadır. Bilinçlilik, aynı zamanda Büyük Beş teori
faktörlerinden biridir (Costa & McCrae, 1992; Klang, 2012).
Roberts ve ark. (2014), vicdan azlığının birçok işleyiş, sağlık ve iyi olma hisleri üzerinde önemli
rolü olduğuna dair tartışmaları toplamaktadır. Bilinçli olma:
-birçok sağlık problemlerini, riskli davranışları, fiziksek sağlığı ve kalıcılık gibi durumların çoğunu
tahmin edebilir
-iş performansı, okuldaki başarılar ve gelir gibi durumları tahmin edebilir ve verimli bir lider
olmakla ilişkilendirilmektedir.
Çok sayıda bilinçlilikle ilgili araştırmalara rağmen, bu boyutun hala araştırılması gereken birçok
yönü vardır. Bu yönlerden biri vicdanlılığın yapısı ve boyutunu oluşturan özelliklerin tanımlanmasıdır
(Roberts ve diğerleri, 2014).
Bilinçlilik niteliğiyle ilişkili, örneğin zamanlamaları doğru şekilde karşılama ve zamanında
görevleri bitirme, düzenli olma, toplantılara geç gelen vakalardan kaçınma, kararları iyi alma, söz verme
gibi çeşitli davranışlar vardır. Birinin davranışını ve çalışma performansını gözlemlemek, bilinçlilik
düzeyini değerlendirme yöntemlerinden biridir (Jackson ve ark., 2011).
Boyutlar- tanım ve mantık
CaT Deney bilinçlilik kişiliği, eksiksiz ve tetikte olarak nitelendirilen ve görevleri iyi yerine
getirmek arzusu olan kişileri tanımlamaktadır. Bu kişilerin verimli olmak, organize olmak ve doğru ve titiz
olmak gibi özellikleri vardır. Ve genellikle mükemmellik eğilimleri varlığı. Bu tanım, vicdanlılık alanını
araştıran yukarıda adı geçen yazarlara dayanmaktadır. Jackson ve diğ. Çeşitli yazarlara atıfta bulunarak,
vicdanlılık unsurları olarak düşünülebilecek en az beş yön olduğunu açıklamıştır: çalışkanlık, düzenlilik,
dürtü kontrolü, güvenilirlik ve geleneksellik bu yönlerdir. Ayrıca, erdem ve kararlılık gibi ek yönler
vicdanlılığın bir parçası olabilir (Jackson, 2011).
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Bilinçliliğin açıklaması, CaT Testinde meslek tanımlamasında kullanılan bazı operasyonel terimleri
içerir. Tutarlı eylemlerde bulunan, görevleri yerine getiren mükemmelliğe sahip olan ve verilerin
analizinde mükemmelliğe odaklanan bilinçli profesyoneller olarak açıklanmıştır. Bunlar ayrıca dakiklik,
ayrıntılara dikkat, sistematiklik, mevcut ve beklenen hassasiyet sahibi ve devam eden faaliyetleri
tamamlama becerisi olan kişilerdir. Vicdani insanlar planlama, tutarlılık ve sebatı tercih ederler. Kesin
veya doğru oldukları için azim ve ihtiyatlı olma öneminin üstünde durabilirler. Detaylara özen gösterirler,
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eşitlik, titizlik, hassasiyet ve doğru bilgi sağlarlar. Onların sorumluluk, öz disiplinleri, görev bilinci,
mükemmeliyetçiliğe yönelimi ve titizlik özellikleri kolayca fark edilebilir. Güçlü görev anlayışları vardır,
etkinlikleri akılcı ve iyi bir şekilde düzenlemede başarılıdırlar.
Bilinçlilik, baş muhasebeci, inşaat müdürü, ekoloji uzmanı, fizikçi ve gökbilimci, tıp doktorları ve
hemşirelik uzmanları, diş hekimi, eczacılar, fizyoterapistler, öğretmenler ve eğitimciler, BT uzmanları,
hukuk uzmanları, mühendisler, gazeteciler, kontrolörler, üreticiler gibi mesleklerde önemli kişilik
faktörüdür.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Mount ve ark. (1999), bilinçliliğin iş performansıyla ilişkisinin yetenek seviyesine göre
denetlenmediğini kanıtladı. Araştırmaları ayrıca hem genel zihinsel yetenek (GMA) hem de bilinçliliğin iş
performansını tahmin etmede önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma, hem bilinçliliğin hem de
GMA'nın, iş performansını açıklamak isteyen modellerde merkezi rol almaları gerektiğini kanıtladı
(Mount ve diğerleri, 1999).
Eysenck'in PEN modeline göre düşük bilinçlilik, askeri mesleklerde kaygılı dürtülerin düşük
kontrolü ile bağlantılı olan bazı işlevsiz davranışların dışa vurumu ile bağlantılıdır (Porzak, 2014). Barrick
ve ark.na göre (2001), duygusal istikrarın meslekler ve iş görevleri arasında iş performansının güvenilir
ve sağlam bir öngörüsü olduğu anlaşılmaktadır. Barrick ve ark.na göre (2001) kalıcı, hedefe yönelik,
organize ve güvenilir olan herhangi bir işte daha yüksek performans sergileyen bireylerdir; ve bunun
tersi, dürtüsel, dikkatsiz, sorumsuz, başarıları düşük olan bireyler, herhangi bir işte daha düşük
performansta olma eğilimindedirler. Ek olarak, Andreas Klang (2012), Barrick ve ark.na göre (2001), ''
bilinçlilik, kişilik boyutlarının arasında en güçlü olanıdır ve mesleklerde genel iş performansıyla
ilişkilendiren kişilik boyutudur '' (s.6).
Göstergeler
Bilinçlilik aşağıdaki faktörlerle tanımlanabilir:
Davranışlardaki duyarlılık ve tutarlılık: görevleri yerine getirirken tutarlılık, sağduyu, durumları bütünsel
bir şekilde algılayabilme, eylemlerde mantıklı olma, organize olma, mantıksal olma, görevlere ve
karar verme eylemlerine iyi düşünülmüş yaklaşımlarla yaklaşma, karar verirken acelecilikten
kaçınma ve dikkatli olma.
Görevleri yerine getirirken mükemmeliyetçi olma: detaylara önem verme, titizlik, eylemleri
derinlemesine ve detaylı analizi, kesinlik, detaylara önem, doğruluk, mükemmeliyetçiliğe yönelim.
Görev sorumluluğu: sözlerini tutmak, kurallar bunu söylediği için ve kurallarla kendini yönettikleri için
güvenilir ve sadık olmak ve kredibilitesi olmak.
Genellik: davranışlarında tutarlılık sergilemek, seçilen kararlara bağlı kalmak, daha önce verilen planlara
göre eylemler almak, eylemlerinde kararlı olmak ve tedbirli olmak.
Eylemlerin çekiciliği: mevcut aktiviteleri bitirme becerisi ve planlamayı eylem dizisinin arasında almak,
eylemlerini erken bitirmenin önemini anlamak, planlarını sonlandırmanın gerekliliğinin altını
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çizmek, hedeflere ulaşmanın önüne geçtiği zaman farklılıklar adına yaratıcı tutumlar alabilme,
hedef odaklı olma ve hedeflere ulaşmak için eylemlerde bulunma.
Öz disiplin: kendilerini harekete geçirme yeteneğine sahip olma, kendi kendini yönetme gücü olması,
görevlere ve hedeflere ulaşmak için kendini motive edebilme, kendi iradesine güvenme ve
bağlılıklara geldiğinde kendine karşı özgüvenli olma.
Yüksek bilinçlilik seviyesine sahip olan bir kişi:













Eylemlerinde tutarlıdır.
Mükemmeliyetçidir
Titizdir
Detaylara önem verir
Sistematiktir
Kesindir
Israrlıdır
Eşitlik sağlarlar
Sorumluluk sahibidir
Öz disiplinlidir
Organizedir
Mantıklıdır

Geleceğin bir çalışanı olarak, bilinçlilik seviyesi yüksek olan kişi herhangi bir işte daha başarılıdır.
Kalıcılık, hedef odaklılık, organize olma durumu ve güvenilirlik, işverenlerin ve modern şirketlerin takdir
ettiği çok önemli yetkinliklerdir. Bilinçli kişilerin lider olmaya meyilli olmaları muhtemeldir.
Mükemmeliyetçiliğe eğilimi olmak, ayrıntılara dikkat etmek ve stratejik olarak hedefler doğrultusunda
çalışabilmek, liderlik pozisyonuna açılan avantajlardır. Bu tür işverenler güvenilir, sistematik, akılcı ve iyi
organize olmuşlardır. İnsanlar onlara güvenebilir. Güçlü bir görev ve güçlü bir kendini kontrol etme
yeteneğine sahiptirler. Daha az esneklik ve yüksek başarı motivasyonuna sahip olabilirler.
3.2. Adapte olabilirlik ve esneklik
Tanımlamalar ve araştırma metotları
Oxford Sözlüğüne göre uyarlanabilirlik, yeni koşullara ve yeni bir kullanım veya amaç için
değiştirilebilecek kapasiteye uyum sağlama kalitesidir. Esneklik, gerekirse, belirli hedeflere veya yeni
bilgilere ulaşmak için değişiklik yaparak değişikliklere uyum sağlama yeteneğidir. Farklı değişiklik
türlerine uyum ve / veya öngörmek için çeşitli ve etkili hızlı yanıt kapasitesi olarak da tanımlanmaktadır.
Uyarlanabilirlik davranışlardaki çeşitliliğe ve uyumluluk eylemleri göstermeye işaret etmektedir ve
herhangi bir kognitif değişikliklerle veya değer sistemleriyle beklentilerle ve inançlarla alakası yoktur.
Zihinsel esneklik, değişimin çok değişken olduğu bir ekonomik - sosyal çevrede, şartlara ideal bir
uyum sağlamanın bilinçli bir şekilde teşvik edilmesi için gereklidir. CEF'de ve UDIMA da öğretmen olan
Marta Blasco 2014'te Redondo metninde, esneklik ve uyum kapasitesinin bir iş pozisyonunda aranan iki
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temel yeterlilik olduğunu söylemektedir; bu yeterlilikler işçilerin rahatlık alanlarında sıkışmış
hissetmemelerini ve şirketin ana hedefleri doğrultusunda ilerlemelerini sağlarlar.
"Uzmanlar şirketin ihtiyaçlarına göre kendilerini şekillendirirler. Bu, coğrafi ve zihinsel
hareketlilik, gelişme ve ilerleme kapasitesi ve iş pozisyonuna hızlı adaptasyon demektir ". UAB psikolojisi
öğretmeni J. Moix (2011) 'nin ifade ettiği gibi, hayatımızı ve çevremizi, gerçekliğimizi tanımladığımız bu
karenin içine sığdırma eğilim gösteririz. Moix için, esnek olmayı öğrenmek itaatkar olmak demek değildir.
Piaget (1967), bilginin uyarlanabilir işlevi üzerinde az sayıdaki kişi gibi ısrarcı;
adaptasyon, davranışın bütününü kapsayan çok geniş bir terimdir, bilgiyi bir adaptasyonda üst
biyolojik bir gerçek olarak yorumlamaktadır. Ayrıca, çocukluktan itibaren öğrenme sürecinin
uyarlanabilirlik, sağlamlık, tüm yeni bilgilere uyarlanabilirlik, değişikliğe açıklık ve tüm bu
bilgileri kapsama arasında bir dengeye dayandığını ileri sürmektedir. Bu nedenle, uyarlanabilir
olmak bu kişileri kritik bir hale getirir ve hiçbir seçenekle memnun olmadan o seçeneğin en iyisi
olup olmadığını sorgulamalarını sağlar. Değişiklikleri, alternatifleri ve soruları ararlar, inisiyatif
kullanırlar ve yeni fikirler önerirler.
Skinner (1953) kendini takviyenin adaptif ve seçici değeri olarak ilan etti. Sadece
davranışçılığın, davranıştaki uyarlanabilir işlev hakkında konuşmamıştır. Algılayıcı süreçlerin
psikolojisine de vurgulanmıştır. Albert Einstein "İstihbarat ölçütü, değişme kabiliyetidir".
2014 yılında Bermudez, yaşadığımız toplumsal, kültürel ve ekonomik dönüşümü
aydınlatmaya çalışan İnsan Gelişimini (Desarrollo Humano) tanıttı. Bunu başarmak için, çok
önemli olan bazı öğelere vurgu yapmıştır: bu öğeler uyarlanabilirlik ve esnekliktir. Bu beceriler,
yeni perspektifler kazanmak, girişimciliği geliştirmek ve topluma fayda sağlamak için bir temel
oluşturmaktadır.
Ona göre, bu alanlar üç alan katılır: bilişsel, psiko-duyuşsal ve sosyo-kültürel.
Boyutlar- tanım ve mantık
Esnekliği, öngörülemeyen koşullarla mücadele etmek ve belirsizliğe katlanmak, ve değişimi ve
alternatif görüşleri kabul etmek için hazırlık olarak tanımlıyoruz; başkaları ile daha iyi birlikte yaşama ve
anlayış elde etmek için tutum ve görüşleri derhal düzelterek, koşullara, zamanlara ve insanlara hızlı ve
etkili bir şekilde uyum sağlayabilme becerisine sahip olmak olarak da tanımlanabilir.
Her durumdan en iyisini yapmayı öğrenmek ve olgunluk, sadakat, taahhüt, dayanışma ve iletişim
becerilerine sahip olmak ve yeni deneyimler kazanmaya açık olmak olarak gösterilir.
İnsan kaynaklarıyla alakalı esneklik üç farklı boyut ile tanımlanabilir. Bunlar:
1. Üretkenlik, çalışanın adapte olabilirliğini gösterdiği ve firmanın kuruluşundan itibaren esnekliğini
gösteren etkendir, şimdiye kadar toplanmış bilgiyi ve görevleri dönüşümlü olarak değiştirmenin
çok yönlülüğü olarak tanımlanabilir.
2. Yönetim yapısı, yönetim takımının heterojenliği olduğu, değişikliği gerçekleştiren farklı vizyonların
bir arada yaşadığı, yeni bilgi kaynaklarını keşfetme yeteneği olan, içsel iletişimin kanalları ve
süreçleri ve çevre değişmededen hızlı çözümler üretebilme olarak tanımlanabilir.
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3. İnsan, üstün performansa ulaşmak için kimlik ve liderlik vasıtasıyla adaptasyona yol açan insan
kaynaklarının uygulanmasını vurgulayan ve insan kaynaklarının davranışını yönlendirmesinin
yapılması olarak tanımlanabilir.
Kaynakların ve kapasitelerin teorisinde, şirketin örgütsel becerilerine sahip oluş derecesine ve
kuruluşun verimini artırmak için bu boyutların uygulanma hızına bakan esneklik analiz edilir. Bu
esneklik, kuruluş tarafından yönetilen kaynakları ve genel kapasiteleri belirler; dolayısıyla insan boyutu,
personel eğitiminde gösterilen, sermaye yatırımından çok, rekabet edebilirliğin önemli bir faktörüdür.
Eğer sonuç olarak bu teknolojinin verimli kaynaklarının uygun kullanımına katkıda bulunacak teknolojiyi
ele alacak insan kaynağının oluşumunda ve eğitiminde herhangi bir yatırım yoksa teknolojiye yatırım
yapmanın bir anlamı yoktur.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Bu beceriye sahip profesyoneller, adapte olabilmek ve değişiklikleri kolayca kabul etmek ile
karakterize edilirler. Birden fazla talebi uygun bir şekilde ele alırlar, önceliklerini hızlı bir şekilde yeniden
düzenleyebilirler. Genellikle değişimin destekçileridirler. Cevaplarını ve taktiklerini değiştirilebilir
koşullara uyarlarlar.
Başkalarının yeteneklerini kolayca öğrenebilirler ve sonuç olarak, birbirleri açısından daha iyi
performans göstermelerine yardım edebilirler ve başkalarının deneyimlerinden faydalanabilirler.
Esneklik ve uyarlama bu nedenle, her çalışanın bireysel ve bir bütün olarak büyümek için davranışlarını
veya düşünme biçimini ayarlamasına izin verir. (Reich, 2001)
Bu yetkinliğe sahip insanlar yeni beceriler kazanabilir ve yeni bir iş ekibine kolayca katılabilirler.
Yeni bilgilere açıktırlar ve eski uygulamalardan ilerleyebilir ve kendilerini yeni koşullardan yeni
zamanlara uyarlayabilirler. Bu nedenle esneklik çekirdeğinin adaptasyon olduğunu anlamak için kişisel
çalışma stillerinin uyumlu bir şekilde başkalarıyla birlikte çalışabilinmesine ve gelenek, alışkanlık ve
başkalarıyla beraber eylemlerde bulunabilmeyi daha üretken bir hale getirmek ve daha iyi iletişim
kurulması yolları için doğru dengeyi bulmak gereklidir. Bu nedenle, bu yetkinliğe sahip profesyoneller
için, ne iletişimde, ne de ilişkilerde engeller var, adaptasyon onlar için doğaldır ve en çeşitli ortamlara bile
ayak uydurabilirler.
Uyum ve esneklik, kişinin tutumunun belirli bir duruma karşı tepkisini değiştirilmesi olarak
tanımlanabilir ve bireysel farklılıklar ve sosyal etkileşimler olarak görülebilir. Her iki uyarlamalı yanıt,
etkililik ve kendini kontrol etmeyi koruyan ve artıran ve diğer taraftan duyguyu düzenleyen talep üzerine
çalışan kişiler olarak tanımlanabilir. (Lukey ve Tepe, 2008)
Uyum ve esneklik, eğitime, sosyal alana, yönetim ve işletme alanına ve hizmet alanlarına ilişkin
mesleklerde kişilik özelliklerinin temel unsurlarıdır.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Esneklik, yeni düşüncelerin, gerçeklerin veya farklı durumların dayanıklılığına, hoşgörüsüne ve
kabulüne bağlıdır ve ayrıca dönüşümle ilgilidir. Uyum esneklik ile de birleştirilir. Kendini adapte etmek,
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bir şekilde, mevcut durumun % 100'ünü kabul etmektir. Kendini yeni bir duruma uyarlayan bir
organizasyonda, şirketin direktöründen çöpten sorumlu kişilere kadar bu yeni durumu üstlenme hali
görülmektedir, bu durum üst kademelerinde bulunanlar için kolayken, ciddi bir problemle karşılaşan bir
şirket için çok değerlidir. Kendini adapte etmek, alışkın olduğunuz bir şeyi bırakıp, farklı birisi olmak
anlamına gelmektedir. Belki de bu tür durumlar, kişilerin yeni veya farklı gereksinimler olarak
algıladıkları menfaatlerden kurtulmak için sahip oldukları istek, tolarans ve zekalarını etkiler.
Bir karşılaştırma yapıp bir adamın geçmişi boyunca yaşamının büyük bir şirket olduğunu
söyleyebiliriz, özellikle yaşamının ilk döneminde iradesini sorunların üstesinden gelmek için yaratıcılık ve
çaba sarf ederek kullanır; esnek olarak, düşmanca olan bir çevreye uyarlana bilirliğini göstermektedir.
Bunlar, şirketlerin başlangıçlarından itibaren teşvik etmesi gereken niteliklerdir. Bununla birlikte,
değişimlere uyum sağlamayı öğrenmek, problemler karşısında yaratıcılık göstermek, zorluklarla karşı
karşıya kalma isteğini yaşamak, karakteristik anahtarlardan bazıları değildir, zira bütün nitelikler farklı
durumlarla yüzleşecek akıllı bir organizasyon şekli yaratmak için gerekli niteliktedir; İnsanın geliştirdiği
ilk uyarlamalardan biri, iki ayaklılıkla uyum araştırmalarıdır. Thorpe ve arkadaşları tarafından orangutan
davranışları göz önüne alınarak araştırılmıştır. (2007)
Davranış terapisi, doğru tavırları düzeltmek ve teşvik etmek için analiz edilmiştir. Örneğin Kabul ve
Bağlılık Terapisi (ACT), özellikle çocukların davranışlarını değiştirmek için psikolojik esneklik
kazanmalarını sağlar. Simge ekonomisi veya planlama gibi bazı araçlar, uyum ve esneklik konusunda
derin çalışmalar yaptıkları için tutumu geliştirmek ve dönüştürmek adına yararlı yöntemlerdir. İncelenen
başarılı vakalardan birisi Ruiz (2015) tarafından gerçekleştirildi ve adaptasyon ve esneklik geliştirmek
için bazı davranış terapilerinin etkinliğini teyit etti.
İş takımlarının günümüzde talep edilen değişikliklere veya şirketin sunduğu ihtiyaçlara
adaptasyonunu sağlamak için gerekli rota üzerinde çizilen değişime karşı direnç gösteren kişiler ortaya
çıkacaktır. Yani bunlar, her zaman olumsuz yönleri gören, statükoya herhangi bir değişiklik
yapılmamasını tercih eden kişilerdir.
Bu direnç değişimi aşağıdaki faktörler sebebiyle oluşabilir:
1- Değişimlerin yer aldığı yüksek hız, başlamadan motivasyon eksikliği ve yeterli bilgi sağlanmaması.
2- Psikolojik karakteristikler: korku, özgüvensizlik, her türlü değişime olan açık direnç ve iş
paranoyası (her zaman kovulacaklarını düşünen insanlar)
3- Geri dönülmezliğe dayalı hisler. Bazı insanlar için bu durum sahip oldukları yararları kaybetme
tehlikesi olarak görülebilir.
Riso W’yu referans olarak alırsak, esnek düşünce, engellere olan dirence rağmen, insanın kendini yine
kendi kendini incitmeden değişen olaylara göre yeniden icat edebilmesinden gelmektedir.
Göstergeler
Yeni deneyimlere açıklık: adapte edilebilir olmak, entellektüel merak, estetik hassasiyeti, sorunlarla
karşılaşıldığında esnek ve toleranslı olmak, davranışlarında daha otonom olmak, aktif bir hayal
gücüne sahip olmak, içsel hislerine karşı ilgili olmak, yeni deneyimlere ve hislere açık olmak ve
duygusal olarak hassas olmak.
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Farklılıklara karşı tolerans: çeşitliliği tercih etmek, yeni çözümler aramak, yeni ortamlarda kendini rahat
hissetmek, farklılıkları kabul etmek, yeni durumlarla karşılaşıldığında duygusal rahatsızlık
hissetmemek, bilinmezliğe karşı toleransı olmak, esneklik sahibi olmak ve değişen durumlara
adapte olabilmek.
Alışılmışın dışında olmak: çözümlerin orijinalliğine dikkat çekmek için olan arzu, başkalarının
eleştirilerine karşı dirençli olma, başkalarının fikirlerini görmezden gelmek, davranışlarında
orijinal olma, kişisel stil sahibi olma, ilgi alanlarına sahip olma ve yüksek derecede özgüvenli olma.
Yüksek adapte olabilme ve esneklik özelliklerine sahip bir kişi:
 Her şeyi bir bütün olarak görür
 Eleştirel düşünebilir
 Öğrenebilir
 Duygusal olarak dengelidir
 Yaratıcıdır
 Yeksek dereceli meraka sahiptir
 Değişebilmek için yüksek bir kapasiteye sahiptir
 Yeni perspektiflere kolaylıkla uyabilir
 Stratejik yeterlilik olarak bir çok yöntemi vardır.
Geleceğin bir çalışanı olarak, yüksek derecede uyarlanabilirlik ve esnekliğe sahip bir kişinin
sorunlar veya farklı durumlarla karşı karşıya kaldıklarında uyumlu bir tavır sergilemesi beklenir. Esnek
olmak, insanları dinlemek, diğer çalışma yöntemleriyle empatik bir ilişki kurmak ve şirketin iyiliği için
kendi kendine eleştirebilir olmak demektir. Uyarlanabilir bir işçinin rahatlıkla yeni perspektifleri
değerlendirebilir ve iyi iletişim becerilerine sahip olması ve sosyal olması beklenir. Genel olarak, uyum ve
esneklik, işçiye, tüm parçaları göz önüne alarak, en küçük yapı taşından tamamına kadar şirket için en
iyisini yapmak için beceriler geliştirmesini sağlayarak yüksek bir kendini geliştirmişlik hissi verir.
3.3 Eylem Yönü
Tanımlar ve araştırma metotları
Eylem yönü (Eyleme duyulan ihtiyaç), kişilik özelliklerinin alt boyutudur. Aktif olmak ve
motivasyon sahibi olmak, insan davranışının temel taşları olarak kabul edilir ve eylem yönü davranışa
yaklaşma eğilimi olarak da tanımlanabilir (Carver, Sutton ve Scheier, 2000). Eylem yönü bir kişilik
özelliğidir, ancak durumlardan ve çevreden etkilenebilir (Button & Mathieu, 1996). Bu nedenle, durumsal
perspektiflere göre geliştirilebilir. Dengeli özelliklere sahiptir. Eylem yönü (eylem için ihtiyaç), görevleri
tamamlamak ve yerine getirmek için motivasyon olarak tanımlanabilir (Hsieh ve ark., 2007). Eylem
yönünde, aktif olmak ve hedeflere ulaşmak ve onları takip etmek , hem fiziksel hem de psikolojik güç ve
esneklik gerektirir.
Boyut-tanım ve mantık
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CaT Testinde eylem yönü, bir kararı hedefe yönelik bir faaliyete dönüştürme isteği olarak
tanımlanır. Ayrıca, yönlendirici tekliflerden seçilen bir eylem biçimini korumaya hazır olma durumu da
denilebilir. Bu nedenle aktif olmak bu boyutun odağıdır. Eylem yönü çoğunlukla dışa dönük, bir görevi
tamamlama, etkili çalışma ve yaratma eğilimi olarak tanımlanmaktadır (Hsieh ve ark., 2007). Karar verme
ve hedeflere ulaşmak için eylemler planlama hazırlığı olarak da görülebilir. Eylem planından sapmaya ve
eylemleri önlemeye hazırlıklı olmayı da gerektirir.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Eylem Yönü (Eylem ihtiyacı) meslekleri açıklarken farklı terimlerle ifade edilmiştir. CaT Testinde,
hareket yönünü tanımlamak için isteklilik, meşgul olma taahhüdü, yapılan işten memnuniyet duygusu ve
eylem taahhüdü kullanılır. Aktif olmak, dayanıklılık ve etkin çalışmaya sahip olmak da eylem yönünü
açıklamak için kullanılan bazı yeterliliklerdir.
Bu mesleğin verilen mesleklerde başarılı olunabilmesi için eylem yönü boyutu gerektiren çeşitli
meslekler vardır. Eylem yönlendirmesi gerektiren bazı meslekler satış müdürleri, mağaza müdürleri,
seyahat görevlileri, müşteri hizmetleri görevlileri, orta öğretim öğretmenleri, finans uzmanları, avukatlar,
silahlı kuvvetler görevlileri ve benzeri kişilerdir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Eylem yönü, edebiyatta geniş çapta araştırılmıştır. Hedef yönelimi, eylem için gereksinimi
açıklamak için araştırmalarda kullanılan ana yetkinliktir. Kişiliğin eylem yönü ve hedef yönlendirmeye
etkisi; eylem yönü ve hedef yönlendirmenin motivasyon, öz-yeterlik ve benzeri bazı tutumlara etkisi
yaygın olarak araştırılmıştır. Duygular da eylemleri etkiler. Özel duygular, insanları farklı eylemlere
yönlendirir (Carver ve ark., 2000). Eylem aynı zamanda başarı ile ilgilidir. Aktif olmak, yapılan işi kontrol
eder ve verimliliği arttırır (Frese ve diğerleri, 1987). Kendini etkin bir şekilde yönetme ve hedef
yönlendirmenin olduğu da görülmektedir (Hsieh ve ark., 2007).
Eylem tanımlama teorisi de edebiyat etkilidir. Eylem tanımlama teorisi, insanların düşüncelerinin
yaptıklarıyla nasıl ilişkili olduğunu açıklayan bazı ilkelerin olduğunu varsaymaktadır. Bu teoride eylem ve
ayrıntı odağı açıklanmaktadır. Vallacher ve Wegner'e göre (1987), bireyler bir eylemin soyut bir temsilini
oluşturduktan sonra bir çeşit bozulma yaşarsa ayrıntılara aşamalı olarak odaklanmaya başlarlar ve
sonuçta eylemi modüle etme ve denetleme kapasiteleri artar. Ustalık kazandıktan sonra,bu kişiler daha
önce değiştirilmiş, yeniden biçimlendirme yolunu temsil eden bir eylemin soyut bir tasvirini
yapacaklardır.
Göstergeler
Hedefe odaklı olmak: bir kararı hedef odaklı bir aktiviteye dönüştürme arzusu, hedef belirleme ve
planlama becerisi ve net bir hedefe sahip olma.
Dayanıklılık ve odak: dayanıklılık, enerji, gençlik, fiziksel ve psikolojik güç, hedeflere ulaşmak için onları
takip etme isteği ve hedefe odaklanma
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Etkililik: yaratıcı olma, verimli iş çıkarma eğilimi, başarılara yüksek önem verme ve yaptığı iş üstünde
kontrol sahibi olma.
Dikkat dağıtıcılara karşı direnç: yolda karşılarına çıkan engellere ve hüsranlara rağmen alınan eylem
yolundan vazgeçmemeye olan yetenek, psikolojik güç.
Bağlılık: başlanılan işi bitirme kararlılığı ve hazırlığı, kendini hedeflere adama, görevleri bitirmeye ve
onları yapmaya olan motivasyon ve meşgul olmaya olan istek.
Yüksek eylem yönelimi(eylem isteği) olan bir kişi
 Esnektir
 Hedef odaklıdır
 Yüksek dirence sahiptir
 İşlerine kendini adamıştır
 Üretken ve verimlidir
 Sorumluluklarını tamamlamak için motivasyonludur
 Kendi kendine yeter.
Geleceğin bir çalışanı olarak, yüksek düzeyde eylem yönlendirmesi olan kişi, iş hayatında ilişkiden
ziyade, hedef odaklıdır. Görevleri tamamlama ana odak noktasıdır. Çalışırken daha az denetime ihtiyaçları
vardır. Engeller ile yüzleştikleri takdirde hedeflerine ulaşmaları için çalışlar. Planları değiştirebilirler, bu
engellerle yüzleşmek için güçlü ve esnektirler. Hedeflerini belirledikten sonra kendilerine taahhüt ederler
ve onları verimli bir şekilde tamamlamaya çalışırlar. Bu sebeple; Hedef belirleme veya açık hedefleri olan
işler onlar için önemlidir.
3.4. Başarı motivasyonu
Tanım ve araştırma metotları
Başarı motivasyonu, hedeflerin gerçekleştirilmesine, başarıya ulaşılmasına ve performansın
geliştirilmesine yönelik bir süreçtir (Rabideau, 2005). Başarma, mükemmellik seviyesine ulaşma ve
engellerin üstesinden gelme ve zorlu bir çalışmada ilerleme kaydetme isteği olarak tanımlanmaktadır
(Reeve, 2009). Başarı motivasyonu, kişinin başarıyla bir görevi bitirme, başkalarından daha iyi
performans alma, zorluklarla başa çıkma ve sahip oldukları becerileri kullanma çabalarına bağlı olabilir
(Li & Lee, 2004). Spencer ve Spencer (2010), başarı motivasyonu kavramını, diğer bireyleri etkilemekten
ziyade görevdeki başarıya yöneltilen bir başarı olarak tanımlarlar. Başarı motivasyonunu 'iyi bir çalışma
için ya da standart bir mükemmelliğe karşı rekabet etmek için bir endişe' olarak tanımlanır (s.25) (kişinin
geçmiş performansı ya da başkalarının performansı ya da objektif bir önlem ya da kimsenin yaptığı şey).
Büyük bir iş olmadan başarı motivasyonu üzerinde oldukça yüksek sonuçların olması da mümkündür.
Temizlik görevlileri ve fabrika işçileri de dahil olmak üzere düşük seviyeli işlerde olan insanlar, başarı
motivasyon testleri üzerinde iyi sonuçlar elde edebilirler: bu kişiler kendi fikirlerini uygulama otoriteleri
olmasa da performanslarını iyileştirmenin yollarını bulabilir veya kendi hedeflerini belirleyebilir ve
maliyet fayda analizleri yapabilirler. " (Spencer ve Spencer, 2010).

Boyutlar- tanım ve mantık
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CaT Testinde başarı motivasyonu, yüksek motivasyon ve hırslı olarak tanımlanır. Güçlü hedef odağı ve
iş ahlakı kişilik özellikleri arasındadır. Bu kişiler kendi performansını güçlendirecek kadar istekli
kişilerdir. Zorlukları ve sorunları çözmeye hazırlıklıdırlar. Sunulan açıklamalar, kendi kendini geliştirme
arzusunu, bireyin kendi yetenek ve becerilerini geliştirmesine, zorluklarla mücadele etme arzusuna,
azmine, rekabet etme arzusuna, risk almak için istekli olmasına, rekabet için açıklık ve rekabet isteği
olmasına gibi niteliklere ihtiyaç duymasını vurguluyor. bu nitelikler arasında yetkinlik ve başarılar, azim,
amaca ulaşmak arzusu, yüksek iş kalitesi, doğru, gayretli ve kalıcı olmayı amaç edinmek gibi boyutlar
bulunmaktadır. Başarı motivasyonunu, yüksek bir hırs ve hayatta başarılı olmak için güçlü bir
motivasyon, çalışma taahhüdü olarak anlıyoruz.
Sorunlara karşı isteklilik ve kişinin kendi performansı üzerinde güçlü taleplerde bulunma
motivasyonu; yorucu gayret göstermeye hazır olma durumu; kendi performansını sürekli geliştirmek için
motive olmak da bu boyutun özellikleri arasında.

Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Başarı motivasyonunu ifade eden ortak davranışlar şunları içerir: hesaplanmış girişimci riskleri
alarak yönetim tarafından belirlenmiş standartları karşılamak için çalışmak - performansı artırmak için
önemli kaynaklar ve / veya zaman harcamak, yeni bir şey denemek ve zorlu bir hedefe ulaşmak (Spencer
ve Spencer, 2010, s. 28). Başarı motivasyonu, yöneticiler (bordro, satış, perakende ve toptan ticaret
müdürü ...), bilim adamları, muhasebeciler, endüstriyel ve üretim mühendisleri, sporcular ve antrenörler
gibi mesleklerde ana kişilik özelliği olarak tanımlanmaktadır.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Başarı motivasyonu birçok farklı şekilde kavramsallaştırılmıştır. Araştırmalar, bireylerin başarı
motivasyonunun, davranışları etkilemek için etkileşime giren birçok faktörü içeren karmaşık bir süreç
olduğunu ve "tek bir teori ya da ilgili yapı setinin eksiksiz bir açıklama sağlamasının" olası olmadığını
ortaya koymuştur (Pintrich, Li & Lee, 2004, ss.439). Teorisyenler, kişilerin başarı hedeflerinin başarı ile
ilgili tutum ve davranışlarını etkilediğini savunuyorlar. Başarıya ilişkin tutumların iki farklı türü arasında,
görev-katılımı ve ego-katılımı ayırt edilebilir. Butler (Rabideau, 2005), görev-katılımının kişinin ana
hedefinin beceriler ve anlama durumunu elde etmek istediği motivasyonel bir hal olarak tanımlarken,
ego-katılımını ise başkalarından yüksek olan becerileri sergileme durumu olarak tanıtmaktadır.
Başarı motivasyonu ve iş performansı arasındaki ilişki Halim ve Zainal (2015) tarafından yapılan
araştırmanın ana konusu olmuştur. İş performansı, başarı motivasyonunun seviyesine göre tahmin
edilebilir, ancak diğer faktörlerle ilişkili olarak yorumlanmalıdır. Bu durum motivasyon kalitesini
etkileyen duygusal istikrar ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Dahası, başarı motivasyonu iş performansı ve
vicdanlılık ve kabul edilebilirlik olan iki kişilik özellikleri arasındaki ilişkide aracılık eder. Başarı
motivasyonu düzeyinin iş performansını tanımlamada önemli bir rolü olduğu belirtilebilir; ancak bu,
diğer faktörlere de bağlıdır.
Göstergeler
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Başarı motivasyonu aşağıdaki özelliklerle tanına bilir:
Girişken: planlı veya beklenen bir davranışa uyum sağlamaya odaklı değildir. Girişken olmak işte
beklenen veya ihtiyaç duyulan yeterliliklerden çok daha fazlasını yapmaktır. Bu durum, bilinen
veya yeni fırsatları aramaktansa, aktiviteler içim aktif bir şekilde daha iyi fırsatlar aramayı içine
almaktadır.
Tahammül: bu kişinin eline aldığı işleri başarılı bir şekilde, tahammül ve sürekli sarf edilen bir eforla
yapmasını sağlayan içsel güçtür. Yüksek tahammül seviyesi olan insanlar yüksek derecede
motivelidirler ve başladıkları işi yarıda bırakmamalarını sağlayan ver sonuna kadar çalışmaları
için onları motive eden yüksek bir bağlılık hissine sahiplerdir.
Hedeflere ulaşmak adına azim: Başarı bir süredir bir şeye ulaşmaya veya elde etmeye çalışılan ve kişiler
ve gruplar tarafından direnilen bir duruma sonunda ulaşmak ve bunu bir gerçeklik yapmak olarak
tanımlanabilir. Azimli bir insan olası başarısızlıklara rağmen denemeye devam eder ve bu
başarısızlıklarından ders çıkarırlar. Azim aynı zamanda engellerin ne kadar zor olurlarsa olsunlar
aşılması ile de ilgilidir.
Başarı odaklı olmak: bu benzersiz bir başarıya ulaşmak için en iyi yeterliliklerine konsantre olma
becerisidir. Odaklanma beyin, beynin hüsran hislerine karşın bu süreç içinde tek bir düşünceye
odaklama becerisidir.
Hedeflenen amaca mükemmel bir şekilde odaklanma: Bu tip kişiler bir den fazla hedefe odaklanmamalı ve
daha iyi bir performans sağlayabilmek için öncelikler belirlemelidirler.
Problemlerle yüzleşme istekliliği: problemlerle başa çıkabilmek için kişisel efor gereklidir. İrade
zorluklarla başa çıkmayı ve hedeflere ulaşmayı sağlayacak bir dürtüdür. Her türlü karmaşıklık
içinde olan durumu üretken bir şekilde çözebilecek becerilere sahip bulunmaktayız. Bu beceriler
bir problem olduğunu kabul etmemize, açık bilgiler aramamıza, bu bilgileri analize etmemize ve
bunlara bağlı olarak eylemler almamızı sağlamaktadır.
Yüksek başarı motivasyonu olan bir kişi:












Kendini geliştirme isteği duyar
Kendi beceri, yetenek ve yeterliliklerini geliştirmek için yatırım yapar
Hırslıdır
Zorluklarla başa çıkmaya isteklidir
Azimlidir
Yarışmacıdır
Risk alabilir
Hedef odaklıdır
Yüksek iş kalitesine sahiptir
İşlerini doğru bir şekilde yapar
Gayretlidir.
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Israrcıdır
Bir hedefi vardır

Geleceğin bir çalışanı olarak, başarı motivasyonu yüksek olan bir kişinin, başarıya ulaşma, iyi
çalışma ya da standart bir mükemmelliğe karşı rekabet etme kaygısı nedeniyle iyi bir yönetici olması
beklenmektedir. Bu kişiler çalışmak için özveri, sebat ve kararlılığı nedeniyle riskler ve meydan okumalar
karşısında isteklidir ve yüksek bir iş kalitesi sunmak istemektedir. Başarıya ulaşmak için, yüksek başarı
motivasyonuna sahip bir kişi aynı zamanda baskı altında çalışabilir, esnektir ve problem çözümünde de
başarılıdır. Başarı motivasyonu işle ilgili veya kişisel olabilir ve kendini geliştirmek, daha yüksek beceriler
kazanmak, sonuçlar elde etmek ve başarı sağlamakla alakalıdır. İşçiler olarak, daha yüksek, stratejik ve
önde gelen iş pozisyonlarını üstlenme eğilimi gösterirler.
4.4 Mizaç ile ilgili olan karakteristikler
Kişinin aktivitesinin mizacı özelliklerinin boyutu, sinir sisteminin karakteristikleriyle ilişkili kalıtsal
özellikleriyle ilgilidir. Duygular, stresle başa çıkma, dış uyaranlara duyarlılık ve sinir sistemi aktivite
seviyesi gibi alanlardan oluşur (Rothbard, 1981). Genetik olarak belirlenen mizaç, bir kişinin davranışında
görülebilen diğer kişilik özelliklerinin ve trendlerinin gelişimini büyük ölçüde belirler. Kişilikle ilişkili
diğer özellikler için çevre etkilerinden nispeten bağımsızdır (Pervin, 2002).
Kişinin davranışına dönüşen mizaç boyutları dokuz kategoriye ayrılabilir: aktivite seviyesi, uyarıya
tepki yoğunluğu, duyusal duyarlılık düzeyi, yeni olaylara ve durumlara yanıt, koşullara uyum yeteneği ve
durumlar, sirkadyen ritimler ve temel biyolojik vücut işlevlerinde düzenlilik, duygu durumları ve
duyguları yaşamak için bir yol, dikkat dağıtıcılara direnç, dikkat süresi ve odak tutulması. Mizaç
boyutlarının kategorize edilmesi bu türdedir ve geniş ve bireysel kategorilerde anlam ve işlev
çakışmaktadır (Dumont, 2010). Eysenck tarafından geliştirilen modelde (Eysenck ve Zuckerman, 1978;
Eysenck, 1991) davranış belirleyen iki temel mizaç faktörü tanımlanmıştır. Birinci boyut dışa dönme - içe
kapanma, ikinci ise duygusal denge - nevrotizmdir. Dışa dönüklük ve içe dönüklük, sosyallik, dürtüsellik,
duyusal hassasiyet, aktivite seviyeleri ve dışsal dikkat dağıtıcılarına karşı direnç ile ilişkili özellikleri ifade
eder. Duygusal dengenin boyutu - nevrotiklik, çeşitli durumlarda gerginlik, kaygı veya sakinlik ve rahat
hissetme eğilimini tanımlar. Duygusal tepkiler varyansının derecesi, deneyim yoğunluğu, duygusal
reaksiyonların etkisi altındaki karar verme düzeyiyle ilgilidir. Bu faktörler dört farklı kişilik özelliklerinin
tanımlanmasını sağlar: Dışa dönük ve duygusal açıdan dengeli kişiler (saf tür), dışa dönük ve sinirli kişiler
(chereric type), içe dönük ve duygusal dengeli kişiler (flegmatik tip), ve içe dönük ve sinirli kişiler
(melankolik tip ).
Çalışma ortamında farklı mizaç özelliklerine sahip insanlar, stresli ve sinir bozucu durumlara
farklı tepkiler verirler. Aynı çalışma durumları, bireysel mizaç özelliklerine bağlı olarak çalışanlar
tarafından stresli veya değil olarak algılanmaktadır. Yüksek düzeyde faaliyet gösteren ve düşük duyarlılığı
olan insanlar, sinir bozucu durumların olumsuz etkilerine karşı daha dirençlidir ve daha sıklıkla sakinlik
ve sükünet gösterirler. Aynı zamanda meslektaşları tarafından gereksiz riskler üstlenen ve zorlukları göz
ardı eden kişiler olarak algılanabilirler. Öte yandan, duygusal mizacı düşük olan çalışanlar, mesleki
durumlarda gerginlik, endişe, yorulma ve aşırı yüklenme yaşarlar. Kendi cevap tarzı ve mizaç
özelliklerinin farkında olma durumu, iş durumundaki stresle etkili baş etmeyi desteklemektedir (Deguchi
ve diğerleri, 2016).
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Çalışma ortamındaki stresle baş etmek, özellikle duygusal tepki stili ile mizaç karakterleri
arasındaki güçlü bağıntıya bağlı olarak mizamete bağımlıdır. Strelau'nun Düzenlemeyle Mücadele Teorisi
(1998) 'ne göre, mizaç, her durumda değişen derecelerde kendini gösteren ve değişen davranışlarda
kişinin sinir bozucu ve stresli olarak algılaması için en önemli olan, nispeten istikrarlı kişilik özelliklerinin
bir kümesidir . Davranış biçimini değiştiren mizaç özellikleri aşağıdaki gibidir (Strelau, 1998):
• Duygusal reaktivite - güçlü duygusal reaksiyon eğilimi
• Dayanıklılık - yüke rağmen performans verimliliğini sürdürme kabiliyeti
• Aktivite - uyarılma kaynakları aramak eğilimi, yüksek aktivite için hazır olma durumu,
• Duyu duyarlılığı - uyaranlara tepki verme ve düşük yoğunluğun uyarılması,
• Canlılık - hızlı tepki verme ve yüksek bir performans performansı sürdürme eğilimi,
• Azim - belirli bir performans yolunu veya duygusal durumu korumak veya tekrarlamak eğilimi.
Yüksek seviyedeki duygusal tepki ve azim, duygular üzerine odaklanan stresli durumlarda,
olumsuz deneyimleri değiştirmeye çalışmakla ve güçlüklerle başetme şansını hafife alma eğilimi ile
bağlantılıdır. Buna karşın, iki mizaci özellikte, yoğunluk ve dayanıklılığın yüksek yoğunluğunda, stresli
durumlarında olumsuz duyguların yaşanması ve aktif problem çözmeye odaklanılması olasıdır. Yüksek
aktivite, en çok sıkıntı ve stres dönemindeki hedef ve pozitif duygular üzerine odaklanma ile ilişkili bir
özelliktir (Heszen, 2012).
Aşağıdaki özellikler iş durumunda olan tepkilerle alakalıdır ve Kariyer Ağacı teşhis setinin mizaci
boyutlarını geliştirirken karakterize edilmiş ve kullanılmışlardır.
• Duygusal istikrar - Duygusal tepkiler dengesi, denge; Başarısızlık ve gerileme ile baş etme
becerisi, kendi duygusal tepkilerini kontrol etme becerisi.
• Baskı altında çalışmak - baskı altında çalışmaya hazır olma ve baskı altında çalışma kabiliyetine
sahip olma, sinir bozucu durumlara karşı direnme
.• Yüksek düzeyde aktivite - kişinin davranışındaki enerji seviyesine, tercih edilen aktivite
seviyesine, uyarılma ihtiyacına ilişkindir
.• Yüksek düzeyde hassasiyet - yüksek aktivite seviyesinin tam tersi ve istikrarlı, tanıdık ve barışçıl
bir çevrenin tercih edilmesiyle ilişkilidir.
4.1. Duygusal İstikrar
Tanımlar ve araştırma metotları
Duygusal istikrar, mizacı özelliklerin boyutlarından biridir ve denge ve esneklik için önemlidir.
Duygusal istikrar, klinik psikoloji ve psikoanalizde de geniş bir şekilde tartışılmaktadır (Yargıç, Van
Vianen, & De Pater, 2004). Büyük Beş Kişilik Teorisine göre nevrotizm ve duygusal istikrar bir sürekliliğin
iki uç noktasıdır (Costa & McCrae, 1992). Duygusal istikrar, kişinin strese karşı koyma kabiliyeti olarak
tanımlanabilir. Duygusal olarak kararlı olan insanlar sakin, kararlı, kendinden emin ve güvenli olma
eğilimindedirler. Duygusal istikrarın gerginlik, sinirlilik, endişe, depresyon, mantıksızlık ve güvensiz olma
arasında da negatif korelasyonlar vardır (Robbins & Judge, 2015).
Boyut- tanım ve mantık
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Duygusal istikrar, Duygusal reaksiyonların dengeli ve şiddetli olmama derecesi olarak CaT Testinde
tanımlanmaktadır. Yenilgi ve başarısızlıktan kurtulma ve kişinin kendi duygusal reaksiyonlarını kontrol
etme kapasitesidir. Bu tanım, duygusal istikrarın tam tersi olan nevrotikliğin tanımı üzerine kuruludur ve
insanların olumsuz duygusal durumlarla karşılaşma, sıkıntılı hissetme ve genel olarak kendilerini ve
çevresindeki dünyayı olumsuz yönde görme eğilimlerini yansıtır (Widiger & Costa, 2002; George & Jones,
2012).
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Duygusal istikrar, meslekleri açıklarken farklı terimlerle ifade edilir. Duygusal istikrarın
ötesinde; mesleğin duygusal istikrar özelliklerini açıklamak için; kişisel kontrol, duygusal istikrar,
başarısızlık hoşgörüsü, sakinlik, denge, öz disiplin, esneklik ve duygusal kontrol de kullanılmıştır. Bu
bakımdan duygusal esnekliğin ana bileşenleri olan üç kavram önemlidir; kontrol, denge ve esneklik.
Duygusal istikrar, mizaç özellikleri için önemli bir boyuttur ve mesleklerin çoğunda ihtiyaç
duyulmaktadır. Duygusal istikrar gerektiren bazı meslekler psikologlar, sosyal hizmet sorumluları ve
danışmanlık profesyonelleri, finans uzmanları, avukatlar, mühendisler ve diğer benzer mesleklerdir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Duygusal istikrar, psikoloji, örgütsel davranış ve yönetim disiplinlerinde yaygın olarak
tartışılan bir kavram olduğundan, bu konuda çeşitli araştırmalar vardır. Hills ve Argyle (2001) 'e
göre, duygusal istikrar, mutlulukla ilgilidir ve mutluluk ile dışa dönüklükten daha çok ilişkilidir.
Duygusal istikrar aynı zamanda iş ve yaşam memnuniyetini de etkiler. Daha az olumsuz düşünce ve
daha az olumsuz duygu ile bağlantılıdır; Duygusal istikrarlı insanlar daha yüksek iş ve yaşam
memnuniyetine sahiptirler. Ayrıca stres seviyeleri daha düşüktür (Robbins & Judge, 2015). Çocukluk
değerlendirmelerinden duygusal istikrarın iş doyumu, gelir ve yetişkinlik mesleki durumu ile güçlü
bir şekilde ilişkili olduğu görülmektedir. Hem vicdanlılık hem de duygusal istikrarın, kariyer başarısı
için önemli değişkenler olduğu görülmüştür (Hakim, Higgins, Thoresen ve Barrick, 1999). Bubic &
Ivaniševic (2016) araştırmasının sonuçları, duygusal yeterliliğin, kariyer kararının öz yeterliliğinin
istatistiksel olarak önemli bir belirleyicisi olarak gösterdiğini, buna karşılık duygusal istikrarın
kariyer endişelerinin belirleyici bir göstergesi olduğunu ortaya koymuştur.
Göstergeler
Duygular ve reaksiyonların kontrolü: kişinin kendi duygu ve davranışlarını kontrol edebilme
becerisi, mantıklı olmayan korku ve endişelere karşı dirençli olma, sabır, sakinlik, şiddetten
kaçınma (direk ve direk olmayan), yıkıcı duygu ve dürtülerin verimli bir şekilde yönetimi,
duygusal reaksiyonların dengesi ve sakin olmak.
Hayattan alınan tatmin: hayata karşı pozitif tutum, başarısızlık değil başarı umuduyla çalışma, kendi
kendinden tatmin olma, hayatı bir ödül olarak görme, engellere rağmen hedeflere ulaşmaya
çalışma üzerine azim ve kendi kapasitesine inanma.
Psikolojik güvenlik: kendi becerilerinden emin olma, farklı durumlar ve çevrelerde kendini güvende
hissetme, kendine karşı pozitif bir tutum takınma ve kendine ve kendi duygularına güvenme.
Stres yönetimi: stresle başa çıkabilmek, baskı altında sakin kalabilme ve stresli durumlarla başa
çıkmak konusunda kendine güvenmek.
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İyileşme kapasitesi: yenilgi ve başarısızlıktan sonra düzelme kapasitesi, başarısızlık toleransı, başarısızlık
durumunda çözüm arama ve başarısızlıkları öğrenmek için bir şans olarak görme.
Duygusal esneklik: çevredeki değişikliklere yapıcı bir şekilde uyum sağlayabilmek, durumlar veya
insanların davranışları değiştiğinde doğru duyguyla karşılık verebilme, içeriklere göre
davranabilme ve başkalarının duygusal reaksiyonlarını anlama ve fark edebilme becerisi.
Yüksek duygusal dengeye sahip kişiler








Kendi duygularını ve reaksiyonlarını kontrol edebilirler
Yüksek kendini kontrol etme becerileri vardır ve sakindirler
Optimistlerdir
Bağımsız bir şekilde kararlar alabilirler
Başarısızlıkları tolere edebilirler
Stresle başa çıkabilirler ve baskı altında çalışabilirler
Başkalarının duygularını ve reaksiyonlarını anlayabilirler.
Gelecekteki bir çalışan olarak, duygusal istikrar boyutunun yüksek olduğu kişilerden duygularını ve
davranışlarını kontrol etmeleri beklenir. Bu çalışma ortamlarında çok önemlidir ve profesyonellik için bir
göstergedir. Dengeli, farklı ve beklenmedik durumlarla karşı karşıya kaldıklarında sakin olmak, özellikle
idari pozisyonlar için başarının kontrolü açısından önemlidir. Dahası; duygusal istikrarın yüksek olduğu
kişiler olumsuzlukları tolere etmeli ve iyimser olmalılardır. Başkalarının duygularını anlamak da bu boyut
için çok önemlidir ve tüm bu özelliklerin yönetim düzeyindeki kişilerde olması beklenmektedir.
4.2. Baskı altında çalışma
Tanımlar ve araştırma metotları
Bir çalışma bağlamında, baskı, dikkati gerektiren, fiziksel veya zihinsel sıkıntının olması zor
koşulların stresi ve koşulların kısıtlanması olarak tanımlanabilir. Heugten (2011), stresi sıkça stresör
denilen taleplerle baş edemediğimizi düşündüğümüzde yaşadığımız sıkıntı olarak tanımlıyor. Çalışanlar
üzerinde baskı oluşturan baskı ya da talep gibi stres faktörleri birbirlerine hitap ederler.
Kobasa ve Puccetti (1983) baskı altında çalışabilme yeteneğinin eşanlamlılığı olarak alınabilecek
sağlamlık kavramını geliştirdiler. Zorluk, zorlu veya olumsuz koşullara dayanabilme kabiliyeti, taahhüdü,
denetimi ve meydan okuması olmak üzere üç önemli kişilik özelliklerinin bir birleşimidir. Stresli olayların
yarattığı durumun başarılı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına yol açan "algılama, değerlendirme ve
başa çıkma biçimini kolaylaştırmak" olarak sunulmaktadır (s. 840). Güçlülük sahibi bireyler, çalışmalarına
kendilerini adamakta hiç sorun yaşamazlar, genellikle güçsüz hissetmezler ve olayları kontrol altına
alabileceklerine inanırlar. Değişim bir tehdit değil, onlar için normal bir sorundur. Sağlam kişiler,
yaşamdaki belirli stresli olaylarda karar verme becerilerini geliştirmek için fırsatları bulmaktadırlar; bu
onlar için, yeni hedefler belirleme fırsatıdır.
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Araştırmalar, sağlam insanların iki tür başa çıkma stratejisi geliştirebileceğini göstermiştir - bir
strateji yaklaşım odaklı olarak adlandırılabilir ve sorunun üstesinden gelinmesine odaklanmaktadır;
ikincisi problemle doğrudan uğraşmaktan kaçınmaya odaklananlar için ortaktır (Soderstrom ve diğerleri,
2000). Heugten (2011) ayrıca, iş yerinin neden olduğu stresin göz ardı edilemeyeceğini iddia etmektedir çok fazla stres ve çok az destek, personelin cirosu, hastalık izninin ve işte olmama oranının daha yüksek
olmasına yol açmaktadır.
Boyutlar- tanım ve mantık
Baskı altındaki çalışma, CaT'de kişinin son derece esnek ve sağlam olma kabiliyetine ve ağır işyükü
yüklenmeye hazır olduğuna güvenmesi olarak tanımlanmıştır. Baskı altında çalışma yeteneği, genellikle
kişinin kontrolü dışındaki kısıtlamalarla yüzleşmesini içerebilir. Stres ve baskıya etkin bir şekilde tepki
vermek, her bir iş kolunda çok önemlidir.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Baskıya ve strese etkin bir şekilde cevap verme yeteneği, herhangi bir iş kolunda son derece
önemlidir. Stres toleransı, azim, kendi yöntemleri kararları ve durumları üzerinde kontrol sahibi olma,
duygusal öz-verimlilik, çatışma durumlarında sakin olmak ve bu durumları kontrol altına almak, çalışma
hedeflerine konsantre olmak gibi iş baskısı ile başa çıkmada etkili olma ile ilişkili yeterliliklerde
gerekmektedir. Baskı altında çalışmak, idari meslekler, tasarımcılar, farklı mühendislik meslekleri,
anaokul öğretmenleri, avukatlar, hakimler, finans uzmanları, gazeteciler, aktörler, satış ve satın alma
acenteleri ve komisyoncuları, imalat ve taşımacılık, silahlı kuvvetler görevlileri ve silahlı kuvvetlerle ilgili
meslekler gibi CaT Testinde tanımlanan birçok meslekte ifade edilen mizaci bir özelliktir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Baskı altında çalışmak Kobasa ve Puccetti'ye (1983) göre, bireyin stresli olayları kişisel gelişimi için
fırsatlar ve olasılıklar haline getirme kabiliyetidir. Ganster ve Perrewe (2011), bazı mesleklerin özellikle
yüksek riskli veya stresli olarak anlaşıldığını belirtmektedir; bunun nedeni, çalışanların bir çok mesleki
strese maruz kalmasını gerektiren bu işlerin doğasında yatmaktadır. İşçilerini felaketler, acil durumlar ve
diğer travmatik olaylarla baş etmelerini isteyen meslekler ve bunun sonucunda "kritik" meslekler haline
geldiler. İnceleme makalesindeki Hallett ve Hoffman (2014), çalışmanın basınç altında yetiştirilmesi
konusundaki araştırmaları özetlemektedir. Araştırmanın sonucu, baskı bağlamında bile yüksek düzeyde
performansa sahip olmanın mümkün olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, eğitimin başarısı, iş
arkadaşları ve işçi liderlerinin ortam koşullarına bağlıdır. Başka bir konu da, işveren ve çalışan tarafından
belirlenen hedeflerin türüdür. Baskı altında etkin olma, kişi bir sonuçtan ziyade bir sürece odaklandığında
gerçekleştirilmesi daha kolay olan bir süreçtir.
Göstergeler
Baskı altında çalışma aşağıdaki özelliklerle anlaşılabilir:
Stres toleransı: zaman baskısı altında ve zorluklarla ve dirençlerle karşı karşıya kalınsa da verimli bir
şekilde eylemlere devam etme. Bazı görevlerin gerçek önceliğini anlayabilme ve başkalarının iş
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yapma hızını yavaşlatmadan kısa bir zaman aralığınsa bu görevleri tamamlayabilme. Tehdit
edilmiş ve stres altında hissetmeye rağmen göreve verimli bir şekilde odaklanabilme.
Azim: hedefleri tamamlamanın üzerine katılık ve azim. Hedefe ulaşmak için aktivitelere ve projelere
ulaşmaya çalışırken katı ve inatçı durmak ve hedefe ulaşmak için durmadan çalışmaya istekli
olmak. Israr etmeye olan içsel güç. Hem kişisel hem de şirketsel hedeflere ulaşmak için gereken
davranışları sürdürmek. Ret edilme veya ağır iş koşulları altında verimli bir şekilde çalışmaya
devam edebilme.
Kontrol: metotlar, insanlar ve durumlar üzerinde kontrolü sağlayacak kararlar alabilme. Bir görevi
tamamlamak için enerji ve kişisel kaynakları kullanma istekliliği. Aktiviteler üzerinde kontrol
sahibi olduğunu hissetme.
Duygusal öz yeterlilik: kendi moral değerleri ile alakalı olarak kendini sebebe bağlı olmaksızın kabul
edebilme ve nasıl hissetmek istiyorsa öyle hissetmek. Eleştiri ve hiçbir ödül olmasa bile kendi öz
yeterliliği üzerine kendine güvenme.
Sakinlik: gerginliği sakinleştirebilme ve kavga ve acil durumlarda stresi önleyebilme. İnsanlar arasında
dengenin ve barışın olduğu bir ortam yaratabilme. Duyguların eylemler üzerindeki etkilerini
anlayabilme ve bunları kontrol edebilme.
Hedef konsantrasyonu: kaynaklar kısıtlı olsa ve durumlar optimal olmasa bile engelleri aşarak hedefe
ulaşma becerisi. Uzun bir çalışma süresinde aktif kalmaya olan hazırlık.
Yüksek derecede mizaci karakterlere sahip olan kişiler:






Azimlidir
Hedef odaklıdır
Tahammüllüdür ve dayanma gücü yüksektir
Strese dayanıklıdır
Sakin kalabilir ağır iş koşullarını üstlenebilir.

Geleceğin bir çalışanı olarak, baskı altında çalışabilme yeteneği yüksek olan kişi, duygusal istikrara
sahiptir, çalışmak için çok kararlıdır ve zorlukları yalnızca tehdit değil bir fırsat olarak görebilir. Bir işçi
olarak sıklıkla olayları kontrol altına alabildiğini hissetmektedir ve sakin kalma kabiliyetine sahiptir.
Stresli olaylar, kişisel gelişimi için bir olasılık ve fırsat sunmaktadır. Baskı altında çalışabilme kabiliyeti
yüksek bireyler de uzun saatler çalışabilir ve eylemlerde bulunmak ve amaçlara ulaşmak için ihtiyaç
duyarlar. Araştırmalar sağlık ve baskı altında çalışma kabiliyeti arasında pozitif bir ilişki buldu. Ağırlıklı
bir güçlülük ile çalışan işçiler daha sağlıklı kalma eğilimi gösterirler ve stresle kolayca başa çıkabilirler.
4.3. Yüksek aktivite seviyesi
Tanımlar ve araştırma metotları
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Yüksek aktivite seviyesi, yoğun motor davranışını sürdürmenin yanı sıra meşgul olma ihtiyacı ile
karakterize edilir. Farklı faaliyetlerle ilgilenmek, yeni mekanlara gitmek, alışılmadık şeyler yemek veya
yeni alternatifleri denemek genellikle yüksek aktivite sahibi bir insanı tanımlayan eylemlerdir.
Ayrıca, bir şeyler yapma ihtiyacı, rahatlama yeteneği eksikliği ve sıkı çalışma ya da meydan
okumalarla karşılaşmak için genel bir tercih ile kombinasyon olarak da anlaşılabilir. Bu durumda, iki
farklı yönü de dikkate alır: genel etkinlik ve iş gücü.
Çağdaş kişilik teorisinin habercisi Allport'a göre, mizacın özellik varlığıyla açıklanabileceğini
söyleyebiliriz. Bu özellik, kararlı davranış becerilerini temsil eder. Bu, ömür boyu performans boyunca
özelliklerin göreceli olarak istikrarlı ve kalıcı olduğunu gösterir.
Hall (2002), boğulmayı performansın normal yürütülmesinde kritik bir bozulmaya neden olan
baskı altında çalışmanın neden olduğu kaygı düzeylerinin yükselmesi olarak yeniden tanımladı. Bu
psikolojik baskı kavramı, anksiyete artışının bir sonucu olarak olağan süreçlerin performansında ciddi bir
bozulma olarak yorumlandı ve bu da performansı önemli ölçüde düşürebilir olduğu tanımlandı.
Stres, aktif olma, problemleri çözme, dinamik olma ve zaman baskısı altında yöneticilerin altında
çalışma gerekliliği nedeniyle genellikle yüksek aktivite seviyeleri ile ilgilidir. Bununla birlikte, yüksek
aktivite seviyeleri, anlaşılacağı üzere sadece fiziksel çabaya değinmez aynı zamanda bilişsel ya da
duygusal yüksek aktivite seviyesi için de geçerlidir. Yüksek zihinsel aktivite, kontrol edilmezse stres ve
hastalıklarla ilgili sorunların odak noktası olabilir. Bununla birlikte, bu sorunu yönetebilmek ve kendini
kontrol edebilme yeteneği önemli ölçüde verimliliği artırabilir.
Boyutlar- tanım ve mantık
Aktivitelerin günlük karşılaşmalarına asimilasyon ve adaptasyon için yüksek bir motivasyon
düzeyi önemlidir. Aynı zamanda profesyonel ilgi alanlarının geliştirilmesi, kendini mükemmelleştirmenin
sürekli araştırılması, kendi bilgi dağarcığına sürekli eklemeler yapılması, aktivitelerin gelişmesi ve
bunlarla yüzleşmek için kullanılan stillerin toplumsallaştırılması ve kendi güçlü yanlarını geliştirmek ve
bu yaptıklarını gelecekte hep de kullanma özen göstermek çok önemlidir.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Bu mizaç özelliğine sahip kişiler genellikle motivasyonu yüksek, özenli, stres ve kaygı kontrolü
yapan ve kendine güven düzeyleri yüksek olan kişilerdir.
Nihai hedefe ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapabilirler; yani düşük hata payı ile ardışık
çeşitli eylemleri rahatsız edici unsurlar olmadan gerçekleştirebilirler. Özel meslekler, düşük aktivite
seviyesine sahip kişiler tarafından gösterilen bölünmüş dikkat yerine, seçici veya odaklanmış bir ilgi
istemektedir. Aynı zamanda bu meslekteki kişilerin yüksek duygusal kontrolleri olması gerekmektedir.
Potansiyel aktivite seviyesi gitgide daha bir hale gelmektedir. Aslında çevre talepleri hem olumlu
hem de olumsuz olarak kavramsallaştırılabilir. Yüksek düzeyde bir faaliyet, spor ve fiziksel aktiviteler gibi
mesleklerde temel mizaç karakteristiğidir.
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CaT testinde tanımlanan, bireysel gelişimin ötesinde toplumsal ağı ilgilendiren meslekler, üst
düzey işçiler için uygundur: bu meslekler eğitim, sanat, hizmetler, spor ve fiziksel aktivite, mimari / inşaat
veya mühendislik olarak adlandırılabilir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Yüksek aktivite seviyesi, bir aktivitenin seçimini, bu aktivitenin uygulanışındaki yoğunluğu ve
görevin sürekliliğini ve performansını belirleyen değişkenler grubu olarak tanımlanan motivasyonla
bağlantılıdır.
McClelland (2015) ve Atkinson (Shafer, 2008'e göre) bunu, başarısızlık korkusunu içeren bilinç
altında gerçekleşen bir bireysel özellik olan başarı düzeninin nispeten istikrarlı bir yatkınlığı olarak
kavramlaştırmaktadır. Yazarlar onu hareket eğilimi olarak tanımlamışlardır. Bu başarı ile gelen
memnuniyet ve başarısızlığa bağlı utançtır.
Yüksek düzeyde faaliyet alan bireylerde göz ardı edilemeyecek bir husus, dikkat, konsantrasyon,
motivasyon ve duygusal ve zihinsel kontrol gibi beceriler üzerinde daha yüksek seviyelerde performans
yapmalarına izin veren psikolojik becerilerdir (Garcia-Naveira, 2010)
Bu bireylerde kilit bir faktör, kendine güvendir; bu, dezavantajlı durum korkularının üstesinden
gelmek, kendi becerilerini geliştirmek, zor işlere sarılmak ve daha yüksek hedefler koymak için gerekli
olan istenen davranışları başarılı bir şekilde yerine getirebileceklerine olan inançlarıdır.
Sonuçta, bu güven onları, olumlu duyguları harekete geçirmek, amaçlara azimle bağlanmak, gayret
göstermek, stratejileri geliştirmek ve konsantrasyonlarını kolaylaştırmak için olanak sağlamaktadır.
Göstergeler
Dışadönüklük: atılgan ve sosyal olmak, daha iyi kişiler arası ilişkilere sahip olmak, insanlarla ilişki
kurarken rahat olma, duygusal olarak ifadeli olmak, daha yüksek sosyal hakimiyete sahip olmak ve
aktif ve enerjik olmak.
Birden çok işi aynı anda yapabilme: birden çok işi aynı anda yaparken detaylar hakkında dikkatli olma,
görevlere odaklanabilme, seçici dikkate sahip olma, birden çok hedefe aynı anda ulaşabilme ve
birden çok işi aynı anda yapamaya karşı pozitif duygulara ve tutumlara sahip olma.
Uyarıcılara olan ihtiyaç: görevlere fiziksel ve psikolojik eylemler, ajanlar ev durumlar ile konsantrasyon
olabilme, motivasyonu yüksek ve enerjik olma ve stresli durumlardan daha az etkilenme.
Çeşitliliği tercih etme: aynı anda farklı görevlere odaklanabilme, birden fazla işi yaparken ya da
sorumlulukları üstlenirken daha başarılı olma, birden çok aktiviteye aynı anda öncelik verebilme,
bütünsel olma ve yüksek bir iş gücüyle karşı karşıya kalındığında, zamanı ve stresi yönetebilme.
Yüksek aktivite seviyesine sahip bir kişi:
 Özgüveni yüksektir
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Motivasyonu yüksektir
Durumları aktive edebilmek için analize edebilir
Yenilikçi ve yaratıcıdır
Mücadelecidir
Adapte olabilir ve aktif bir kişiliği vardır
Birden çok işi aynı anda yapma kapasitesi vardır
Şirkete ve çalışanlarına karşı bağlılık hisseder.

Gelecekteki bir çalışan olarak, yüksek aktivite düzeyine sahip bir kişi birden çok işi aynı anda
yapmak konusunda iyi olacaktır. Bu kapasite, aynı anda farklı şeyler yapmak ve farklı durumlarda aktif
olmak için yüksek bir zihinsel ve fiziksel kapasite sağlar. Aynı zamanda, yüksek etkinlik düzeyine sahip bir
kişi, düşük etkinlik düzeyine sahip bir şahsa kıyasla daha az zamanda farklı görevler yapabilir; bu da diğer
görevler için daha fazla zamana sahip olmasına sebep olabilir. Genellikle bu tür işlerde kendilerini önemli
hissederler ve motivasyonlarını ve benlik saygılarını arttırabilirler. Eğer yaptıkları iş onları aktif hale
getirirse, yüksek derecede bağlılıkla karşılık verirler ve şirketin üretimini arttırabilirler.
4.4. Yüksek derecede hassasiyet
Tanım ve araştırma metotları
Yüksek duyarlılık, mizaç özelliklerinin boyutlarından biridir ve tercih edilen uyarılara bağlıdır.
Hassasiyet çevresel uyaranlardan yüksek düzeyde etkilenir. Uyarının düzenlenmesi bireyler için
önemlidir ve her bireyin farklı duyarlılık seviyeleri ve tercihleri vardır (Fajkowska, Zagorska, Strelau ve
Jaskowski, 2012). Bazı bireyler çevresel uyarı değişikliklerine daha fazla karşılık verirler ve daha
duyarlıdırlar (Gregory, 2004). Duyarlılığı yüksek bireyler uyarı ve enerji değişimlerine daha fazla karşılık
verirler.
Boyutlar- tanım ve mantık
CaT Testinde yüksek düzeyde hassasiyet, bir bireyin enerji seviyesiyle ilişkilidir ve bir insanda
görülen duyarlılık düzeyini belirtir. Tercih edilen uyarıların miktarı bu boyutta bulunmaktadır. Yüksek
duyarlılığı olan insanlar çoğunlukla düşük ses, düşük hareket ve yapılandırılmış çevreleri tercih
etmektedirler (Aron, 1996). Uyarma, algı ve davranışların temelidir. Literatürde uyaran, duyularla
gözlemlenen enerji değişimi (ses, sıcaklık ve benzeri) olarak tanımlanır. Bu enerji değişiminden kolayca
etkilenen ve tepkisel olan bireyler "yüksek duyarlılık seviyesine" sahiptir ve davranışları ve bilinçleri bu
durumlardan etkilenmektedir (Gregory, 2004).
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Yüksek duyarlılık, meslekleri açıklarken farklı terimlerle ifade edilir. Sabır, rutin görev ve aktiviteleri
tercih etmek, CaT testinde kullanılan bazı terimlerdir. Bunların ötesinde içe kapanıklık, yüksek hassasiyet
seviyesini ifade etmek için bir nitelik olarak kullanılır.
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Yüksek duyarlılık, CaT Testinde mizacı özelliklerin boyutlarından biridir ve bazı meslekler için bir
gerekliliktir. Yüksek duyarlılık gerektiren meslekler; madencilik, inşaat, üretim ve taşımacılıkta çalışan
emekçiler; baş muhasebeciler, kasaba ve trafik planlamacıları vb. gibi mesleklerdir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Duyarlılık düzeyi ve tercih edilen uyarı miktarı, kişilik teorileri ve öğrenme kuramlarında yaygın
olarak tartışılmaktadır (Heszen, 2012). Dunn & Dunn'a (1979) göre, yaşlarına bakılmaksızın, yetenek,
sosyo-ekonomik durum ve başarı düzeyi farklı olan bireyler çevrelerine farklı tepkiler vermektedir. Bazı
bireyler düşük sıcaklık, loş ışık veya günlük ışık ve sessiz ortamlarda daha başarılıdır (Dunn & Dunn,
1979). Bu sebeple, her bireyin benzersiz öğrenme stilleri vardır. Bireyler farklı ortamlarda odaklanabilir.
Duyarlılık seviyeleri çevresel uyaranlardan farklıdır. Öğrenme stilleri biliniyorsa; sınıflar buna göre
tasarlanabilir ve sessiz veya sesli, parlak veya yumuşak aydınlatma, sıcak veya soğuk oda sıcaklıkları,
oturma düzenlemeleri, mobilite veya gruplama tercihleri için kendi ihtiyaçlarına cevap verilebilir (Dunn,
Beaudry, & Klavas, 2002). Ayrıca araştırmalara göre, duyarlılığın yüksek olduğu (sessizlik, loş ışık,
yapılandırılmış çevre ve benzeri gibi) ortamları tercih eden bireyler sağ hemisferde sol hemisferden daha
fazla puan almaktadır (Dunn, Beaudry, & Klavas, 2002). Bu sebeple, sağ hemisfer öğrenme için daha çok
kullanırlar. Zekice özellikler ve kişilik çok ilişkili olup, bu araştırma literatürde yaygın olarak
araştırılmıştır (Derryberry & Rothbart, 1988). Örneğin, Hebb (1955) 'e göre, içe dönük olanlar nispeten
düşük düzeyde uyarı ve aynı zamanda daha hafif uyarı biçimlerine yaklaşmayı tercih etmektedirler
(Derryberry & Rothbart, 1988; Aron & Aron, 1997). Dahası, uyaranın davranış üzerindeki etkisini
anlamak için birkaç araştırma bulunmaktadır. Uyarı ve duyarlılık seviyesine tepkiler bireylerin
davranışlarını etkilemektedir.
Göstergeler
Çevreden düşük seviyeli uyaran ihtiyacı: düşük seste, düşük haraketliliğin olduğu, olabildiğince az dikkat
dağıtıcıların olduğu ortamlarda çalışmayı tercih ederler, enerjide minimum değişikliğin olmasını
arzularlar, loş ışıkları tercih ederler ve oda sıcaklığının stabil olmasını isterler.

Yapılandırılmış çevreler: bilinen ve değişmeyen ortamları tercih etme, tahmin edilebilir çevreleri isteme,
kendi çevrelerinde ve burada oluşabilecek değişikliklerde kontrol sahibi olma ihtiyacı.
Rutin görevleri ve aktiviteleri tercih etme: iyi bir şekilde bilinen ve değişmeyen görev ve aktiviteleri
yapmayı tercih etmek ve bunların yaparken rahat hissetmek, açık kurallara sahip olma ihtiyacı,
rutini tercih etme ve geleneksel görevleri ve alışılmış aktiviteleri tercih etme.
Değişiklikleri fark edebilme: değişiklikleri çabuk bir şekilde fark edebilme ve küçük detayları, hareketleri
veya sesleri fark edebilme becerisi.
Strese karşı düşük direnç: yüksek hassaslığa bağlı olarak düşük stres eşiği, çok fazla uyarıcının varlığı
strese sebep olabilir, birden fazla uyarıcının olduğu farklı durumlarda stresli hissetmek.
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Detaylara dikkat: detaylara odaklanma becerisi, detaylarla çalışabilme, sayılarla çalışabilme ve kesinlik ve
monotonluk gerektiren görevlerle tatmin olma duygusu.
İçe kapanıklık: yalnızken kendini rahat hissetme, psikolojik hayatına odaklanma ve durmadan aklından
geçirme eğilimi ve genellikle yalnız yapılan aktiviteleri tercih etmek.
Yüksek derecede hassas olan bir kişi:









Çevrelerinde olan değişiklikleri fark edebilirler ve tanımlayabilirler
Düşük ses, ısı vb. Gibi düşük uyaranların olduğu ortamlarda çalışmayı tercih ederler
Kuralları ve rutinleri takip etme becerileri vardır
Küçük değişiklikleri, hareketleri veya sesleri fark edebilirler
Detaylara özen gösterirler ve detaylara odaklanmayı tercih ederler.
Hassastırlar
Stresle baş etme konusunda problemleri vardır
Biçimlendirilmiş çevrelerde daha rahat hissederler.

Gelecekteki çalışan olarak, yüksek düzeyde hassasiyet boyutuna sahip kişinin kuralları ve usulleri
izlemesi beklenir. Yapılandırılmış organizasyon ayarları, yüksek hassasiyet seviyesine sahip kişiler için
daha uygundur. Yüksek duyarlılığı olan insanlar detayları ve hesaplamaları içeren daha geleneksel
mesleklerde daha verimli olabilirler; Yaratıcı, değişen ve esnek ortamda yapılan meslekler, bu kişilerin
çalışırken stres altına girmesine neden olabilir (ayrıca bkz. Evers, Rasche & Schabracq, 2008).

4.5. Kişiler arası becerileri
Mesleki görevlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, hem yumuşak beceriler hem de bilgi ve uzmanlık
becerilerinin sürekli olarak geliştirilmesini gerektirir. Yumuşak beceri blokları, koşullara ve durumlara
uyum sağlamayı kolaylaştıran ve günlük görevleri ele almak için kullanılan yeteneklerle ilgilidir. Bu tür
yeteneklere, kişilerarası iletişim becerileri, karar verme ve problem çözme becerileri, zaman yönetimi,
kendi kendine farkındalık, kendi deneyimlerini değerlendirme, stresle başa çıkma, yaratıcılık ve
düşüncede yaratıcılık gibi boyutlar da dahildir (Jasińska, Podgórska, 2015). Kişilerarası beceriler, diğer
insanlarla etkileşim kurma - iletişim kurma, başkalarını anlama ve anlayış gösterme, bireysel ve grup
ilişkileri kurma ve sürdürme, kendi haklarını savunma ve çatışma çözmek ile ilişkilidir. Yüksek seviyeli
kişilerarası beceri, mesleki başarının temel koşullarından biri olarak kabul edilmektedir (Griffin, 2013;
Jung, Schin, 2015).
Kişilerarası iletişim, mesajı gönderen ve alıcı (veya alıcıları) arasında gerçekleşen ve bunun
aracılığıyla bilgi aktarımı yapan ve bilgiyi yakalayan bir süreçtir. Süreçte, göndericinin bakış açısına göre
asıl önemli olan, mesaj alıcısına iletilen mesajın yazım biçimi, alıcının anladığı mesaj ve mesajı alıcıya ve
olabilecek engellerden kaçınarak duruma göre odaklamaktır. Alıcının bakış açısından mesajın dikkatli bir
şekilde alınması, aktif dinleme becerileri ve göndereni anlamaya yönelik arzusuna göre önemlidir (Krizan
ve diğerleri, 2008). Bir iletişimin etkinliği, özellikle grup forumunda konuşma yapma durumlarında
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konuşmanın içeriğine ve konuşmanın düzenlenme biçimine bağlıdır. Düzgün bir şekilde kabul ve anlayış,
diğerlerinin yanı sıra, mesleki durumlarda formüle edilen ifadenin şu özelliklere sahip olup olmadığına
bağlıdır: ifade basitliği, önemlilik, uzmanlaşmış kelime hazinesinden kaçınma ve temel kavramların
açıklanması ve şeffaflık ve düzen (Thun, 2004).Aktif dinleme becerisi gönderen kişiye, gönderdiği
duyguya ve dinlemenin(söylenileni farklı bir şekilde açıklama veya ek sorular sorma gibi) sözlü ve sözsüz
onayına dikkatini ve odağını konsantre etme becerisidir ve bir durumda kendini başkasının yerine
koymak olan empatiye de gereksinim duyar(Tyburczyk ve diğerleri, 2015).
Forumdaki konuşma veya konuşma durumları haricinde iletişim yetkinlikleri, bir çalışan ekibiyle
işbirliği için önemlidir. Bir çalışanın bir grup içerisinde etkin bir şekilde işbirliği içinde olması, grubun
aralarında iletişimin açık olmasını ve kararların grup içinde tartışılan esas faktörlere dayalı olarak
alınmasını gerektirir. Ekipteki işbirliğinin kalitesi üyelerinin iletişim becerileri düzeyinin diğerlerine
bağlıdır (Krizan ve 2008). Etkili işbirliği için en önemli şey, ekip üyelerinin etkin bir şekilde dinleme
yeteneğinin yanı sıra bir konuşma yapabilme ve görüşlerini net bir şekilde sunma becerilerinin olmasıdır.
(Hawkins, Fillion, 1996).
İşveren perspektifinden önemli olan sonraki iki kişilik becerisi, atılganlık ve müzakere
becerileridir. Atılganlık, başkalarının haklarını gözetirken, kendi görüşlerini, düşüncelerini, tutumlarını,
duygularını ve değerlerini açık bir şekilde ifade etme yeteneğidir. Iddialı bir kişi otantiktir ve başkalarına
kendileri gibi olma hakkını verir. Pasif ve agresif davranış, iddialı davranıştan farklıdır. İlki, bir başkasının
haklarına kendi haklarından daha fazla önem verme eğiliminde olan insanlar için geçerlidir. Agresif
kişiler, diğer yandan, çevrelerinden gelen insanların tutum ve duygularına saygı duymamaktadırlar
(Benedikt, 2003; Krizan, 2008). Müzakere becerileri çatışma durumlarında bir anlaşma sağlamaya
elverişlidir. Müzakerelerin etkin bir şekilde yürütülmesi, karşı tarafın davranış ve hedefleri dikkate
alınarak kendi hedeflerine ulaşmayı amaçlar. Bu nedenle, müzakerenin amacı, diğer insanların
bağımsızlık haklarına saygı göstererek en uygun kararı almaktır, ve bu durum rekabet veya hakimiyet
değildir (Fisher, Ury, Patton, 1994).
Kişilerarası beceriler ve kişisel yetkinlikler çoğu işveren tarafından yeni çalışanlar seçerken en
önemli kriter olarak kabul edilmektedir. Etkili bir iletişim yeteneği, "ideal bir üniversite mezunu" nun
yetkinlikleri arasında sıkça bahsedilir. Etkili bir iletişimin yanı sıra, işverenler bir ekipte çalışabilme ve
pazarlık yapma kabiliyetine önem verir (SGH Warsaw School of Economics, 2012).
Kariyer Ağacı testleri setini kullanarak testi yapan kişiler, kişiler arası becerileri alanını test ederken,
yeteneklerini beş boyutta incelerler:
• İletişim becerileri - görüşlerini, bakış açılarını, duygularını, hislerini ve tutumlarını kişilerle konuşurken
ve kamuya açık konuşmalarda iletebilme becerisi.
• Dinleme Becerileri - başkalarının niyetlerini, ihtiyaçlarını, duygularını tanıma ve anlama, başkasının
bakış açısını kabul etme ve başkalarına anlayış gösterme becerisi.
• Takım işbirliği - başkalarıyla temas kurma ve bunlara hazır olma, ilişkiler ağını oluşturma ve sürdürme
hazırlığı; İşbirliği içinde olma ve grubun amaçlarını aktif bir şekilde desteleyebilme becerisi, grup odaklı iş
birliği.
• Atılganlık - başkalarının olumsuzluklarına rağmen kişinin hedeflerine ulaşmada ısrarcı olması. İnanç ve
niyetleri başkalarına saygı gösterme biçiminde savunmak için sahip oldukları becerilere güven duymak.
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• Çatışmaları çözme becerileri ve müzakere becerileri - anlaşmazlıkları düzeltme ve çatışmalara ve yanlış
anlaşılmaları düzeltme becerisi. Ortak çözümler üretmek ve ortak bir bakış açısı sağlamak amacıyla iki
karşıt tavrın uzlaştırılması.
5.1.

İletişim becerileri

Tanımlar ve araştırma metotları
Spitzber ve Cupach iletişim yeterliliklerinin(‘bunlara aynı zmanda kişiler arası iletişim becerileri de
denir, bu konuda daha fazla bilgi almak istiyorsanız Hargie ve Dickson (2005)’ın Kişiler Arası İletişim:
Araştırma, Teori ve pratik adlı çalışmalarına bakınız.) verilen bir durumda doğru ve verimli bir şekilde
davranma becerisi olduğunu tanımlamışlardır. Kişilerarası yetkinlik, başkalarının önünde inanılırlığı ve
imajı düşürmeden iletişim hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Kişilerarası iletişim, sözlü ve sözsüz mesajları
içeren iki veya daha fazla kişi arasında etkileşim olarak anlaşılmalıdır (Devito, 2013).
Yetkinliği tanımlamak için en sık kullanılan model, bilgi (belirli bir bağlam için hangi davranışın en
iyi olduğunun bilinmesi anlamına gelir), beceri (belirli bir durumda bu davranışın uygulanması becerisine
sahip olunduğu anlamına gelir) ve motivasyon ( yetkili bir şekilde iletişim kurmak istemek demektir)
olmak üzere üç bileşeni içeren bileşen modelidir. Bagarić ve Cigunović (2007), iletişimsel yeterliliğin ne
olduğunu açıklamak için , çeşitli yazarlara başvururlar ve bunu "iletişim için gerekli olan bilgi ve becerinin
altında yatan bir sistemin bir sentezi" olarak tanımlarlar (s. 96). Bu bağlamda, bilgi, bireyin dil hakkında
bilgisi ve dil kullanımının diğer yönleri olarak anlaşılmalıdır. Bu bilginin seviyesi bir kişinin konuşmasına
veya yazılı ifadelerinin anlaşılabilirliğine ve mesajlarının doğru anlaşılmasını kolaylaştıran teknikler
kullanmasına bakarak anlaşılabilir (McLean, Moman, 2012).
Boyutlar- tanım ve mantık
İletişim becerisi, kendi ihtiyaçlarını, görüşlerini, düşüncelerini, duygularını, durumlarını ve arzularını
kamuya açık ortamlarda ve konuşmalar sırasında iletişim kurma becerisinin temel bir belirleyicisi olan
kişiler arası beceridir. Cooley ve Roach tarafından tanımlanan iletişim becerisinin popüler tanımlarından
biri, etkili ve uygun iletişim kalıpları ve bu kalıpları farklı durumlarda kullanma ve bunları koşullara
uyarlama yeteneği ile ilgilidir (Jones Jr., 2015).

Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
CaT testinde iletişim becerilerinin tanımı, mesleklerin görev tanımından alınan terimleri içerir.
İletişim becerisi, konuşma ve yazmada doğruluk ve titizlik ve netlik ve tutarlılık ile tanınabilir. Aynı
zamanda kamusal durumlarda ve sunumlar sırasında izleyici ihtiyaçlarına uygun ilginç ve anlaşılır bir
şekilde konuşma yeteneği olarak da tanımlanır. İletişim becerisine sahip olmak, dinleyicilerin masajları
doğru bir şekilde anlamasını, sözsüz işaretlerin, hareketlerin ve işaretlerin anlamının farkında olmasını
sağlar. Aynı zamanda dil, metaforlar, metonymiler, deyimler vb. hakkında bilgi verir.
İletişim becerileri, meslek dallarında farklı terimlerle ifade edilir. Meslek mensuplarının her biri
farklı düzeylerde gelişmiş iletişim becerisine ihtiyaç duyarlar ancak iletişim becerilerine geniş bir meslek
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dalında ihtiyaç duyulmaktadır. İletişim becerisi, baş muhasebeci, bordro yöneticisi, satış müdürü, inşaat
müdürü, öğretmen ve eğitimciler, yaşlı bakım servis yöneticileri, sosyal refah yöneticileri, perakende ve
toptan ticaret müdürleri, mağaza müdürü, ekolojik denetçi, fizikçiler ve astronomlar, ekolojist ve tıp
doktorları gibi mesleklerde temel aranan yetenektir.

Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
İletişim becerileri, öğretim elemanlarının öğrencileri zorluklarına ve beceri düzeyleri adına
danışmaları için teşvik ettiği güvenli ve rahat koşullarda öğrenilmeli ve geliştirilmelidir. Bu öneriler,
Asemanyi'nin (2015) yaptığı çalışmanın sonucudur. İletişim araştırmacıları tarafından yapılan uzun yıllar
süren araştırmalar, iletişim tutkularının üniversite öğrencileri arasında yaygın olduğunu göstermektedir.
İletişim endişesi, bir kişinin başka bir kişi veya kişilerle gerçek veya hayal ürünü iletişim kurması
nedeniyle yaşadığı korku veya endişe olarak tanımlanır (Priem and Solomon, 2009, s. 260). Bu tür bir
korku, yalnızca toplumsal konuşma değil, çeşitli iletişim biçimlerini de içerir. Halka açık konuşma kaygısı,
bireylerin gerçek ya da hayalî bir sunumla karşılaştıklarında fizyolojik, bilişsel ve davranışsal
reaksiyonlarla yaşadığı iletişim temelli bir endişe özel alt türüdür (Bodie 2010, s.71). Bodie (2010)
dediğine göre sürekli kamuya açık konuşma kaygısı olan bireyler, normal iletişimden uzaklaşabilir ve
başkalarının onları, akıllı, hazır ve motive olsalar bile, niyetinde olmayan yollarla görmelerine yol açabilir.
Guclu (2016) araştırmasında, iletişim becerileri eğitimlerinin öğrenciler arasında önemli rol oynadığını da
kanıtladı. Kurslara katılanlar, duygularını ifade etme yeteneklerini, başkalarıyla empati kurma yeteneğini
ve başkalarını anlama yeteneklerini geliştirdiler. Araştırmacılar, her öğrencinin iş yükümlülükleri ve
başkalarıyla mesleki ilişkiler için daha iyi hazırlanmak için iletişim becerileri konusunda eğitilmesi
gerektiğini belirtti.
Göstergeler
İletişim becerileri boyutu CaT testinde aşağıdakilerle tanımlanmaktadır:
Doğru bir şekilde iletişim kurabilme: başkalarıyla konuşurken hatalar yapmamak: sadece konuşulan
iletişimde de aynı zamanda grameri ve hecelemeyi de içeren yazılı iletişimde doğru bir şekilde
kullanmaya hükmetmek. Sadece söylemek istediğimiz şeyi söylemek ve ihtiyaç ve duygularımızı
doğru bir şekilde iletebilmek. Kendi iletişim becerilerine güvenmek. İletişimi doğru bir şekilde
kurma isteği.
Netlik ve bağdaşım: otantik ve özgün olmak. Sözlü ve sözsüz iletişim arasındaki bağ eksikliğinin farkında
olma. İletişimin bozulmasına sebep olan davranışlardan kurtulmak. Nasıl tutarlı ve anlaşılabilir bir
şekilde konuşulması gerektiği hakkında bilgiye sahip olmak.
Toplum içinde konuşmak: iletişimi durum ve diğer kişinin kişilik özelliklerine göre değiştirebilme.
Dinleyicinin çok az çaba sarf etmesini gerektirecek bir şekilde iletişim kurmak. Seslendiği kişiye
yaralı bilgiler içeren konuşmalar yapmak. Toplum önünde konuşurken kendine güven ve rahatlık
hissetmek. Dinleyicilerin ihtiyaçlarını ve özelliklerini anlayabilmek. İlgilenir bir şekilde cevap
vermek ve dinleyicinin konuşmaya bağlılık seviyesine göre davranmak.
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Konseptleri tekrarlamak: dinleyicinin mesajı anladığından ve kabul ettiğinden emin olmak gereklidir.
Anlamamazlık durumu olduğunda nasıl davranılmasın gerektiğini bilmek gereklidir. Hem
dinleyicinin aklına girmek hem de iletişimin devamlılığı ve tutarlılığını korumak için konseptleri
tekrarlama tekniğini kullanmak.
Sözlü olmayan konuşma: sözleri kullanmadan mesajları gönderme veya alma, bu durum simgeler ve vücut
hareketleri ile olur. Jestler, duruş, yüz ifadeleri ve göz teması ile mesajları iletme. Başkalarının
vücut hareketlerine karşılık verme. Vücut hareketlerinin ve sözsüz simgelerin anlamı hakkında
bilgi sahibi olmak.
Dil becerileri: metaforları, mecaz-ı mürselleri, deyimleri ve diğer temsili dilleri anlama ve kullanabilme.
Kompleks anlamları bile anlaşılır bir şekilde iletme. Dil öğrenmeye ilgi duymak. Aynı iletişimi farklı
şekillerde gerçekleştirmeye çalışmak.
Yüksek iletişim becerilerine sahip bir kişi:
 Herhangi bir durumda doğru bir şekilde davranabilme becerisi vardır
 Dilin kullanımı hakkında bilgisi vardır
 Toplum önünde konuşmada iyidir
 İhtiyaçlarını ve duygularını iletebilir
 Konuşulan kişiye yönelik kullanışlı bilgiler iletebilir
 Sözsüz iletişimi anlayabilir
 Karşısındaki kişinin olası karşılığını tahmin edebilir.
Geleceğin bir çalışanı olarak iletişim becerisi boyutunun üst düzeyde olduğu bir kişinin
başkalarıyla iyi bir şekilde ilişki kurması beklenir. neden, ne zaman ve nasıl davranmasını gerektiğini
bildiğinden başkalarının gözünde yüksek bir kredibilitesi ve görüntüsü vardır. Kamusal durumlar, iletişim
becerileri yüksek kişileri korkutmazlar. İyi iletişim becerisi, bu boyutunun iyi olan kişilerin aynı zamanda
problemleri ve anlaşmazlıkları çözebileceği ve bağlantı kurmak ve ilişki kurmak açısından iyi olacağını
göstermektedir. İyi iletişim becerileri, çalışan iyi bağlantılar kurmasına, insanlarla iletişim kurmasına ve
bağlılıklar oluşturmasına yardımcı olur.
5.2.

Dinleme becerileri

Tanımlar ve araştırma metotları
Dinleme en çok kullanılan iletişim aracı haline gelmiştir. İletişim, sözlü ve sözsüz uyarlamaları içeriyor
olsa da (Harryman, Kresheck ve Nicolosi, 1996) dinleme en çok kullanılan işlevdir.
1991'de Robbins, diyaloğa odaklanan konuşmacının, diyaloğa odaklanmasının onu etkin ve aktif bir
dinleyici olmasını sağladığını belirtti. Bu sözlerden, Baylor Üniversitesi Toplumu (2004), aktif bir dinleyici
olmak için dört temel şartı tanımladı: empati, kabul, yoğunluk ve bütünlük için isteklilik.
Collins (2009), bir kişinin iletişim süresinin% 55'ini, konuşmada% 23'ünü, okurken% 13,3'ünü,
yazılarda% 8,4'ünü dinlemeye harcadığını belirtmektedir. Collins (2009) araştırmada, bir dinleyicinin
elde ettiği bilgilerin ortalama% 50 olduğunu açıklarken,% 25'i konuşmadan 48 saat sonra elde ettiğimizi
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kanıtlamıştır. Ve bunun sebebinin bilginin önemli olduğunu düşünmememiz değil, yalnızca takip
etmediğimiz ve, önemli olduğunu düşünmediğimiz ve dikkatimizi vermediğimiz için olduğunu öne
sürmüştür. Sorduğu soru dinleme becerilerimizin ne kadar etkili olduğudur.
Erik Van Skyle (1999) dikkat seviyesine (pasif, dikkatli, aktif ...) bağlı olarak altı dinleme seviyesinin
olduğunu ve diğerleri arasında zaman, bireysel farklılıklar veya duygu olarak etkili dinlemeye yönelik bazı
engeller olduğunu belirtti.
İş gününün büyük kısmı, işyerindeki sorunlar ve prosedürlerle bağlantılı olarak tedarikçilerle ve
müşterilerle iletişim halinde geçmektedir. Etkili bir çalışan için iyi iletişim becerileri esastır. İşyerinde
başarı elde etmek için, bu beceri sadece işin bilgisinden sonra ikinci sırada gelir.
Okuma ve yazma konusunda kapsamlı öğretim evrenseldir ancak okullarda sözlü iletişim ve
dinleme becerilerinin öğretimi azdır. Bu tür eğitim genelde drama ve benzer seçmeli derslerle
ilişkilendirilir. Dinleme becerileri konusunda eğitim yetersizdir. Beden dili ve ses tonlama etkili sözel
iletişim becerileri için çok önemli unsurlarıdır. Çalışanlar ses tonu ve vücut dillerinin onların duyulması
ve algılanması üzerinde nasıl bir farklılık yaratacağını bilmelilerdir. İşyeri ortamında sözlü iletişim
becerileri eğitimi, gerçek işyeri koşullarını yansıtır ve çalışanların kendi baskın iletişim tarzlarını
tanımalarını, bunun ne kadar tezahür ettiğini öğrenmelerini ve onlara kendi hakim stilini uygun şekilde
uyarlayarak farklı tarzda yaklaşımları değerlendirebilmelerini ve anlamalarını öğretir.
Birçok büyük işveren firmalar, dinleme becerilerinin önemini kabul eder ve işgücü için uygun eğitimi
sağlarlar. Bu, müşteri memnuniyetinin artırılması, hataların azalması, üretkenliğin arttırılması ve daha iyi
bilgi paylaşımı gibi eğitimlerden kaynaklandığına, ayrıca yenilikçi ve yaratıcı iyileşmelere yol açtığına
karşı bir farkındalık gösterir.
Birçok iş dünyası liderinin ve girişimcisinin başarısı dinleme becerilerine dayanır. İyi dinleme
becerileri olumlu insan ilişkilerinin oluşmasını sağlar. Dinleme becerilerini değerlendirmek ve geliştirmek
için harcanan zaman, başarılı bir kariyerin önemli bir bileşenidir.
Yetişkinler zamanlarının %70'ini bir çeşit iletişimle harcamaktadırlar, bu iletişimin içinde %30
dinlemeye ve %16 konuşmaya ve %9 yazmaya kıyasla dinlemenin yüzdesi %45'dir.(Adler, R. ve diğerleri,
2001). Birinin iyi dinleme becerisi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Konuştuğumuz kişinin sunduğu mesaja
benzer bir mesajı anlama ve işleme koymanın yanı sıra, bu kabiliyete sahip bir kişide tespit
edebileceğimiz diğer bazı beceriler de vardır. Dikkat, göz teması, saygı, empati, daha iyi anlamak için
sorular sorma, geribildirim verme ve sözsüz mesajları anlama gibi öğeler, iyi bir psikoloğun ihtiyacı olan
tek göstergeler değildir, aynı zamanda uygun bir dinleyici olmaları da gereklidir. (Dianne Schilling, 2012)
Boyutlar- tanım ve mantık
Dinleme becerilerinin boyutu, başkalarının niyetlerini, ihtiyaçlarını ve duygularını tanımak ve
anlamak; bir kişinin bakış açısını anlamak ve ne söylendiğine ilgi gösterebilmek ve kişiyi dinlediği
gösterebilmek yeteneğini içerir. İnsanlar mesajları ne kadar doğru yorumlayıp alıyor? Dinleme becerileri
sürecini anlamak için bu temel sorudur.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
88

Kişilerarası becerilere sahip profesyoneller, empati, danışma, duyarlılık, sempati, aktif dinleme,
başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı, rehberlik ve başkalarına yardım karakteristik özellikleriyle
tanımlanırlar. CaT Testinde açıklanan yeterliliklere ve niteliklere göre dinleme becerileri hemen hemen
her meslekte ana şarttır, ancak bazıları içinçok gereklidir bunlar: bina endüstrisi meslekleri, makine
operatörleri, sürücüler, otel ve restoranlar meslekleri, temizlik işçileri, satış uzmanları, silahlı kuvvetler
meslekleri, meslek sahipleri, psikologlar, dini meslek mensupları, gazeteciler, çevirmenler ve tercümanlar,
müzisyenler, aktörler, dansçılar, sanatçılar ve gezi rehberleri, sosyal refah meslekleri, mühendisler, sağlık
uzmanları, öğretmenler, halkla ilişkiler uzmanları ve benzeri mesleklerdir. Dinleme becerilerinin
boyutunun, her türlü sosyal ve kişilerarası iş için gerekli olduğunu ve gereken iletişim becerilerinin temel
bir parçası olduğunu söyleyebiliriz.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler

Dinlemenin bilgeliği ve etkili değeri yüzyıllar boyunca kabul edilmiştir, ancak müfredat dinleme
sanatını öğretmek de dahil olmak üzere dinleme eğitimi alanını sosyal bilimlere, Ralph Nichols'ın erken
dönem çalışmalarıyla (Nichols, 1948; Nichols & Lewis, 1954), yenilikçi metni "Dinliyor musun?" (Nichols
& Stevens, 1957) ile dahil etmiştir. Paul Rankin'in erken araştırması (1926), iletişimi dört ayrı davranış
biçiminde sınıflandırdı: okuma, yazma, konuşma ve dinleme. Anket verilerine göre, dinleme en çok
kullanılan iletişim modu idi. Benzer şekilde, Shannon ve Weaver'ın (1949) modelinde alıcı, iletişimin
ilerlemesine bağımsız bir bileşen olarak dahil edildi. Dinleme, bu erken çalışmaların odak noktası
olduğundan dolayı, diğer iletişimsel davranışlardan bağımsız olarak işlev gören belirgin ve benzersiz
olarak doğrulanmıştır. Bu görüş, bugün belli bir derecede yaygınlaşmaya devam etmektedir (qv.v. Wolvin
ve Coakley, 1996, s.67).
Campion, Palmer ve Campion (1997) çalışmasında, iş analizinde tanımlanan başarılı performans
için gerekli olan sosyal becerileri ve özellikleri değerlendirmek için mülakat soruları yazmışlardır. Bu
çalışmada dinleme becerileri; iletişim becerileri, sosyal algılama, koordinasyon becerileri, hizmet
yönelimi, zaman yönetimi becerileri, işbirliği ve stres toleransı ile ilgilidir. Söylendiği gibi, testteki mesleki
ilgi boyutlarının çoğu başarılı olmak için iyi iletişim becerilerine sahip olmalıdır.
Yeni teknolojiler farklı türde işleri yaratıyor ve ortadan kaldırıyor olsalar da, bazı becerileri
geliştirmeye de önem veriyorlar. Dinleme ve konuşma, daha çok kullanılan ve sık kullanılan iki iletişim
aracıdır. Bu sonuç, Carnevale, Gainer ve Meltzer tarafından 1988'de iki yıllık bir araştırma projesinde
ispatlanmıştır. Onlara göre, ortalama bir kişi iletişim süresinin% 55'ini dinlemekle harcıyor,bu sayı
konuşmanın iki katına ve okumaya ve yazmadab çok daha fazla olmaktadır. İş başında başarılı olmak, iyi
iletişim becerileri ile tamamen ilgilidir. Bu çalışmada ayrıca, bilginin iletilmesi ve alınmasının
etkilenmesine yardımcı olmaya, ve bilgiyi anlamaya önem vermeye önem vermektedirler. Bu çalışma esas
olarak işle alakalı, ancak tüm günlük gerçekler ile de ilgili olablmektedir.
Benzer bir sonuca, 2015 yılında Blackwell tarafından yazılan İletişim Ansiklopedisinde İletişim
Kurumu'nda Doktor tarafından ulaşıldı. Doktor King, dinleme becerisinin diğer iletişim boyutlarından çok
daha fazla olduğunu göstermek için bazı veriler önes sürdü. Ayrıca Shannon ve Weaver'ın (1949) yaptığı
çalışmalara atıfta bulunarak, dinlemenin diğer üç iletişim araçlarından bağımsız olarak çalıştığını söyledi.
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İletişimi, mesaj şifre çözme ve kodlamanın eşzamanlı olarak gerçekleştiği bir işlem olarak
kavramsallaştırma, daha önce düzenlenen iletişimin hoparlör, dinleyici ve mesaj olarak üç bileşene
ayrılmış olarak görüldüğü doğrusal süreç görüşünden zamanla uzaklaşmıştır. Aynı şekilde, dinlemeyi ayrı
bir davranış olarak (dinleme anıtı olarak) ölçme girişimleri, sağlıksız olarak değerlendirildi (Kelly, 1965
ve 1967). Akademisyenler, bilgi işlemenin sayısız çerçeveleri, yani hafıza, işitme, dikkat ve
değerlendirmenin ve mesaj yorumlamanın farklı yönleri açısından dinlemeyi tanımlamaya başladılar
(Bostrom ve Waldhart, 1980; Brownell, 1996; Goss, 1982; Steil, 1983; Weaver, 1972). Wolf ve Marsnik,
1992). Dinlemenin başlangıçta ayrı ve üniter olarak görülmesi ve şu anda dinlemenin çeşitli bilgi işleme
becerileri gerektirdiğini keşfettiğimiz için, dinlemeyi tanımlama girişimleri pek çok olmuştur ve bir fikir
birliği sağlanamamıştır. (Wolvin & Coakley, 1966). Bostrom (1990), bu konuları gözden geçirerek, "iyi bir
dinleyici" teriminin, bakıcı, diğer kişilere odaklı bir kişinin eşanlamı haline geldiğini sonucuna basitçe
vardı.
Göstergeler
Empati: başkalarının duygularını ve durumlarını onların açısından anlayabilme, kendini onların yerine
koyabilme, nasıl hissettiklerini anlamaya ve hissetmeye çalışma ve sosyal davranışlarını geliştirme
Geribildirim verebilme becerisi: bir sürecin, aktivitenin veya performansı veya bir ürünü geliştirmek için
yapılan bir konuşmanın sonucuyla ilgili bilgiyi geri verebilme becerisi. Geribildirim vermek sert
değil pozitif olmalıdır ve olayın ardından hemen verilmelidir ve duruma özgü olmalıdır.
Rehberlik becerileri: başkalarına rehberlik etme ve onlara yardım etme, başaklarına bilgi ve becerilerini
geliştirmek için yardım etme, başkalarının ihtiyaçlarına karşı hassaslık; bir kişinin kritik bir
durumda nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olma. Başkalarına yardım etme.
Sözlü olmayan reaksiyonları gözlemlere: başkaları tarafından vücut dili anlatılan bilgileri, fikirler ve
duyguları analiz edebilme ve anlayabilme, konuşmalara yanıt olarak verilen vücut ve yüz
ifadelerinin altında yatan anlamı anlamaya çalışma ve vücut dili ve sözler arasındaki farklılığı
analize edebilme.
Konuşmaların anlamlarını anlama ve fark etme: başkaları tarafından sözel olarak verilen bilgiyi, fikirler
ve duyguları analize etme ve anlama becerisi ve başkalarının söylediği şeylere bütün ilgisini
vermek ve söylemeye çalıştıkları şeyin konusunu ve sözlerin ve cümlelerin altında yatan anlamları
anlamaya çalışmak ve sorular sorarak ve uygunsuz zamanlarda karşındakinin sözünü kesmeyerek
konuyu anladığını belli etmek.
Yüksek dinleme becerilerine sahip bir kişi:






Daha sosyaldir
Daha açık fikirlidir
Karar verirken daha esnektir
Kendini eleştirebilir
Yüksek derecede empatiye sahiptir
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İnsanların kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar ve pozitif ortamlar yaratabilir
Daha fazla bilgi ve daha az söz kesme ile durumları analize edebilir
Başkalarının deneyimlerinden öğrenebilir
Daha yaratıcı, meraklı ve hayal perestdir.

Gelecekteki çalışan olarak, yüksek dinleme becerisi düzeyine sahip bir kişi, iletişim yeteneklerine
ihtiyaç duyulan sosyal iş pozisyonlarına uygundur. Bu kişi kendinden önce başkalarına daha fazla
odaklanır ve şirket ve işçilerle yüksek taahhüt seviyesi geliştirebilir. Dikkatle dinleyebilmek (aktif
dinleme) işçinin bir müşteriden gelen tüm bilgileri ayıklamasına ve yanlış anlaşılmaları ve olası
gelecekteki sorunları önlemesine olanak tanır. Bu kişilerin sadece dinlemekle kalmayıp aynı zamanda
konuşma ve iyi vücut dili varlığıyla iyi iletişim becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Bu insanlar her
zaman diğerlerinin istediklerini veya ihtiyaç duyduklarını ifade etmesine izin veren bir sabır ve düşünce
sergilerler.
5.3 Takım Oryantasyonu
Tanımlar ve araştırma metotları
Takım çalışması, kişilerarası becerilerin alt boyutlarından biridir ve ana odak noktası ekip
çalışması ve işbirliğidir. Bireysel çabaları, bireysel girdilerin toplamından daha büyük performansa neden
olan çalışma ekipleri grupları olarak tanımlanabilir (Robbins & Judge, 2015; Delamare Le Deist,
Winterton, 2005). Ekip çalışması bir ekipte bir çalışabilme yeteneği olarak tanımlanabilir ve proje
hedeflerine ulaşma odaklı ekip çalışması atmosferi yaratabilir (ComTal, 2012). Günümüzde iş hayatında
ekipler, mesleklerin çoğu için organizasyonların başarısını desteklemek için gerçekten önemlidir.
Ekiplerde insanlar birbirlerini tamamlar, hedef kolektif performans ve takım üyeleri arasında pozitif bir
sinerji vardır (bkz. Watson, Johnson & Merritt, 1998). Ekip başarısı için üyelerin yetenekleri ve kişilikleri
önemlidir, bu yüzden takım oryantasyonuna sahip olmak kariyer yaşamında önemlidir. Takım
oryantasyonu, bir takımın bir parçası olarak işlev görmesi için bir bireyin eğilimi ve bireylerin görev
başarısı için grup ayarlarında ne derece çalışmayı tercih ettiği şeklinde tanımlanabilir (Driskell & Salas,
1992; Oleksyn, 2006). Takım oryantasyonu görevle ilgili değil, bireylerin takım halinde rahat olma eğilimi
ile ilgilidir (Mohammed & Angell, 2004). Takım oryantasyonu, literatürde takım tercihi olarak da
adlandırılır (Robbins & Judge, 2015). Ekip üyeleri arasındaki etkileşimler ve ilişkilarle de güçlendirilebilir
(Watson, Johnson, & Merritt, 1998).
Boyut- tanım ve mantık
Takım oryantasyonu CaT Testinde hazır olmak olarak tanımlanır ve insanlarla temas kurmayı tercih
eden insanlara yöneliktir. İşle ilgili ve özel ilişkileri ve ağları oluşturmak ve korumak, ekip
yönlendirmesine dahildir. Ekip çalışmasına ve işbirliğine, ekip süreçlerini aktif olarak desteklemeye hazır
olduğuna, kendi çıkarlarını kendi çalışma grubunun menfaati için feda etmeye istekli olduğuna dair bir
değer yerleştirmek de ekip yönlendirmesini tanımlar. Bunlar, ekip yönelimini, birey performansını
koordinasyon ve işbirliği yoluyla artırma eğilimi ve grup performansı için takım üyeleri ile birbirine bağlı
olma eğilimini tanımlayan tanıma dayanmaktadır (Driskell & Salas, 1992).
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
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Takım oryantasyonu, CaT Testinde farklı yetkinlikler ve nitelikler üzerinden açıklanmaktadır. Ekip
çalışması, işbirliği, insanlarla doğal temas, ekiplerle çalışma ve şebeke sürdürme kapasitesi ekip
yönlendirmesine dahildir. Üstelik başkaları için sorumluluk sahibi olma, başkalarına hizmet verme,
rekabet etmeyen çevreyle dost bir şekilde çalışma ve arkadaşlarla çalışma da ekip oryantasyonuna
dahildir. Takım yönlendirmesi aynı zamanda bilgi aktarım odaklıdır ve böylece denetçilere, iş
arkadaşlarına ve astlara ekip yönlendirme yetkinlikleri arasında bilgi sağlanmaktadır.
Günümüzün çalışma ortamında, çeşitli mesleklerde başarılı olabilmek için ekip yönlendirmesi
gereklidir. Yönetsel pozisyonların çoğunda ekip yönlendirmesi çok önemlidir. Bazı örnekler: satış
müdürü, yaşlı bakım servisi yöneticileri, sosyal refah yöneticileri, endüstriyel ve üretim mühendisleridir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Takımların dinamiklerinin örgütsel başarı üzerindeki etkileri hakkında çeşitli araştırmalar
bulunmaktadır. Ekip etkinliği için ekip oryantasyonu veya takım tercihi de araştırmaktadır. Örneğin,
çeşitlilik, takımlar ve takım oryantasyonu ile ilgili araştırmalar bulunmaktadır (bkz. Driskell & Salas,
1992). Bir araştırmada, takım oryantasyonu yüksek olduğunda kategorizasyon ve demografik ayrımcılığın
olumsuz etkilerinin daha az ortaya çıkabileceğini ve böylece üyelerin farklılıklar yoluyla daha fazla
bağlılık gösterebilecekleri açıklanmıştır. Üstelik, ekip yönlendirmesi, ilişki çatışmasında yüzey seviyesi
(cinsiyet) çeşitliliğinin olumsuz etkilerini nötralize etmeye yardımcı olabilir (Mohammed & Angell, 2004).
Ekip yönlendirmesinin takım performansını olumlu etkilediğini ve takım performansını çeşitlilikle tahmin
edebileceğini gösteren çeşitli araştırmalar da vardır (ör. Watson, Johnson, & Merritt, 1998). Takım
yönlendirme ekiplerin karşılıklı bağımlılığını etkiler. Takım yönelimi yüksek kişilerin, diğer takım
üyelerinin görev girişlerine katılma ve takım etkileşimi sırasında performanslarını, egosantrik ekip
üyelerinden daha fazla geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu görülmektedir (Driskell & Salas, 1992).
Takım oryantasyonu stabil bir özellik değildir ve geliştirilebileceği düşünülmektedir. Ancak bazı insanlar
yalnız çalışmayı tercih eder; bazı kişiler ise ekip üyesi olma eğilimindedir (Day, Gronn, & Salas, 2004).
İnsan kaynakları yönetimi disiplininde, insanları daha iyi takım oyuncuları haline getirme ve takım
yönlendirmesini artırma konusunda araştırmalar bulunmaktadır. Eğitimin ve teşviklerin kişilerin takım
tercihine etkili olduğu kabul edilir. İletişim, müzakere ve çatışma yönetimi eğitimleri ekip çalışmasını
geliştirebilir (Robbins & Judge, 2015). Araştırmalardan oryantasyonun geliştirilebileceğini ve
oryantasyonun ekibin hem performansını hem de dinamiklerini etkilediği sonucuna varılabilir.
Göstergeler
Dışa dönüklük: insanlarla etkileşime geçmek için olan kişisel hazırlık ve yatkınlık, konuşkanlık, yeni
kontaklar kurmakta ki kolaylık, insanlarla doğal bir etkileşim içinde olma, açık fikirlilik ve sosyal
beceriler.
İlişkiler ve bağlantılar kurma: takımlarla çalışabilme kapasitesi, hem işle ilgili hem de kişisel ilişkileri ve
bağlantıları kurma ve koruma becerisi, çok fazla kişiyi tanıma.
Takım çalışması eğilimi: bir takımın parçası olarak çalışmaya olan doğal eğilim, bir takımın içinde rahat
hissetmek, takım çalışması ve işbirliğini kişisel bir değer olarak algılama, takım çalışmasına
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eğilimli olma, kendi başına çalışmaktansa bir takımın içinde çalışırken başarı şansının daha yüksek
olacağına dair inanç.
Kendi çıkarlarından önce takımın çıkarlarını düşünmek: takım süreçlerini aktif bir şekilde desteklemek
için hazır olmak ve takımın çıkarları için kendi çıkarlarını kurban etmeye olan istek.
Başkalarıyla ilişkiler: başkalarına karşı bir sorumluluk hissi hissetmek, başkalarına servislerde bulunmak,
çalışma arkadaşlarıyla arkadaş canlısı ve rekabetçi olmayan bir şekilde beraber çalışmak,
anlaşmaya varmak için isteklilik, müzakere edebilme, anlaşmazlıkları çözebilme, uyum inşa
edebilme ve başka gruplarla hedefleri ve sorumlulukları paylaşabilme.
Bilgi transferi: bilgiyi paylaşmak, üstlerine, çalışma arkadaşlarına ve astlarına bilgi sağlamak.
Yüksek takım oryantasyonu olan bir kişi:
 Başkalarıyla kolaylıkla ilişki kurabilir
 Sosyal ve konuşkandır
 Takımların içinde çakışma becerisi vardır
 Kendi bağlantılarını koruyabilirler
 Anlaşmazlıkları çözebilirler
 İnsanları önemserler
 Sözlü ve sözsüz iletişimi anlayabilirler
 Takımın iyiliğine önem verir
 Bilgiyi paylaşır ve sağlar,
 Durumlara adapte olabilir.
Geleceğin bir çalışanı olarak, takım oryantasyonu boyutunun yüksek olduğu kişinin uyarlanabilir
olması ve iyi iletişim becerilerine sahip olması beklenir. Takım odaklı bireyler öncelikle takım halinde
çalışmayı ve bir takıma üye olmaktan memnun olmayı tercih etmektedir. Bunu başarmak için,
uyarlanabilir, sosyal, konuşkan, değer veren ve işbirlikçi olmak önemlidir. Takım odaklı bireyler sadece
kendine odaklanmazlar; başkalarına da önem verirler ve ekip çıkarlarına kendi çıkarlarından daha fazla
odaklanırlar. Bir ekip üyesi olmak için ilişki ağı kurma ve bu ağları koruma kabiliyeti de çok önemlidir.
Girişkenlik
Tanımlar ve araştırma metotları
Sosyal ilişkiler ve sosyal beceriler için atılgan bir şekilde kendini ifade etmek önemli öğelerden
biridir. Atılgan bir kişi başkalarının haklarını ve zevklerini dikkate alır, diğer haklarını zorla önleme
eğiliminden kaçınmaya çalışır ve onları şımartmaz. Atılganlık, bireyin mantıksal isteği üzerine ısrarcı
olmasını ve istekleri savunmak için uzlaşmacı olmayan davranışlar sergilemesini sağlayan bir beceridir
(Lounsbury ve diğerleri, 2003). Atılganlık, bir kişinin inançları belirleme ve onları savunma, ilgi ve
duyguları layıkıyla ve endişe olmadan ifade etme becerisidir (Lizarraga et al., 2003). Atılgan bir kişi
davranışlarını veya seçtiği tercihleri kabul eder. Kendine yeterince saygısı vardır, kendi başkaları ve
davranışları hakkında olumlu duygulara düşüncelere ve davranışlara sahiptir. Atılgan bir kişi dürüsttür
kendine karşı ve başkalarına karşı yalan söylemez(Townend, 1991). Atılgan bir kişi, kendi kendine
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saygısını destekleyen ve mutluluğu takip eden ve sahip oldukları isteklerini yerine getirmesini sağlayan
iletişim becerilerini kullanır. Kendi kendini ifade edebilen insanlar yüksek derecede kendine güven ve
kendine saygı gösterirler (Raudsep 2005). Atılganlık, açık ve tereddütsüz konuşan ve güçlü olan kişilere
atıfta bulunmaktadır (Costa & McCrae, 1992).
Boyutlar- tanım ve mantık

Atılganlık, CaT testinde, direnişe karşı bile hedeflere ulaşmaya çalışırken devamlılık olarak
tanımlanan kişilerarası bir beceridir; bu da girişime duyarlı olarak tanımlanır. Atılganlık, kişisel fikir ve
hedefleri savunmak, onları dikkatli bir şekilde iletmek konusunda olan güvenle tanımlanabilir. Karşılık
gelen tanım, diğer literatürde, örneğin iddialar Rakos (1991) 'de bulunabilir. Onun atılganlık anlayışı,
pasif ya da agresif reaksiyonlarla karşılaştırılacak zor durumlarda proaktif bir tepki vermek olarak
tanımlanır (Rakos, 1991). Atılgan olmak, bireylerin sorunları çözmesine, görevleri tamamlamak ve
çözümlere ulaşmak için insanlarla birlikte çalışmasına olanak tanır. Atılganlık kendine güven yaratmaya
yardımcı olur ve iş ilişkilerini geliştirmede çok yararlı olabilir. Atılganlık, aynı zamanda, kadınların
kibarca iletişim kurması gerektiğini savunan toplumsal olarak oluşturulmuş görüşlere meydan
okumaktadır çünkü bu durum atılganlığı baltalayabilmektedir. Buna ek olarak, kadınların etkili mesleki
iletişim tarzlarının sadece daha iddialı olmaktan daha karmaşık stratejilere ihtiyacı vardır (Pfafman ve
McEwan, 2014, s. 202).

Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Atılganlık, meslek tanımlamasında farklı operasyonel terimlerle açıklanmıştır. Atılganlık, ikna edici,
insanları ikna etmek, hedeflere ulaşmada kendinden emin ve ısrarcı olmak, kendi görüşlerini ifade etmek
ve başkalarının haklarına saygılı bir şekilde savunma yapma becerisine sahip olmak olarak
tanımlanmaktadır.
Atılganlık, gelişmiş iletişim becerilerinin gerekli olduğu ve bu becerilerin mesleki tanımlamanın
önemli bir parçası olduğu tüm meslekler için temel bir yeterliliktir. Bu gibi meslekler: yöneticiler, kasaba
ve trafik planlamacıları, paramedik pratisyenleri, reklamcılık ve pazarlama profesyonelleri, halkla ilişkiler
uzmanları, emlakçılar, avukatlar, gazeteciler, müzisyenler, şarkıcılar ve besteciler, dansçılar ve
koreograflar, film, sahne ve ilgili yönetmenler ve üreticileri, radyo, televizyon ve diğer medyada
oyuncular, spikerler, bina ve ev denetçileri olarak örneklendirilebilir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Barrick ve Mount, kişiliğin geniş boyutunda yer alan altı alt boyutun Sıcaklık, Girginlik, Atılganlık,
Aktivite, Heyecan aranması ve Pozitif Duygular (Klang, 2012 s.4) olduğunu savunmaktadır. Araştırmalar,
dışa dönük bireylerin bireylerin sosyalleşmesini ve diğer bireylerle oldukça etkileşimli olmasını
gerektiren mesleklerde mükemmel olma olasılığı bulunduğunu belirtiyor.
Sarkar ("2013), atılganlığı " kendi haklarını ve duygularını başkalarının onlar hakkında ne
düşündüğünden korkmadan belirtmek ve kendi haklarının başkalarınkini ezmeden arkasında durmak.

94

Atılganlık kendine başkalarından ne istediğini söyleyebilecek kadar saygı duymaktır.'' olarak
tanımlamıştır (s.141). Atılganlık ayrıca, diğer insanların ihtiyaçlarını ifade etmeya olan haklarına saygı
duymak ve bireylere oldukları gibi saygı olmalarına saygı göstermek de anlamına gelmektedir (Sarkar,
2013). Atılganlık davranışı, kişinin benlik saygısı hakkında olumlu hissetmesine, ihtiyaçlarını ifade
etmesine, istek ve duygularına dürüstçe izin vermesine ve diğer kişilerin onları görmezden gelmeden
veya hakaret etmeden kendi görüşlerini ifade etmesine izin vermeye yardımcı olur (Sarkar, 2013).
Göstergeler
Atılganlık aşağıdaki etkenlerden tanımlanabilir:
Özgüven: kişinin verilen bir görevi veya misyonu başarıları bir şekilde gerçekleştirebileceğine veya bir
problem oluştuğunda en iyi alternatifi seçebileceğine olan kişisel inancıdır. Başkalarının
yargılamalarına aldırmaksızın bağımsız olarak eylemlerde bulunabilme, başkaları kabul etmese de
veya karşı çıksa da inancını korumaya ve seçilen bir proje seçildikten sonra bu projeye hep sadık
kalma olarak tanımlanabilir.
Hedeflere ulaşmak için olan inat: Bir süredir ulaşılmaya çalışılan ve bunun için hem psikolojik hem de
fiziksel efor sarf etmek ve kişilerin veya grupların direncine rağmen sonunda bu durumu gerçeğe
dönüştürmek. Olabilecek başarısızlıklara rağmen denemeye devam etmek ve başarısızlıklardan
öğrenmek. Ne kadar zor olurlarsa olsunlar, engellerin üstünden gelmek. Kendi haklarının farkında
olmak ve onlara güçlü bir şekilde inanmak.
Fikirleri belirtme ve savunma: kendi fikirlerini bilme ve net bir şekilde belirtme. Ne söyleyeceğini bilmek;
mevcut fikirler net, anlamlı ve kesindir; anlatılmak istenilen şeyin ne olduğunu açıklığa kavuşturan
cümleler kullanmak; uyumlu yüz ifadelerini açık bir şekilde kullanabilme; seçilen pozisyonu
desteklemek veya doğru olduğunu kanıtlamak için bağlantılar kullanmak; diğer mantıklı sonuçları
kabul etmek ve gerçekliğin farkında olduğunu savunmak için sıfatlar, isimler ve deyişler kullanma.
İkna edicilik: bir kişiyi bir şeye inandırma veya bir şey yapmaya ikna etme; bir temel üstüne kurulan
yargılardır. Kelimeleri, duyguları veya mantıksal çıkarımı kullanarak kişi veya grupların bir fikir,
obje veya kişiye karşı takındıkları tutumu değiştirmeye olan beceri veya yetenek olarak
tanımlanabilir. İkna edicilik etkilemek yoluyla yapılır. Kişilerin düşünme veya davranış stillerini
değiştirebileceği düşüncesinin üstüne kurulmuştur, bu sebeple duygular veya bazı bilgiler yoluyla
insanları etkilemek bir zorunluluktur.
Başkalarının haklarına duyulan saygı: başkalarının kendi fikir, inanç ve istekleri olabileceği hakkına sahip
olduklarının farkında olma, başkalarına saygılı davranma ve saygı duyma. Karşılıklı saygının,
harmoni içinde bir beraber varoluşla sonuçlandığı ve her insanı tanımlayan kültürel, sosyal ve
moral değerleri anlamak için açık fikirli ve açık kalpli olmak. Başkalarına saygı duymak kalıcı bir
davranış biçimidir ve bu tip durumlarda sinerji büyük bir rol oynar. Bu davranışın tam tersi
çeşitlilik, fikirler ve bilinmeyen inançlar karşısında tehdit altında hissetmek olarak tanımlanabilir.
Yüksek atılganlık seviyesine sahip bir kişi:
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Özgüveni yüksektir
İkna edicidir
Başkalarının fikirlerine be inançlarına saygılıdır
Kendi fikirlerini savunmak konusunda becerilidir
Ne istediğini bilir
İletişim becerilerine sahiptir.

Gelecekteki bir çalışan olarak atılgan birisinin kendine saygısı ve kendisi ve başkaları hakkında
olumlu tutumları olması beklenmektedir. Davranışları dürüsttür. Amaç odaklıdır ve iletişim becerileri çok
inceliklidir. Atılgan olmak bireylerin problemi çözmesine, görevle bitirmek ve çözümlere ulaşmak için
başkalarıyla çalışmasını sağlamaktadır. Atılganlık, iş ilişkilerini geliştirmek için çok yararlıdır. Dahil olan
tüm tarafların duyulduklarını, saygı duyulduklarını ve yapıcı bir çözüm yolunda olduklarını hissettikleri
hepsi için kazançlı olan kibar ve odaklanmış bir konuşma sağlar.
5.5. Müzakere ve anlaşmazlık çözümleme
Tanımlar ve araştırma metotları
Uluslararası Sosyal ve Davranış Bilimleri Ansiklopedisi, Pruitt (2001) tarafından yazılan çatışmanın
ilginç bir tanımını tanımlamaktadır. İçinde o, çatışmanın iki veya daha fazla insanı içerdiğinde halka açık
olabileceğini ve sadece başka bir kişi söz konusu olduğunda öznel olduğunu söyler. Buradan ve her iki
durumda da çatışma çözme kapasitesi, sonuçların hafifletilmesi için çatışma seviyesinin azaltılması
anlamına gelir. Singh (2008), bu yönü üzerinde sorunları yönetmek için genel bir kural olan "üst üste
gelen hedefler" 'i tanımlayan Sheriff'e atıfta bulunmaktadır. Kooperatif problemlerin çözümlerini
belirlemek için ortak çabaya ve benzer hedeflere ulaşmaya çalışmaya vurgu yapmaktadır.

Çatışma türlerine ve katılımcıların niteliğine bağlı olarak taraflar çözüm yoluna gidebilir veya tersine
engel olabilirler. Bu noktadan sonra, Fisher ve Keashly (1990), sorunları çözmek için müdahalenin
başarısı için bir yöntem önermişlerdir: her türlü çatışmada barışın korunması; Olgun eylemler ve
sorunlarla yüzleşme yollarını teşvik etmek ve desteklemek; Konuyu ılımlı hale getirmek için üçüncü
tarafsız bir terapiste başvurmak bu yöntemlerdir.
Çatışmaların olumlu ve olumsuz olabileceğini (ya da yapıcı ve yıkıcı olabileceğini) tanımlayan
Morton Deutsh'ın (1998) sözlerinden yola çıkarak, sorunların yapıcı olmasının önemini vurgulayabiliriz.
Bu, amacın yalnızca tüm çatışmaları ortadan kaldırmak olmadığı anlamına gelmektedir. Ayrıca, kolay bir
çözüm veya bir anlaşma elde etmek için ilgili kişilerin niteliğine ve özelliklerine atıfta bulunur. İki seçenek
(siyah-beyaz) olarak algılanan problemler, sert insanlar ya da eski çatışmalar olan ortamlarda sorunların
çözülmesinde güçlük çekilmesi daha olasıdır.
Nadler ve arkadaşları (2003), iyi bir müzakereci olmaya yönelik talimatları öne sürdüler. Bütün bu
göstergeler öğrenmeyle alâkalıydı. Bu nedenle, öğrenme türüne bağlı olarak, iyi pazarlık becerilerine
sahip olmak daha kolay veya daha zor olabilmektedir. Deneylerinde, insanların pazarlık yapma
kabiliyetlerini artırma kapasiteleri, müzakereleri başlatmak için kullanılan mekanizma ile doğrudan
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ilişkiliydi. Bu durumda, görsel bilgi ve analog bilgi müzakere kapasitesini didaktik veya daha yeni olarak
verilen talimatlardan daha iyi ortaya çıkarabilir.
Karışık güdümlü çatışmalara katılan tarafların çoğunun rekabetçi ve işbirliğine dayalı çıkarları
vardır. Çatışma hem yapıcı hem de yıkıcı olabilir, ancak savaş, sosyal huzursuzluk ve psikopatoloji ile
bağlantılı olarak algılandığı için kötü olarak algılanmaktadır. Çatışma, sorunların çözülüp çözüme
kavuşturulabileceği ve sosyal ve kişisel değişim kaynağı olan bir kanaldır. Çatışmanın birçok olumlu
bileşeni vardır (Coser, 1967).
Bilimsel ve sosyal sorun, çatışmayı nasıl önlemek veya yok etmek gerektiği değildir, bunun yerine ölümcül
tartışmalar yerine üretken tartışmalara neden olan koşullar yaratmak için bilgeliği geliştirmektir.
Çatışma içindeki tarafların rekabetçi ve işbirlikçi çıkarları iki karakteristik çözünürlük süreci ile
sonuçlanır. Walton ve McKersie (1965) bu süreçleri "dağıtıcı pazarlık" ve "bütünleştirici pazarlık" olarak
adlandırdı. Deutsch (1973) ise bu süreci 'rekabetçi' ve 'işbirliğine dayalı' süreçler olarak adlandırdı. Bu iki
süreç farklı taktik ve stratejiler, farklı etki ve iletişim süreçleri ve her bir tarafa özgü tutumlarla
ilişkilendirildi.
Çatışma sürecinin düşünce şekli için ana karar verici faktörler ve bu çatışmanın katılımcılar için
yapıcı mı yoksa yıkıcı mı olacağını belirleyen faktörler, grupların içindeki kişilerin yarışmacı ve iş
birliğine dayalı olan güçlü yanlarına ve bu güçlü yanlarının tartışma içinde değişip değişmediğine
dayanmaktadır.
Farklı kültürel kökenleri olan uluslar, gruplar ya da bireyler arasında çelişkili değerler, inançlar ve
çıkarların ve örgütlerde yakın bir şekilde birlikte çalışması için bu değerlerin müzakere edilmesi üzerine
bir gereklilik de gerekmektedir. Kültürel farklılıklardan dolayı davranışlar, yanlış anlamalar ve önyargılar
ortaya çıkabilir ve bu da istenmeyen sonuçlara neden olabilir, bu da etkileşimde engel oluşturarak yapıcı
müzakerelerin başarılmasını zorlaştırır.
Boyut- tanım ve mantık
Müzakere ve çatışma çözme becerilerinin boyutu, uzlaşmaya veya anlaşmaya varma ve tartışmayı
veya anlaşmazlıktan kaçınma, mümkün olan en iyi sonuca ulaşma becerisi olarak tanımlanmıştır; ve ortak
bir meseleye çözüm arayan iki veya daha fazla taraf arasındaki süreç olarak da tanımlanır. Ayrıca,
problemlerin belirlenmesine, seçenekleri geliştirmeye ve değerlendirmeye ve doğru ve uygun çözümleri
uygulamaya gönderme yapar.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Müzakere ve çatışma çözmeye yönelik bir kişi, çatışma çözme becerileri, müzakere becerileri,
duygusal bağımsızlık ve istikrar, stratejik yeterlilikler, örgütlenme, iletişim becerileri ve problem çözme
becerilerine sahiptir. Yetkinlikler ve nitelikler üzerine yapılan test araştırması sayesinde, müzakere ve
çatışma çözme becerilerinin farklı denetleme türleri, polis müfettişleri ve dedektifleri, çocuk bakımı
görevlileri ve öğretmenler, satış uzmanları, genel müdürler, perakendeciler, mühendisler ve mimarlar,
bazı sağlık uzmanları ve üst düzey yetkililer gibi profesyoneller için önemli olduğunu tespit ettik. Bu, çoğu
iş pozisyonunun ihtiyaç duyduğu ve aynı zamanda çoğu iş verenlerin aradıkları bir yetkinliktir.
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Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Değişen grup önyargılarına, rol normlarına ve ırkçı davranışlara karşı olan değişik yöntemler
araştırılmıştır (Worchel & Austin, 1986): bu yöntemler, gruplar arası kontak, bilgi ve eğitim, hassasiyet
eğitimi veya problem çözme workshopları, grup liderleri arasında müzakere ve işbirlikçi yöntemlerin
kullanımı gibi prosedürleri içermektedir. Stephan tarafından geliştirilen araştırma, 1985, çok sayıda kısa
açıklamadan fazlasını izin vermek için fazla geniş kapsamlıdır. Birincisi, gruplar arası ilişkilerde en derin
ve kalıcı olumlu değişimlerin, ortak ya da üst düzey bir hedefe ulaşmada başarılı işbirliğinin geliştirilmesi
durumunda ortaya çıktığı açıktır (Cook, 1984, 1985; Johnson & Johnson, 1989, Gaertner, SL & Dovidio, JF,
2000). Bir sosyal işbirliği bağlamı, diğer yaklaşımların her birinin etkililiğini arttırır ve işbirliğine dayalı
bir bağlam olmaksızın, diğer yaklaşımların kalıcı etkisi yoktur. Farklı yaklaşımların her birinin etkililiğini
arttıran ikinci bir faktör, kabul edilmiş bir otoritenin veya etkili bir üçüncü tarafların gruplar arasındaki
olumlu ilişkileri geliştirmek için yetkili olarak bulunmasıdır.
Bir anlaşmazlık durumunda her iki partinin de bir anlaşmaya ulaşmasında yardımcı olması için çağırılan
kişilerin aşağıdaki verilen dört beceriye sahip olması gerekmektedir:
• Çatışan tarafların her biri ile etkili bir çalışma ilişkisi kurma, böylece üçüncü şahıslara güvenmeyi,
kendisiyle özgürce iletişim kurmayı ve müzakereler için düzenli bir süreçle ilgili önerilerine cevap
vermelerini sağlama becerileri. (Folberg & Taylor, 1984; Kressel, 1985; Kressel & Pruitt, 1985; Rubin,
1980).
 Çatışan taraflar arasında çatışmalarına yönelik bir kooperatif problemi çözme tutumu oluşturma
becerileri, (Deutsch, 1973; Brewer, M. B. 1999).
• Yaratıcı bir grup süreci geliştirme ve grup karar verme becerileri. Böyle bir süreç, çatışan tarafların karşı
karşıya bulunduğu sorunların doğasını açıklığa kavuşturmakta, mevcut olduğu düşünülen alternatiflerin
çeşitliliğini arttırmaya yardımcı olmakta, fizibilitesinin gerçekçi olarak değerlendirilmesini
kolaylaştırmakta ve ayrıca, üzerinde anlaşmaya varılan çözümlerin uygulanmasını kolaylaştırmaktadır (
bkz. Blake & Mouton, 1984; Fisher & Ury, 1981; Janis & Mann, 1977).
• Çatışma merkezlerinin etrafında yer alan konular hakkında kayda değer kapsamlı bilgiye sahip olmak.
Göstergeler
Anlaşmazlık-çözme becerileri: anlaşmazlıkların doğasını anlama ve bu anlaşmazlıkları çözme becerisi,
görev, süreç ve ilişki anlaşmazlıkları arasındaki farklılıkları görebilme becerisi, anlaşmazlıkların
negatif yanlarını sınırlayıp pozitif taraflarını arttırma becerisi, anlaşmazlık çözme teknikleri
hakkında bilgi sahibi olma; anlaşmazlıklardan korkmama ve onlardan kaçınmama;
anlaşmazlıkların pozitif taraflarına bakabilme ve bunları daha yakın bir ilişki kurmak için bir yol
olarak görme.
Müzakere becerileri: iki veya daha fazla gruba kaynakların nasıl paylaştırılacağına karar verebilme
becerisi, verimli bir şekilde pazarlık yapabilme, etik oryantasyona sahip olma, başkalarının
ihtiyaçlarını bilebilme, müzakere teknikleri hakkında bilgi sahibi olma.
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Problem çözme becerileri: problemlere genel veya yeni çözümler bulabilme, farklı perspektifleri
anlayabilme, çözümler ve problemler tanımlayıp bunları hedeflere bağlayabilme, problemin
sebepleriyle duyguları ayrı tutabilme, başkalarını suçlamadan problemleri çözülmesi gereken bir
şey olarak görme.,
Başkalarının fikir ve görüşlerine karşı saygılı olma: farklı fikir ve görüşleri anlama ve kabul etme becerisi,
etkili bir iletişim sayesinde insanların fikir ve düşüncelerinin değerini bilmek, farklı fikirlerin
ışığında saygılı ve sabırlı olabilmek.
Kavga ve çatışmalardan kaçınma: kendi kızgınlığı ve hüsranını kontrol edebilme, başkalarının sinirlilik
haliyle başa çıkabilme, tartışma durumunda sakinliğini koruyabilme, kendi fikir ve isteklerini
düşünceli bir şekilde sunma ve başkalarını kolaylıkla sakinleştirme.
Yüksek müzakere ve tartışa çözümleme becerileri olan bir kişi:










İyi iletişim becerilerine sahiptir
Kritik düşünebilir
Gerçekçidir
Kendini düzeltebilir ve bunu ister
Özgüvenlidir
Kararlıdır ve karar verme becerileri vardır
Kavramsal problemleri kolaylıkla çözebilir
Verimlidir
Net iletişim becerilerine sahiptir.

Geleceğin bir çalışanı olarak, müzakere ve karar verme becerileri yüksek olan kişi ağırlıklı olarak
sonuçlara ve hedeflere odaklanır. Önemli olan durumların olumlu bir yoldan ilerlemesidir. İnsanlar,
hedefin bir parçasıysa onlar için önemli olurlar bu sebeple eğer amaç bunu gerektiriyorsa daha sosyal
olabilirler. Genellikle her zaman odaklı ve sonuca dayalı bir "bukalemun" kişilikleri vardır. Amaca
ulaşmak için ihtiyaç duydukları şeyi yaparlar. Şüphe onların anlamadıkları bir kelimedir. Hırslı ve yeni ve
farklı zorluklara erişmeye odaklanmış etkili ve proaktif kişilerdir. Zaman kaybetmemek ve organize
olabilmek için insanlarla net ve yararlı bilgileri kullanarak konuşurlar.
4.6. Girişkenlik becerileri
Girişimcilik, toplumun refahını etkileyen en önemli faktördür. Girişimci yeterlilikler, ürün ve hizmet
kalitesini, rekabeti ve ekonomik esnekliği teşvik eden istihdam, ekonomik büyüme ve yenilikçiliğin başlıca
kaynaklarını oluşturmaktadır. Ayrıca, birçok insanın toplumun ekonomik ve sosyal ana akımına girerek,
kültür oluşumuna, nüfus entegrasyonuna ve sosyal hareketliliğe yardımcı olması için bir mekanizma
oluşturmaktadır (R. Hisrich, Langan-Fox, & Grant, 2007).
Girişimciliğin tanımı bilim disiplinine bağlıdır. Girişimciler, mimarlık, iş, eğitim, mühendislik, hukuk,
tıp ve psikoloji olmak üzere tüm mesleklerde bulunur. Her türlü girişimci davranışları dahil etmek için,
popüler tanımını kullanabiliriz: "Girişimcilik, gerekli zaman ve gayreti yatırım yaparak, eşlik eden
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finansal, psişik ve sosyal riskleri alarak ve belirsizlikleri varsayarak ve parasal ve kişisel memnuniyetin
getirdiği ödülleri de göz önünde bulundurarak yeni bir değer yaratma sürecidir. "(RD Hisrich, Peters, &
Shepherd, 2010).
Girişimcilik, ekonomik olarak, bir risk koşulları altında iş fırsatları arayan bir süreç olarak anlaşılır
(Ebert & Griffin, 2017). Psikolojik açıdan girişimciler belirli özellikleri sunar. Schumpeter (1934),
girişimcileri "kapitalizmin özünde bulunan bir özellik olan, genellikle yaratıcı bir yıkım olarak sunulan
şey, teknik ve / veya kurumsal yenilik yoluyla piyasa fırsatlarından yararlanan bireyler" olarak tanımladı
(Schumpeter, 2008). Girişimcilik Schein tarafından Kariyer Çapaları adlı sekiz temadan biri olarak
sınıflandırılmıştır. Schein'in modelindeki Kariyer Çapası, algılanan kariyer yetkinliği, motifleri ve
değerlerinin benzersiz bir kombinasyonunu temsil eder. İnsanlar bir alanda demirli olma eğilimindedir ve
kariyerleri bunu birçok açıdan yankılayacaktır. Schein sekiz temayı belirledi ve insanların bu tercihleri
öncelik haline getireceğini gösterdi. Kariyer çapalarından biri Girişimcilik Yaratıcılığı'dır. Yüksek girişimci
yaratıcılığa sahip insanlar kendine özgü yeni bir şeyler yaratarak motive olurlar. Genellikle masaya yeni
fikirler getirirler ve yeni perspektifler veya öğeler geliştirmeye çalışırlar (Klapwijk & Rommes, 2009).
Girişimci niteliklerin ve yeterliliklerin kendi ve diğer sınırları geçmeye odaklandığını fark etmeye
değer. Başkalarıyla karşılaştırıldığında özerk, kendi kendine verimli ve başkalarından daha başarılı
olmaya motive olmak kendini başkalarıyla karşılaştırmaya ve sosyalleşmeyle bağlantılı olmayan rekabete
yol açabilecek özelliklerdir. Güçlü özerklik ihtiyacı aynı zamanda toplumsal ve kişiler arası
yabancılaşmaya da yol açabilir. Girişimciliğin yönlendirilmesinden kaynaklanan sosyal kazançların ve
risklerin yorumlanması, toplumun sahip olduğu değerlere ve hedeflere, gençlerin girişimci yeterliklerinin
eğitilmesine ve geliştirilmesine bağlıdır.
CaT testinde analiz edilen girişimcilik becerileri:
 Stratejik yetkinlikler
 Fırsatları fark etme
 Sosyal ağ ve ilişki kurma
 Planlama ve organize olma
 Bağlılık
Olarak tanımlanmaktadır.
6.1. Stratejik Yetkinlikler
Tanımlar ve araştırma metotları
Stratejik yetkinlik, örgütlerin ve bireylerin bilişsel kısıtlamaları içinde "kendileriyle yüz yüze olan
ihtimallere karşı uygun bir tepki seviyesi" sağlayabilecekleri şekilde çalışmasını sağlar (Hodgkinson &
Sparrow, 2006, sayfa 1). Düşünme ve stratejik hareket edebilmek için stratejik yeterlilikler bu yetenekler
için çok önemlidir. Stratejik yeterliliklerle, yöneticiler, planlayıcılar ve politika belirleyicileri belirli ve
dinamik durumlara uygun bağlamsallaştırılmış kararlar verebilir (Wigboldus, 2009).
Hodginson ve Sparrow (2006), stratejik yeterlilikleri kuruluşların (üyelerinin) uzun vadeli yaşam ve
organizasyon refahı ile alakalı bilgileri edinme, saklama, geri çağırma, yorumlama ve harekete geçirme
kabiliyeti olarak tanımladı.
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Boyut- tanım ve mantık
Stratejik yetkinlikler, şirketin geleceğinin ve girişiminin uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi,
değerlendirilmesi ve uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Sunulan açıklamalar, hedef belirleme ve
proaktiflik, vizyonun eyleme dönüştürme, genel yönetim yetenekleri, karar verme becerileri, inisiyatif ve
bağımsız düşünce yönlerini vurgular. Stratejik düşünme, "stratejik yanıt verme ve organizasyonun
kendini öğrenmesi ve yenilenmesi için kritik önem taşıyan bilişsel yeterlilik" ile büyük ölçüde ilişkilidir
(Hodgkinson & Sparrow, 2006, s.3).
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Stratejik düşüncenin açıklaması, meslek tanımlamasında kullandığımız bazı operasyonel terimleri
içermektedir. Bu özelliğe sahip kişiler hedefleri belirleyen ve proaktif olan, vizyonu eyleme dönüştürmeyi
beceren, genel yönetim yeteneklerine sahip olan, mevcut karar verme becerileri, inisiyatif ve bağımsız
düşünme yeteneğine sahip stratejik düşünme profesyonelleri olarak nitelendirilmişlerdir.
Stratejik düşünme, mizaç özellikleri için önemli bir boyuttur ve mesleklerin çoğunda ihtiyaç
duyulmaktadır. Stratejik düşünme gerektiren bazı meslekler, endüstri (tedarik yöneticisi, yaş bakım
hizmeti, perakende ve toptan ticaret müdürleri vb.), Tasarımcılar, plancılar, reklamcılık ve pazarlama
profesyonelleri, satış uzmanları, ekonomistler vb. gibi çeşitli alanlardaki yöneticilerdir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Stratejik liderlerin rolü, ''örgütün sözsüz bilgisi içinde bulunan toplumsal sermayeyi daha açık
entelektüel sermayeye dönüştürmeye yardımcı olmaktır "(Whittington in Hodgkinson & Sparrow, 2006,
s.18). Stratejistler, doğru kaynakları tahmin etmek ve daha sonra farklı yetkinlikleri pazar gerekliliklerini
karşılayan rekabet avantajlarına dönüştürmek için yeterliliklere sahiptirler. Bu tür yetenekler, rekabet
avantajı elde etmenin bir aracı olarak önemlidir. "(Brown, Squire 2001, sayfa 3). Yöneticinin stratejik
yönelimi, firmanın rekabetçi bir stratejisini sağlamlaştırmak için firmanın rekabet stratejisini
şartlandırması bakımından önemlidir (Noble ve diğerleri, Haro-Domínguez ve diğerleri, 2010, s. 954)
Aynı anda, bu yönlendirme stratejisi firmanın çevresine doğru uyarlamaları yapması için yardımcı
olacaktır ve rakiplerinden daha iyi sonuçlar almaları için stratejik davranışlar üstlenmesini sağlayacaktır
(Miles ve ark.'nın Haro-Domínguez ve diğerleri, 2010, s. 954).
Göstergeler
Stratejik düşünme: gelecek için uzun dönemli bir vizyon uluşturabilme becerisi, planlama ve organize
olmaya ihtiyaç, yeni taktikler oluşturmadaki yaratıcılık, proaktif düşünme ve kendi kararları
üzerinde güvenli olmak.
Analitik düşünme & problem çözme: ya daha iyi kalitede ya da daha fazla bilgi edinme isteği, bilgiyi
organize edebilme, sonuçlar çıkarabilme, problemleri çözmekten zevk alma, bilgileri iyi bir şekilde
analize etme becerisi.
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Karar verme: özgüvenle karar verebilme becerisi, elde olan opsiyonlardan en mantıklısını seçebilme
becerisi. Her opsiyonun positif ve negatif yanlarını tartabilme ve her alternatifi düşünebilme
becerisi.
Bilişim ihtiyacı (NFC): entelektüel meraka sahip olmak, bilişsel aktivitelerden zevk almak, problem
çözmeye odaklanmak, yeni fikirlere karşı açık olmak, aktivitelerde entelektüel bir şekilde yer
almak.
Yenilikçilik: yaratıcılık ve iş birliği oryantasyonu, verimli, eski formları ve uygulamaları değiştirerek
üretici ve kaliteli bir şekilde çalışma ve bu konularda geliştirmeler yapmaya olan isteklilik,
değişime olan eğilim.
Pro-aktif davranışlar: fırsatları görme ve kullanma becerisi, kendi sahip olduğu bilgilere ve sağduyusuna
güven duyma, hızlı bir şekilde davranma eğilimi, uyaranlara duyulan ihtiyaç.
İkna etme, etkileme ve müzakere becerileri: başkalarını eylem almaları için ikna etme becerisi,
anlaşmazlıklara karşı duyarlılık, anlaşmaya ulaşmak için odaklanmak, başkalarının davranışlarını
kontrol etmekten zevk alma, insan davranışlarının mekanizması hakkına ilgi sahibi olmak.
Kendi kendini kontrol edebilme: kendi davranışlarını, duygularını veya düşüncelerini kontrol etme
becerisi, ilgili olmayan uyaranların yaptıkları kafa dağıtmalarına karşı dirençli olabilmek, kendi
kendini kontrol edebilme.
Yüksek stratejik yeterliliklere sahip bir kişi:











Başkalarını etkileyebilir ve onları ikna edebilir
Takım içinde çalışma becerileri vardır
Kendi duygu ve davranışlarını kontrol edebilir
Yenilikçidir
Analitik ve stratejik olarak düşünebilir
Problemleri çözebilir
Aktiftir
Planlama ve organizasyon yapabilir
Kendi kararları hakkında özgüvenli olabilir
Entelektüel meraka sahiptir.

Gelecekteki bir çalışan olarak, yüksek stratejik yetkinliğe sahip kişilerin kararları ve fikirleri eylem
ve davranışlara dönüştürmesi beklenmektedir. Yüksek düzeyde stratejik yeterliliğe sahip olan kişilerin
örgütlenmesi ve başkalarını etkilemesi ve ikna etmesi gerekmektedir. Dahası; ekip çalışmasına destek
olmalı, örgütlerdeki sorunları aşmak için reaktif olmaktan çok proaktif olmalılardır. Stratejik ve analitik
düşünmeli ve davranış ve hislerini örgütün stratejik operasyonlarını mükemmelleştirmek için kontrol
etmelidirler.
6.2. Fırsatların fark edilmesi

102

Tanımlar ve araştırma metotları
Girişimciliğe dayalı bir teori olan fırsatların tanınması, insanların yeni bir iş fırsatı potansiyelini tanımak
için belirli bir bilişsel süreci kullandıkları anlamına gelir. Bu fikir, geçmişteki deneyimler, riskler ve pazar
eğilimlerinin bir iş projesinin potansiyelini tanınması ve bu konuda bir karar verilmesi üzerine kuruludur.
Girişimcilik, fırsatların, yeni ürünlerin, hizmetlerin ve üretim süreçlerinin haber stratejilerinin ve
organizasyon biçimlerinin, daha önce mevcut olmayan ürünlerin ve girdilere yönelik yeni pazarlar
keşfedilmesi, değerlendirilmesi ve kullanılmasını içermektedir; (Sarasvathy ve ark., 2003). İşletmedeki
fırsat tanıma yeteneği hala ekonomik olarak değerlendirilmemiştir. Girişimciler bir işin yaratılmasında
ana rolü oynamaktadırlar ve girişimciliğin değişik özelliklerini tanımak için yapılan araştırmaların
sonucunda yöneticilerle karşılaştırılmışlardır. Girişimci geliştirmek ve başarmak için fırsatları ve
kaynakları keşfetmelidir (Baron, 2004, 2007; Kaish ve Gilad, 1991; Shane, 2003).
Boyut- tanım ve mantık
Fırsat tanıma, yeni bir girişim başlatmak ve büyütmek için gerekli olan işletme kaynaklarını
edinme ve sistematize etme kabiliyeti, fırsatlardan yararlanmayı tanımak ve öngörmek için olan yetenek
olarak tanımlanmıştır. İş fırsatları, farklı ajanların kendileri veya girdi ve çıktıları hakkında verdikleri
değerlere bağlı olarak farklı inançları olduğu için vardır.(Alvarez ve Busenitz, 2001). Kuriloff ve Hemphill
(1983), fırsatların girişimci olma özelliğiyle yakın olduğunu sık sık vurgulamaktadır. Yeni iş fikirlerinin
başlıca kaynakları şunlardır: Buluş, kişisel ilgi, sosyal eğilimlerin gözlenmesi, başkalarının eksikliklerinin
gözlenmesi, yokluğun gözlenmesi, sıradan şeylerin yeni kullanımlarının keşfi vb.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Fırsat tanıma becerisine sahip girişimciler, yenilikçi eğilimleri izlemek, projelerde fırsatlar
yaratmak, fırsatların değerlendirilmesini ve proaktif olmakla karakterizedir. Fırsat tanıma, satış
yöneticileri, tedarik yöneticileri, bordro yöneticileri, satış acenteleri ve brokerler, öğretmenler ve
eğitimciler gibi mesleklerde temel bir beceridir.

Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Fırsat tanıma girişimci sürecin katalizörüdür. bu sebeple, fırsat tanınmasının uzun zamandır
girişimcilik alanında merkezi bir kavram olması şaşırtıcı değildir. Ancak, Baron göre (2007, p. 170) yakın
zamana kadar “(...) bir süreç olarak incelemek için çok az çaba sarf edilmiştir”. Nitekim Baron, önceki
araştırmaların “fırsat tanınırlığının nasıl gerçekleştiği” sorusunu büyük ölçüde görmezden geldiğini iddia
ediyor.
Bu konuda araştırma iki kategoriye odaklanmıştır: bilgiye erişim ve bunu işleme yeteneği. Bir
araştırma sorusu iş başlatmak için bilgi artışının fırsatlar yaratıp yaratmadığıdır. Sonuçlara göre bilginin
işlenmesine zaman ve efor harcamak yeni fırsatları keşfetmeye daha fazla yatkınlık olmasına sebep
olmaktadır. Araştırmanın davranışı ve fırsatın tanınması arasındaki ilişkinin ampirik desteği Kaish ve
Gilad (1991) tarafından sunulmaktadır.
Sosyal ağ kuramcıları, sosyal ilişkilerin yapısının, bilginin miktarını, niteliğini ve insanların iş
fırsatlarını keşfetmek için gereken bilgiyi elde edebilecekleri hızı belirlediğini öne sürmüşlerdir (Aldrich
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ve Zimmer 1986). Son çalışmalar yeni işletmeler oluşturmak için sosyal ağların çeşitliliğinin önemi için
ampirik destek sağlar. Örneğin Renzulli (2000), sosyal hayatın çeşitli alanlarına yayılan ağlarla çalışan
girişimcilerin yeni girişimler yapmaya daha eğilimli olduklarını keşfetmiştir.
Göstergeler
Fırsatları tanıma aşağıdaki öğelerle tanımlanabilir:
Fırsatlardan yararlanmak: fırsatlardan yararlanmak, var olan ürünleri var olan isteğe bağlamak.
Fırsatların farkında olmak: var olan fırsatların farkına varmak, var olan arzları ve süreçlere bilinmeyen
talepleri tanımlamak, bilinmeyen bir arz aranmasına sebep olabilecek bilinen bir talep sahibi olma,
boşlukları doldurmakta iyi olma, alışılmışın dışında düşünme, sosyal çevrelere ve trendlere karşı
hassas olmak, dikkatini farklı şeylere bölebilmek.
Değer yaratma: ne arz ne de talep gerçekten var olmaktadır, herkes kendi fırsatlarını kendi yaratır, bu
ihtiyaçlar yaratmak, vizyoner olmak, yenilikçi olmak ve yeni bir girişim kurmakla ilgilidir.
Pro-aktiflik: gelecekte olabilecek bir duruma yönelik eylemlerde bulunma, olaylara sadece tepki
vermeme, kontrolü eline almak ve olayların olmasını sağlamak.
Önceden bilgiye sahip olma: büyük çaplı bir sosyal ağa sahip olma, derinlemesine arama davranışları,
farklı kaynaklara erişim olması, kendini her zaman araştırmaya adama, ilginç fikirler ve veriler
üzerine açık fikirli olmak, sözsüz gözden geçirme.
Yüksek fırsat tanıma özellikleri olan bir kişi:








Fırsatları tanıyabilir, yaratabilir ve onlardan yararlanabilir.
Girişimci bir vizyonu vardır
Yaratıcıdır
Pro-aktiftir
Sosyal ağlar kurar ve pozitif ilişkiler korur.
Deneyimlere açıktır
Soyut düşünme becerileri vardır (verilerdeki desenleri ve ilişkileri görebilir.)

Gelecekteki bir çalışan olarak, yüksek fırsat tanıma düzeyi olan bir kişinin girişimci bir vizyona
sahip olması, proaktif, yenilikçi, fırsatları keşfetmeye odaklı ve risk almaktan korkmamaya eğilimli olması
ve fırsatlardan yararlanması beklenir. Böyle bir kişi fırsatlar hakkında iyi bir anlayışa sahiptir, sosyal
ağlar kurar (örneğin fırsatları tanımak için sosyal ağları kullanır), deneyimlere dayalı önceki bilgilere
sahiptir (örneğin hatalardan öğrenir, alanında geniş bir bilgiye sahiptir) ve kendi kendine yeterliliği
vardır (örn. çeşitli durumları ve talepleri ele alır ve her durumda kontrolde hisseder (Wang, Ellinger, Wu,
2013).
6.3. Sosyal ağ kurma ve ilişkiler
Tanımlar ve araştırma metotları
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Sosyal ağ kurma ve ilişkiler girişimcilik becerilerinin alt boyutlarından biridir. Bu boyut için işbirliği
ve etkileşim çok önemlidir. Sosyal ağ kurma ve ilişkiler bugünün iş hayatında hem örgütler hem de
bireyler için önemlidir. İletişim ve ilişki, bireyin diğer kişilerle kişisel ve mesleki ilişkiler kurma ve
sürdürme çabası olarak tanımlanabilir. Bu ilişkilerin amacı iş ve kariyer için karşılıklı faydadır (Forret &
Dougherty, 2001). Sosyal ağ kurma olumlu kariyer başarıları, iş arama, iş tazminat ve terfi ve iş
performansı gibi meslek sonuçları, olan bir dizi kavramla ilişkilidir. Sosyal Ağ kurmak aynı zamanda
bireylerin sosyal sermaye geliştirmeleri için ana yoldur. Etkili ağ ilişkileri güvene dayalıdır ve zamanla
gelişir (Janasz & Forret, 2008). Sosyal Ağ kurmak, aynı zamanda önemli bir yönetim becerisidir,
sosyalleşme, politika ve organizasyonun dışındaki taraflarla etkileşim olarak da tanımlanır (Robbins &
judge, 2015).
Boyutlar- tanım ve mantık
Cat testinde sosyal ağ kurma ve iletişim, iletişim ve bağlantılar, ikna etme yeteneği, iletişim ve
çatışma çözme ve genel kişilerarası beceriler kullanılarak iletişim ağları oluşturmak ve iş desteği olarak
tanımlanır. Networking and relationship (ağ oluşturma ve ilişki) kişi veya grup tabanlı etkileşimler için
bireysel bir işbirliği ve güven ilişkisi oluşturur. Bu tanım Forret & Dougherty's (2004) tanımına dayanır.
Diğer bir deyişle, iş ya da kariyerlerinde onlara yardımcı olabilecek potansiyele sahip kişilerle kişisel
ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek olarak tanımlanabilir.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Sosyal Ağ kurmak ve ilişki başarılı olmak için bazı mesleklerde gereklidir ve bazı yetkinlikler ve
yeterlilikler Cat testinde ağ ve ilişki boyutunu ifade etmek için listelenir. İlişki kurma, atılgan olma, ikna
edicilik, iletişimsel ve sosyal olmak, bu boyutu açıklamak için kullanılır. Takım yönetimi, önde gelen
insanlar, motive edici ve kişiler arası problem çözme gibi yönetim ile ilgili yetkinlikler de cat testinde
sosyal ağ kurma ve ilişki boyutunu ele almak için kullanılır. Halkla ilişkiler uzmanları, satış uzmanları,
reklam ve pazarlama uzmanları, psikologlar ve aktörler gibi mesleklerde ağ ve ilişki temel bir boyuttur.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Ağ kurma ve yöneticilerin başarısı üzerine çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Başarılı yöneticiler
zamanlarının %48'sini ağ kurmakla uğraşark geçirirler ancak bu, yöneticilere etkinlik kazandırmaz. Etkili
yöneticiler zamanlarının %11'ini iletişim ağlarında ve zamanlarının %44'ünü iletişimde harcarlar
(Robbins & judge, 2015). İyi kurulan ilişkilere sahip olmak ve sosyal olmak öznel refahı olumlu yönde
etkilemektedir (Baumgardner & crothers, 2010).
Sosyal ağ kurmak ve ilişkiler de kariyer başarısı için önemlidir. Sosyal ağ kurmak yeni fikirler,
zamanında bilgi, iş fırsatları, iş teklifleri, etki ve sosyal destek sağlar (Baker, 2000). Ağ yoluyla kurulan
ilişkiler, insanlarla iletişim kurmayı kolaylaştırır;bu tip kişiler daha fazla bilgiyi paylaşabilir ve fırsatları
daha kolay öğrenebilirler (Janasz & forret, 2008). Daha önceki literatürde ağ ve kişilik arasındaki ilişki de
tartışılmıştır. Dışa dönük bireyler daha kalıcı ilişkilere sahiptirler ve ağ etkinliklerine daha kolay katılırlar
(Forret & dougherty, 2001). (Ancak, ağ da eğitim yoluyla geliştirilebilir bir beceridir (Janasz & Forret,
2008). Aynı zamanda ağda cinsiyet farklılıkları olduğu görülmektedir. Kadınlarda erkeklere göre daha
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fazla ağ faaliyetleri bulunmaktadır (Van Emmerick ve ark., 2006). Sosyal ağ kurma ve ilişki, politik ve
diğer önemli bilgilere ve olumlu öz-sunuma erişerek çalışanların performansını etkiler (Thompson,
2005).
Göstergeler
Ortaklıkları ve sosyal ağları geliştirme ve yönetme: işbirliği için fırsatlar yaratmayı amaçlar, fırsatlar
hakkında kolaylıkla bilgi edinebilir, paydaşları işin içine sokabilir, aktif destek sağlayabilir, sosyal
ağlarını koruyabilir ve ihtiyacı olduğunda kullanabilir, ortaklıklarda rol almak ve insanları işin
içine çekmek için yüksek bir isteği vardır.
İşbirliği yaratmak ve desteklemek: ortaklaşa iş eylemlerine katılır, takımlar veya çalışma grupları
oluşturur ve hedefe ulaşmak için görev almalarını sağlar, üyelerin süreç ve işbirliğinin sonucundan
tatmin olduklarından emin olur ve takım ruhunu hissetmekten keyif alır.
Tepki verebilmek ve sosyal yetkinliklerini proaktif bir şekilde kullanmak: kendinin takımın içindeki
rolünü bilir, fikirlerini sunar ve geri bildirim almak ister, hem bir lider hem de bir takım elemanı
rolünü oynamayı sever.
Yeterli sosyallik: yeterli derecede kişiler arası yetenekleri vardır, bir takım oyuncusu olmayı sever, bilgiyi
almaktan ve paylaşmaktan hoşlanır, takımın içindeki ilişkileri anlayabilir, kolay bir şekilde genel
hedeflere kendini adayabilir ve takımların birleştirmek için ortak hedefleri kullanır.
Yüksek derecede sosyal ağ ve ilişki kurma becerileri olan bir kişi:










Kişisel ve rpofesyonel ilgi alanlarını korur
Sosyal sermayesini geliştirir
İşbirliğinde iyidir
İkna edicidir
Genel kişler arası becerilere sahiptir
Sosyaldir
Dışa dönüktür
Fırsatlar hakkında daha çabuk öğrenebilir
Bilgiyi alabilir ve paylaşabilir.

Gelecekteki bir çalışan olarak, yüksek ağ ve ilişki becerileri olan bir kişi kolayca iletişim ağları kurar
ve bir şirkete çok fazla getirebilir. Bu kişinin sosyal sermaye ve ilişkileri, işin yürütülmesine, işle ilgili
bilgilerin bulmasına ve işi yapmasına destek olmasına yardımcı olur. Bu nedenle, bir şirket için önemli bir
varlık olabilir. İletişim ve ilişki becerilerine sahip bireyler iyi ikna edicilerdir ve takım oyuncularıdır.
Onlar çok işbirlikçi ve güvenilirdirler.
6.4 Kavramsal yetkinlikler
Tanım ve araştırma metotları

106

Kavramsal yeterlilik, yaratıcı düşünebilme, karmaşık ve soyut fikirleri analiz edebilme ve anlayabilme
yeteneği olarak tanımlanır. İyi geliştirilmiş beceri setlerini kullanarak, yüksek dereceli iş yöneticileri
kendi firmalarına bütünsel bir yaklaşımla bakabilmelidirler ve şirketin departmanları arasındaki ilişkileri
görebilmeli ve firmanın çevresine nasıl uyum sağladığını ve çevresini nasıl değiştirdiklerini
görebilmelidirler(İş Sözlüğü). Kavramsal düşünce, "açıkça ilişkili olmayan durumlar arasındaki örüntüleri
veya bağlantıları tanımlama ve karmaşık durumlarda anahtar ya da temel konuları tanımlama" (lyle,
Spencer, 1997, p.10) olarak tanımlanır. Küresel rekabet ortamında başarılı olmak için, organizasyonlar
görünür olmayabilen şeyleri görselleştirebilme becerisi olan ve bu durum için stratejik işletme yolları
sağlayabilecek yöneticiler bulmalıdırlar. Greeno, Riley ve gelman (1984), bilişsel görevlerdeki
yeterlilikleri karakterize eden bir çerçevenin kavramsal bir yetkinlik olduğunu belirtmişlerdir. Onların
görüşüne göre, kavramsal yetkinlik, doğru performansı kısıtlayan ve haklı çıkaran görev alanının genel
ilkelerini anlamayı içerir (krş. El-Dali, 2015). Resnick (2007) yaratıcı düşünme ve iyi gelişmiş kavramsal
beceri seti kullanarak düşünme becerisinin bugünün hızla değişen toplumunda bir başarının anahtarı
olduğunu vurgulamaktadır. Bu profesyonel ve kişisel hayatta önemlidir. Brickman (2008) kavramsal
yetkinliği şöyle tanımlar: “iş modellerini kavrama, hedefler, stratejiler, öncelikler ve operasyonel planlar
oluşturma yeteneği (p). 43)“ ve bunun kavramsal yetkinliğin, yüksek bir yenilikçilik düzeyi anlamına
gelmediğini, planlı ve yapısal ilerlemenin bir sonucu olduğunu vurgular. Girişimci becerileri kavramsal
yetkinlikle ilgili ama farklı olarak görmektedir. Brickman girişimci beceri özelliklerinin yenilikçilik
içerdiğini iddia eden birkaç yazardan bahsetmektedir.
Boyut- tanım ve mantık
Kavramsal yeterlilik, Cat testinde, karar becerileri, karmaşık bilgiyi emme ve anlama yeteneği,
hatalardan öğrenme yoluyla öz-düzeltme yeteneği ve aynı zamanda iş büyümesine ve risk-korumaya
yönelik yenilikçilik yeteneği olarak tanımlanır. Ayrıca, kavramsal yetkinliğin eleştirel düşünme, gerçekçi
ve yaratıcı düşünme, yenilikçi olmak ve entelektüel merakla güçlü bir şekilde ilişkili olduğu da
belirtilmektedir. Ayrıca yeni fikirler yaratma, finansal okuryazarlık yapma ve kavramsal sorunları
çözebilme yeteneği ile de güçlü bir şekilde ilişkilidir. Bu tanım, kavramsal yetkinliğin doğal anlamını
yorumcu bir genelleme modeliyle ekletik olarak bütünleştirir (krş. Satne, 2014) . Bu, kavramsal
yetkinliğin sosyal olarak öğrenilmiş olduğu anlamına gelir.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Kavramsal yeterlilik mesleklerin açıklanmasında farklı terimlerle ifade edildi. Kavramsal yetkinlik
tanımı mesleklerin tanımında kullanılan diğer bazı operasyonel terimleri içerir. Kavramsal yeterlilik kritik
düşünme yeteneği, gerçekçi ve yaratıcı, yenilikçi ve entelektüel merak olmak üzere bu gibi terimlerle
karakterize edilir. Kavramsal yeterlilik gerektiren mesleklerde, ,kavramsal problem çözme becerisine
sahip olmak için finansal okur yazarlık yeni fikirler yaratma becerisi ve yenilikçi olmak gibi beceriler
gerekmektedir. Kavramsal yeterlilik, muhasebeci, Satış Müdürü, sosyal yardım müdürleri, perakende ve
toptan ticaret müdürleri gibi mesleklerde temel yetenektir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Zaten söylenildiği gibi, kavramsal yetkinlik unsurlarından biri karar verme yeteneğidir. Karar
verme, beş süreç içerir: bilgi arama ve işleme, karar verme (yani, seçeneklerin değerlendirilmesi ve bilgi
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kaynağının güvenilirliği), alternatiflerin belirlenmesi (karar ikilemine yeni bir çözüm bulmak), karar
verme ve yürütülmesi, ve değerlendirme (Mann ve ark. 1989; Ross , 1981, in: Okwumabua, 1999). Bu
nedenle yetkili karar vericisi, söz konusu kararı tanıyabilmeli veya tanımlayabilmeli, alternatif eylem
rotalarının değerlendirilmesinde uygun kriterleri belirleyebilmeli, ölçütlere göre alternatifleri
değerlendirebilmeli, bir karar vermeli ve yürütebilmeli ve kararın sonucunu doğrulayabilmelidir
(özdeğerlendirme; Mann ve ark.1989; Ross ,1981, in: Okwumabua, 1999).
Karar verme aynı zamanda desenleri tanıma, mantıksal sonuçlar çizme ve eylem için öneriler yapmak
anlamına gelir. Kişi, engellere ve direnişe rağmen karar vermede problemleri çözmek ve sağlıklı karar
vermek için iyi planlanmış bir yaklaşım kullanır (Giesecke ve McNeil 1999).
Jarvis'e göre (2003), yüksek kalite, güncel ve kapsamlı bilgiler, öğrencilerin akademik ve eğitsel
seçimler yapmalarına yardımcı olmanın yalnızca bir parçasıdır. Araştırma için kendi kendine öğrenmeyi
denerken bu bilgiyi etkin bir şekilde kullanabilme becerisine ihtiyaç duyarlar. Onların Özgüvenlerini
geliştirmeleri ve onlar için önemli iş faaliyetlerine odaklanmaları gerekir. Onlar fırsatlar için yeterli olma
yollarını aramak ve böylece hangi işyeri seçeneklerinin onları iyi hissettireceğini ve tatmin
sağlayabileceğini öğrenmek için yönlendirmeye ihtiyaç duyarlar. Son olarak, uyum sağlayabilmek ve şu
anki değişimden en iyisini çıkarma yeteneğine ihtiyaçları var. Bu bakış açısı, karar verme becerilerini
temel Yeterlilikler bağlamında daha geniş bir çerçevede görülmesini ister.
Göstergeler
Soyut düşünme: konseptler genel prensipler ve yapılandırılmış düşüncelerin dışında düşünebilme
yeteneği, genellemeleri anlayabilme becerisi.
Orijinallik & yaratıcılık: yeni ve kullanışlı fikirler üretebilme becerisi, farklı olma, farklı düşünme, yenilikçi
olma, daha fazla iş hafızasına sahip olma, proaktif bir kişiliğe sahip olma, özgüven, risk alma, azim
ve bilinmezliğe karşı tolerans gösterme.
Karmaşıklıkları anlama becerisi: karmaşık durumlarda anahtar durumları veya sorunun altında yatan
problemleri fark edebilme becerisi, kompleks durumlardaki ilişkileri anlayabilme becerisi, farklı
düşünme.
Yenilikçilik: iş ve farklı düşünme yolları için yeni fikirler yaratabilme becerisi.
Kritik düşünme: farklı çözümlerin, sonuçların veya problemlere olan yaklaşımların güçlü ve zayıf
yanlarını mantık ve çıkarım yollarını kullanarak bulmak.
Entelektüel merak: yeni deneyimlere açık olmak, araştırma yapmak, yeni fikirlerle çalışmak, detaylar
üzerine düşünmek gereksinimi ve gerçekler için araştırma yapmak.
Kavramsal yetkinlikleri olan bir kişi:



Kritik düşünebilir
Gerçekçidir
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Kendi kendine yeter ve kendini düzeltmeye odaklıdır
Yaratıcı bir şekilde düşünebilir
Entelektüel meraka sahiptir
Yenilikçi ve yeni fikirler yaratabilir
Finansal okul yazarlık sahibidir
Kavramsal problemleri kolaylıkla çözebilir.

Gelecekteki bir çalışan olarak, kavramsal yetkinliğe sahip olan kişinin, ortaya çıktıkları durumda
çeşitli sorunlarla ve zorluklarla başa çıkabilmeleri, hatta gelecek konuları tahmin edebilmeleri beklenir.
Kavramsal olarak yetkin olmak, bir sorunu tanıyıp, doğru etiketleyip sınıflandırmak ve bir bağlam içine
koymak demektir. Zorlukları ve sorunları farklı açılardan görebilmek, doğru yaklaşımı seçmek ve
uygulamak önemlidir. Bunu yaparken, sorun ve çözüm tarafından getirilen değişikliklere ya da uyaranlara
tepki vermek önemlidir. Son olarak, kavramsal yetkin kişi sadece ne olduğunu değil bu sorun sayesinde
durumdan ve kendisinden ne öğrendiğini de değerlendirmektedir.

6.5 Planlama ve organize etme
Tanım ve araştırma metotları
Organizasyon ve Planlama, Bir görevi yerine getirirken, proje alanı geliştirirken ya da eylem, teslim
tarihleri ve kullanılacak kaynakları kabul ederken amaç ve öncelikleri belirleme yeteneğidir. Bir grup
insanın koordineli eylemlerine katılmak zorunda kaldığınızda, mümkün olan en verimli çabalardan ve
amaçlardan faydalanmak için zaman ve maliyet ayarlamalarına etkin bir şekilde başlatma zorunda
kalırsınız. Planlama ve organizasyon, amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli eylem ve prosedürlerin
rotasını tanımlama sürecidir. Plan istenen bitiş durumuna ulaşmak için ne yapılması gerektiğini
belirlemektedir (Cortes, 1998).
Planlama ve organizasyon çok temel ve fizyolojik bir düzeyde diğer yetkinlikler ile ilişkilidir. Örneğin
Tirapu ve ark. (2002) Hanoi kule egzersizi veya Londra Kulesi egzersizlerini kullanarak bir grup insanın
nörokognitive beceri organizasyonunu araştırıldı. Her iki durumda da, katılımcılar nesnelerle bir figürü
yeniden oluşturmak için kendilerini planlamalı ve organize etmelidir. Bu iki yetenek de kişinin
olgunluğunun eksikliğini yansıtabilir. Sonuçlar, planlama ve organizasyon yapısal prefrontal korteks ve
çalışma belleği, denetleyici dikkat sistemi, somatik marker bilgi işleme, davranış planlama ve sosyal yargı
gibi fonksiyonel yönetici süreçleri ile ilgili olduğunu göstermektedir:
Stuss ve Alexander (2000) ve Anderson (2002) ile ilgili bir çalışma, planlama ve örgütleme kapasitesini
tanımlayan dört düzey yönetici fonksiyonunun varlığını belirtir.
• Seçici dikkat ve kendi kendini düzenlemeyi içeren Dikkatsel kontrol.
• Bilgi ve hız işleme, akıcılık ve verimlilik.
• Bilişsel esneklik, iş belleği, bölünmüş dikkat
• Hedefler kurulması, planlanması, organizasyonu
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Matute ve ark. (2008) tarafından 9-10 yaş civarındaki çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada
planlama ve organize etme yanıtında bu çocuklarda tam bir kesinlik olduğu ve 15 yaşından itibaren de
planlama ve örgütleme kapasitesi yetişkinlere benzediği gözlemlenmiştir. Bu süreçlerin açıklanması,
Zelazo et al. (2002) tarafından genç yaşta yönetici kapasitelerinin yokluğu olmadığını, ancak
olgunlaşmamış olduğunu ortaya koymaktadır. Yıllar içinde, bu bağımsız bir işlevsellik sistemi haline gelir.
Ancak, planlama ve organizasyon kapasitesinin değerlendirilmesi için yapılan son çalışmaların çoğu,
başarı veya isabet sayısı dikkate toplam hareket sayısını ele alınarak hesaplanmıştır(Espy ve ark., 2001).
Sadece bu parametreler ile çalışmalar bu iki yönü üzerinde sonuçları yansıtır. Bu deneyler bize
prosedürde bazı sapmalar gösterebilir, Anderson p (1996) tarafından yapılan gibi özellikle bazı
araştırmaların farklı konuları olduğunu gördüğümüz zaman bu durum bizi yanıltabilir.
Boyut- tanım ve mantık
Cat testinde, planlama ve organizasyon ekip Kurma, önde gelen çalışanlar, eğitim ve kontrol dahil
olmak üzere, farklı iç ve dış insan, fiziksel, finansal ve teknolojik kaynakları sıralamak ve gruplamak
olarak tanımlanır. Önemli girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak özel beceriler ve
kişisel beceriler olarak anlaşılmaktadırlar. Hedef belirleme yeteneği, yönlülük, kararlılık, strateji, esneklik
ve dürtülerin inhibisyonu, planlama ve organize etme konusunda da bulabileceğimiz önemli unsurlardır.
(Davidson ve ark. 2006)
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Planlama ve organizasyon orta düzey yöneticilerin tipik aktiviteleridir. Mintzberg !0 Yönetim
Modelinde planlama ve organizasyonu karar verme kategorisinde kaynakların doğru yerlere yönetilmesi
olarak tanımlamıştır (Mintzberg, 2013). Cat Testinde planlama ve organizasyon yapma becerilerine sahip
girişimci kişiler aşağıdaki beceri ve yetkinliklere sahiptir:
organizasyona yönelik beceriler, takım çalışması sürecinin geliştirilme kapasitesi, disiplin, öz disiplin,
kendini organize edebilme, iş sicillerini tutabilme, iş görevleri gibi yazılı dokümanlarla nasıl başa
çıkılacağının bilinesi, seviyelendirme ve operasyonel kağıtları derleme, teknik beceriler, motorlu araçları
kullanabilme, rotalar ve coğrafyalar hakkında bilgiye sahip olma ve fiziksel fitlik.
Planlama ve organizasyon becerileri idari mesleklerdeki anahtar becerilerdendir, ama grafik
tasarımcıları, sağlık uzmanları, öğretmenler, işletme meslekleri, hukuk uzmanları, kütüphaneciler,
filozoflar, matematikçiler, sanatçılar, mühendisler ve spor meslekleri gibi meslekler için de gereklidir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Planlama ve organizasyon genellikle hedeflere ulaşmak için yardımcı faktörler belirlemek için
incelenmektedir. Araştırma, hem kurumlar arasında hem de insanlar arasında örgütsel yapısını
değerlendirmek, etkinliğe katkıda bulunacak yeterlilikleri değerlendirmek amacıyla yürütülmektedir.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapısına yeni kurumsal çözümler uygulayan yöneticilerin üzerine
yapılan araştırmalarda, tercih edilen kurumsal çözümlerin girişimcilik, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyine
bağlı olduğunu göstermektedir (Mirela, 2016). Kendi kendine çalışan girişimciler esnek çalışma saatleri,
yeni teknolojiler ve ICT'yi yöneticilerden daha büyük ölçüde uygularlar. Erkeklerden daha fazla kadın
çalışanlar esnek çalışma saatleri uyguladıklarını iddia ederken, kadınlardan daha fazla erkek yeni
teknolojileri uygulamaya geçirdiğini iddaa etti. 35 yaş altı daha fazla katılımcı esnek çalışma saatleri ve
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ICT'yı uygularken, 35 yaş üzeri daha fazla katılımcı yeni teknolojileri uyguladığını söyledi. Yüksek eğitimli
insanlar orta eğitimli insanlardan daha büyük ölçüde esnek çalışma saatleri, yeni teknolojiler ve ICT
uygulamaktadır (mirela, 2016).
Bazı bilim adamları sürekli artan volatilite, emin olmamak, karmaşıklık ve belirsizlik (VUCA) ile
karakterize bir iş piyasasının zorlukları gidermek için geleneksel liderliğin yeterli olmayacağını
savunmaktadır. Planlama ve organizasyon, bu tür rekabet koşullarında faaliyet gösteren gelecekteki
girişimcilerin anahtarı olarak belirtilen yetkinliklerden biridir. Ancak, gelecekteki liderlerin planlama
becerileri, tipik planlamadan daha içselleştirilmiş, otomatik ve pazar tabanlı olmalıdır. Girişimci
yetkinlikler ayrıca statik organizasyon yapıları oluşturmaktansa kendi kendini organize etme "akıllı
toplum" ve dinamik organizasyonunu yaratmaya yönelik daha fazla yetenek içermelidir (Johansen, voto,
2014).
Planlama ve organizasyon becerileri eğitime tabidir, ancak farklı şekillerde anlaşılabilirler. Bazı
okullar bu becerileri bireysel konuların müfredatının bir parçası olarak kullanırlar (Anday-Porter ve ark.,
2000; Bakunas, Holley, 2004). Planlama ve organizasyon becerileri eğitimi de öğrenme örgütü olarak
adlandırılan bir şekilde tüm okul ortamı düzeyinde sistemik bir modelle uygulanabilir. Okul liderleri, her
düzeyde ve okul tabanlı gruplarda öğrenmeyi vurgulayarak, toplumsal karar verme, grup problem çözme
ve tüm toplum üyeleri için kendi kendine öğrenme ve öğretme olanağı sağlayan bilginin yayılmasına
yönelik araçlar ve süreçler sağlayarak toplum karar verme kültürünü desteklemektedir (Scanlan, 2011).
Bu yaklaşım, öncelikle bilişsel değil, öğrenme kültürel ve sosyal işlevlere odaklanarak söz konusu "akıllı
çete" yaratmak için elverişlidir. Öğrenme organizasyonlarında öğrenmenin amacı, birey ve insan
gruplarını kendi kendine organize etme becerisinin yaratılmasıdır. Öğrenme nesneleri, ayrı birimlerden,
hatta beyinlerinden ziyade ad-hoc "kabileler" olarak algılanmaktadır (Scanlan, 2011).
Göstergeler
Verimli bir şekilde planlama ve organizasyon aşağıdaki beceriler ile karakterize edilir:
Organizasyonal beceriler: kişisel ve takım görevlerinin planlanması ve organizasyonu, görev bilinci,
düzene olan ihtiyaç, tahmin edilebilir koşullar altında çalışmaktan zevk alma.
Analitik düşünme & problem çözme: daha fazla veya daha yüksek kalitede bilgiye ulaşma ihtiyacı, bilgileri
organize edebilme, sonuçlara ulaşabilme, problem çözmekten zevk alma, verileri iyi bir şekilde
analize etme becerisi.
Zaman yönetimi: zaman kısıtlamalarının farkında olmak, öncelikler belirleyip bu öncelikleri çevreleyen
eylemlerde bulunma, zamana yönelik kısıtlamaları olan görevler için kendi davranışlarını bunlara
ulaşabilecek şekilde düzenleme becerisi.
Öz disiplin: kendi duygu ve istekleriin farkında olma, kendi dürtü ve istenmeyen davranışlarını kontrol
edebilme, uzun dönemli zevklere ve tatminlere kavuşabilmek için kısa dönemli zevk ve tatminleri
geri çevirebilme, bir görevi yaparken oluşan rahatsızlıkları ve zorlukları tolere edebilme.
Yüksek planlama ve organizasyon becerilerine sahip bir kişi:
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Organizssyonel becerilere sahiptir
Başkalarıyla kolaylıkla iletişim kurabilir
Analitiktir
Takımları içinde çalışabilir
İş birlikçi ve anlaşmaya yöneliktir
Kendi kontrol edebilir ve disiplinlidir
zaman yönetimine önem verir
anlaşmazlıkları ve problemleri çözer.

Gelecekteki bir çalışan olarak, planlama ve organizasyon boyutu yüksek olan kişinin karmaşık
sorunlarla başa çıkması ve farklı noktalardan bir durumu analiz etmesi beklenir. Maddi ve maddi olmayan
varlıklar bu durumda dikkate alınmalıdır. Orta ve üst düzey yönetim kademelerinde bu beceri daha
önemli olsa da tüm mesleklerde planlama ve organizasyon becerisi gereklidir; Kariyer yönetimi planlama
ve organizasyon becerisinin ötesinde bir yaşam yönetimi becerisidir. Planlama ve organizasyon becerisi
yüksek bireyler hayat ile başa çıkmakta daha iyidirler.
5.6. Bağlılık
Tanımlar ve araştırma metotları
Bağlılık, girişimcilik becerilerinin yetkinliklerinden biridir. Benlik ve cesaret bağlılık için önemlidir.
Bağlılık, bireylerin rollerini ve sosyal yapısını öz-motivasyonlu davranışlarla kullanma yolları olarak
tanımlanabilir ve kendini sosyal yapıyla ilişkilendirir (Burke ve reitzes, 1991). Bireyler farklı şeylere ve
bağlılıklara bağlı olabilir, ve bu bağlılıklar bireyleri etkinlik, organizasyon ya da rol ortaklarına bağlar
(Burke ve reitzes, 1991). Örgütsel bağlılık ve kariyer bağlılığı literatürde yaygın olarak tartışılan ve kabul
edilen iki beceridir. Örgütsel bağlılık, kendisini belirli bir örgüte ve hedeflerine bağlayan ve o örgütte
kalmak isteyen bir birey olarak tanımlanır (Robbins & judge, 2015). Kariyer bağlılığı örgütsel bağlılıktan
farklıdır. Bu, seçilen bir kariyer rolünde çalışmak için kişinin motivasyonu ve bu kariyere bağlanma ve
hedeflerini tanımlama (blau, 1985) olarak tanımlanabilir. hem kariyer hem de organizasyonel bağlılıkta
kişiler kendi mevcut organizasyonlarında ve kariyer yollarında kalmak isterler ve bunları risk almaya
değer görürler. Role, organizasyona veya ortaklığa bağlılığın yan faydaları bireylerin davranışlarını
etkilemektedir (Burke & Reitzes, 1991).
Boyut- tanım ve mantık
Bağlılık Cat testinde kişinin mevcut olan işle ilerlemeye olan inancı ve güveni olarak tanımlanabilir,
bu her zaman ileri giden bir süreçtir. Umut verici ve risk-değer olarak kabul edilen, kendine ve tüm işe
yönelik olumlu tutumlara sahip olmak da bağlılık boyutunu açıklar. Bu tanım, güvenlik ve yaptırım
mekanizmaları olmayan bir ortakla işbirliği yapma isteği olarak bağlılığın tanımına paraleldir. Karşı tarafa
duyulan güven de bağlılıkta önemlidir (Fink , Harms, Kraus, 2008).

Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
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Bazı mesleklerde başarılı olmak için bağlılık gereklidir ve bazı Yeterlilikler ve nitelikler cat testinde
kararlılık boyutunu ifade etmek için listelenir. Meslek açıklamalarında cesaret, risk alma isteği, kendine
bağlılık, amaçlara bağlılık, kendi yeteneklerine güven ve olumlu tutum ve güven sahibi olmak kullanılır.
Satış yöneticileri, Emlakçılar, film yapımcıları, yazarlar, spor koçları, danışmanlık uzmanları, gazeteciler,
uçak pilotları vb.gibi mesleklerde bağlılık temel bir boyuttur.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Daha önce literatürde bağlılık, öz-bağlılık ve örgütsel bağlılık tartışılıp araştırılmıştır. Bağlılık ile ilgili
olarak; bağlılığın kimlik üzerindeki rolü araştırılmıştır, çünkü bağlılığın bireyle özdeşleştiği ve bağlılığın
öğrenci kimliği ile rol performansı arasındaki ilişkiyi etkilediği, ilişki daha yüksek bağlılığı olan kişiler için
daha güçlü olduğu gözlemlenmiştir (Burke ve reitzes, 1991). Literatürde uluslararası şirketlere olan
bağlılığın etkisi yaygın olarak tartışılmıştır. Birçok yazar uluslararası işbirliğinin, öz-bağlılık ve güven için
çok uluslu şirketlerin performansı için önemli olduğunu göstermektedir (Fink ve ark., 2008). Örgütsel
bağlılık ve performans ilişkisi literatürde de yaygın olarak araştırılmıştır. İş üretkenliği ve örgütsel
bağlılık arasında olumlu bir ilişki vardır. Yüksek örgütsel bağlılığı olan bireyler, örgüte daha sadıktır ve
daha yüksek iş tatminine sahiptir (Robbins ve judge, 2015). Bağlılık de işteki tatmin için en önemli ve
doğrudan öngörücü olarak kabul edildi. Bağlılık aynı zamanda iş doyumu seviyesindeki arabuluculuk
yapma, alternatifler arama ve yatırımlara hazırlık (Rusbult, Martz, Agnew, 1998; Meyer, vanvenberghe,
Becker 2004) da rol oynar.
Bağlılık aşağıdaki karakteristik özellikler ile tanımlanabilir:
Kendini adamak: inandığı bir şeye zaman ve enerji verme istekliliği, faaliyette bulunmak.
Organizasyonel bağlılık: organizasyona sadık olmak, bir organizasyonla kendini tanıtmak, bir
organizasyonda kalma ve onun iyiliği için çalışma isteği.

Hedeflere bağlılık: hedeflerle özleşme, belirlenmiş hedeflere ulaşma cesareti, hedeflere ulaşmak için
yöntemler bulma.
Risk alma: risk almaya istekli olma, güvenlik ve kurtarıcı mekanizmalar olmadan bağlılık kurma isteği,
hesaplanmış riskleri alma, cesaret.
Pozitif tutum ve güven: optimistlik, kendine ve organizasyona güven, özgüven.
Yüksek bağlılık yeterliliklerine sahip bir kişi:







hedef odaklı ve kararlıdır
kararlarına güvenir
anlaşmazlıkları çözerek çalışabilir ve dirençlidir
yüksek prensiplere sahiptir
başarılara ulaşmaya çalışır
motivasyonu yüksektir, engellerin üstesinden gelebilmek için efor ve enerji sarf etmeye isteklidir.
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Vefalıdır, işte sorumlu ve ilgilidir
Organizasyona karşı kendini sorumlu hisseder
Organizasyona duygusal bir bağlılık hisseder.

Gelecekteki çalışanlar olarak, yüksek bağlılık düzeyine sahip insanlar şirket hayatına derinden katılır.
Bu insanlar iyimserlik ve esneklik ile karakterize edilir. Buna ek olarak, onlar başarılı olmak için ekstra
çaba etmek için motivedirler ve önemli eylem ya da nispeten uzun vadeli etkileri olan kararlar almak için
tereddütlü değildirler. Dahası, bu insanlar sadakatin önemli olduğuna inanır ve bu nedenle kalmak için
ahlaki zorunluluk duygusu hissederler. Kasıtlı sonuçlar vermeye kararlılardır. Yüksek bir bağlılık düzeyi
olan bireyler kararlarından çok emindirler ve misyonu gerçekleştirmek, stratejisini yürütmek ve önemli iş
sonuçları üretmekte başarılıdırlar. Ayrıca, kişi mevcut olarak çalıştığı organizasyonda hayatının kalanı
boyunca çalışmaktan mutluluk duyacaktır.
4.7. Bilişsel beceriler
Bilişsel becerilerin tanısı, mesleki yeterliliklerin incelenmesi sürecinde çok önemli bir unsurdur.
Renzulli'nin üç Halkalı Giftedilik anlayışının klasik modeli aşağıdaki varsayıma dayanmaktadır:
öğrencilerin gelecekteki başarılarını ve başarılarını tahmin etmek için, 3 alanda performanslarını analiz
etmek gerekir: a) ortalama bilişsel yetenek (tüm bilişsel testlerle sonuçlanır), B) motivasyon ve Sebat, C)
yaratıcı yetenek ve tutum. Bu nedenle, karmaşık tanı tüm bu testlerin sonuçları dikkate almalıdır. Yüksek
bilişsel beceriler (örn.hafıza, dikkat) yaratıcılık testi ve değer (verilerle çalışma) ve ilgi testleri (örn. bilim,
yaşam bilimleri, mühendislik) sonuçları ile birlikte analiz edilmelidir.

Mekânsal imgelem planlama ve organizasyon (girişimci oryantasyon ölçeği) yararlıdır, bu yüzden bu
modüller birlikte teşhis edilmelidir. Uzamsal hayal gücü yüksek göstergesi de spor ilgi ile ilgili olmalıdır.
Hayal gücü eğitimleri genellikle düzenli eğitimlerin unsurlarıdır. Örneğin, golf veya vücudun, örneğin
ritmik jimnastik, bir topun konumunu hayal, atletin etkinliği önemli bir rol oynar.
Girişimci yeteneklerin ve yönetim becerilerinin belirlenmesinde genel zekanın temel unsuru olarak
sayısal mantık dikkate alınmalıdır. Sayısal muhakeme testindeki üstün sonuçlar, yönetim ve yönetim,
yaşam bilimleri, bilim, Mühendislik, Mimarlık gibi ilgi alanları ile birlikte analiz edilmelidir. Sayısal
mantık, veri ile çalışmak, görevleri gerçekleştirmek ve bilgiyi kullanmak gibi değer testlerinin sonuçları ile
birlikte incelenmelidir.
Sayısal ölçekler ve kişilik ve zeka testleri üzerine yapılan çalışmalar, kişisel bir özellik olarak yüksek
düzeyde sayısal mantık ve akıl ve gerçekçilik arasında pozitif korelasyon gösterir. Sayısal mantık ve
ekstansör ve nöropsikiyatik (Brooks, Pei, 2010) arasında negatif korelasyon gözlenmiştir. Bir yeterlilik
olarak dikkat ölçülmesi ulaşım, uçak pilotu, sürüş ve Trafik izleme ile ilgili tüm ilgi alanları için çok
önemlidir.
Bölünmüş ilgi aynı zamanda yaratıcılıkla önemli bir derecede bağıdır. Martindale (1981, bkz.ayrıca
kasof, 1997), belirli bir akli dengesizlik türünün yaratıcı sürecin ilk aşamasında birçok zihinsel
kombinasyon, alışılmadık yapılandırmalar ve daha geniş algılama alanı yaratmaya katkıda bulunduğunu
iddia eder. Daha fazla dikkat, daha fazla sayıda çok-dereceli zihinsel yapılara sebep olmaktadır.
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Martindale (1981) ilginin yaratıcılık için en önemli ilişki olduğunu savunmaktadır. Dikkat daha geniş
kapsamlı oldukça her olasılığı incelemenin ve sonuçlar aramanın daha kolay olduğu izlenimini çıkarmıştır.
Ve daha fazla dikkat daha kolay yoğun çalışma (Resim, icat, şiir, konuşma) tamamlamakta yardımcı
olmaktadır. Dikkat seviyesi değişir ve bu durum yaratma aşamasına bağlı olarak değişmektedir.
Yaratıcı tutum Girişimcilikte önemli bir rol oynar; bu nedenle, bu modüllerin birlikte teşhis edilmesi
gerekir. Girişimciliğin tanımları, yaratıcılığın temel unsuru olduğunu göstermektedir. Yaratıcılık yüksek
göstergeleri de sanatsal değerler ve ilgi ile bağlantılı olmalıdır.
4.7.1. Dikkati odaklamak
Tanımlar ve araştırma metotları
Dikkat, Bilgi seçme ve azaltma ve seçilen bir yön üzerinde odaklanma üzerine bilişsel bir süreçtir.
Sonuç olarak, bir insan sadece karşılaştıkları bilgileri işler (Kahneman, 1973; Maruszewski, 2011). Dikkat
odağı yüksek bireyler dikkatsiz olmadan uzun bir süre için belirli bir yön üzerinde konsantre yeteneğine
sahiptir.
On yılların en eski psikolojik deneylerinden biri, Stroop'un seçici ilgi üzerine yaptığı deneydir.
Stroop (1935) katılımcılardan, uyuşan ve uyşmayan 4 farklı deneysel durumda bir kelime okumalarını ve
bir renk söylemelerin istemiştir, örneğin ''siyah'' kelimesi kırmızı olarak yazılmışken, ''siyah kelimesi
siyah ile yazılmışken, kırmızı yazıyla ''siyah'' yazılmışken yazının renginin istenmesi, ve ''siyah'' kelimesi
siyah ile yazılmışken kelimenin anlamına geldiği rengin sorulması gibi. -Deneysel durumu basitleştirirsekdikkat dağıtıcı bir etken içeren otomatik yanıtları içerdiği için, eşleşmeyen uyaranlarla renklerin ismini
söylemesi istenilen deneydeki kişiler için en zorlu şey olmuştur. Stroop'un deneyi seçici dikkat ve tanı
ölçümleri üzerine ilk girişimleri ve çalışmalar dizisini başlattı.
Bourdon'un harf iptal testi (katılımcılardan harf serisinden belirli bir harf seçmekleri istendi),
Toulouse-Piéron testi (semboller arıyor), ve kraepelin aritmetik testi (Matczak, 1994) seçicilik, süreklilik
ve özellik arama çalışmaları klasik paradigmaya dayanmaktadır. Bu tür testlerde bir önceden tanımlanmış
bir öğe için arama istenir. Bir etkinlik genellikle basittir ve tüm ilkeleri açıkça tanımlanır. Önemli zorluklar
şunlardır: hız, sayı ve dağıtımcılar kümesi, zaman çerçevesi, ve bir görev sırasında sürekli uyarı. Bu klasik
paradigma, kültürel tarafsızlık nedeniyle sözsüz ve soyut mataryellerin kullanıldığı biri olan Cat tabanına
dahil edilmiştir.
Dikkatin yoğunluğu çok sınırlıdır, çünkü zihin çevredeki dünyadan gelen milyarlarca uyarıyı seçmek
zorundadır. Konsantrasyonlu dikkat organizmadan çok enerji gerektirir. Bu, örneğin uzun bir anket
(kahneman, 1973) sonrasında, uzun soru dizilimleri gibi başka testlerin yapılamayacğı anlamına gelir.
Diğer taraftan, birçok bilim adamı "ısınma" denilen kısa görevlerin bireylerin souçları üzerinde iyi etkiler
yarattığını öne sürmektedir (Navon, Gopher, 1980; Śpiewak, Ziaja, Doliński, 2003).
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
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Dikkati odaklamak temel işlevleri özellik/görsel arama, seçicilik, uyanık ve bölünmüş dikkate
dayanmaktadır. Seçicilik nedeniyle, bireyler, diğerlerini görmezden gelirken, seçilen bir öğe kümesine
konsantre olurlar. Örneğin, yol odaklı bir sürücü dikkatli bir yolcudan farklı şeyleri algılar. Bu arada,
dikkatsizlik, insanların alışılmadık durumlarda tepki vermesini sağlar. Bilişsel psikolojide tetikte olma
uzun bir süre için bir sinyal bekleme ve sesi görmezden gelme olarak tanımlanır. Bu özellikle uzun
mesafe, transatlantik uçuşlar kapsayan uçak pilotlar için yararlı bir özelliktir. Dikkat'in bir diğer unsuru–
özellik arama – bir seyahat acentesi için arama yaparken dikkat dağıtıcı (arzu edilmeyen yerler, kabul
edilemez fiyatlar)şeyleri görmezden gelmek ve sadece seçilen bir kritere konsantre olmak olarak
tanımlanabilir (Cherry, 1953, treisman, 1986, maruszewski, 2011). Bölünmüş dikkat, yani aynı anda
birden fazla etkinlik yapma yeteneği dağılımı, bilişsel kaynaklar nedeniyle, dikkatin paha biçilmez
işlevlerinden biridir (Kahneman, 1973, nęcka, orzechowski, Szymura, 2013).
Odak, muhasebeciler, vergi uzmanları, matematikçiler ve doktorlar, biyologlar ve kimyagerler, tamirciler,
elektrikçiler, üretim işçileri ve makine operatörleri, diş hekimleri, laboratuar çalışanları, avukatlar,
hakimler, gazeteciler, film Sanayi personeli, gemi mühendisleri, mühendislik memurlar, motor sürücüleri,
Dedektifler, idari çalışanları, fotoğrafçılar, müzik aleti tasarımcıları ve üreticileri, hava trafik kontrolörleri
ve dikkatin çok önemli olduğu transatlantik uçuşlar yapan pilotlar için çok önemli becerilerdir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Stroop'un deneyi deneysel araştırmanın klasik bir örneğidir (yukarıda açıklanmıştır). Seçici ilgi
üzerine diğer çalışmalar çoğunlukla gölgeleme teknikleri (kiraz, 1953) üzerinde ve her iki kulağa da aynı
anda sadece bir kanala dikkat ederken çeşitli Mesajlar Gönderme üzerine yoğunlaşmıştır. Bu bir
kaynaktan gelen girdinin reddedildiğini ve kaybolduğunu göstermiştir. Hangi durumda bilgilerin
reddedildiği bir merak konusudur: anlamda mı yoksa semantik düzeyde çözmeden önce mi? Gray ve
Wadderburn (1960) aynı anda her iki kulağa da aynı anda rakamlar ve kelimeler sundu; bu unsurlar
sonucunda anlamlı bir cümle yarattı. Katılımcılar farklı cümle parçalarını farklı kulaklarına sunulmasına
rağmen bu cümleleri tekrarlamaları mümkün oldu!
Polonya Merkez Enstitüsü çalışma korumasında, hakimler yetkin (meslekler için uygunluğu
tanımlayan psikologlar) zihinsel yeteneklerin frekans göstergesini analiz ettiler - bireysel meslek için
hangi yetenek gereklidir? On yeteneğin arasında, dikkat ve teknik yeteneklerin yoğunlaştırılması en sık
(Łuczak, 1999) olarak belirlenmiştir.
Göstergeler
Test iki göstergeyi ele almaktadır:
Konsantrasyon becerisi: doğru ve yanlış cevapların oranı.
(yanlış cevapların sayısı-yanlış tuşa basmak veya doğru bir desen verildiğinde tepki vermemek)
Desenleri tanıyabilme sayısı(doğru veya yanlış olarak), basma sayısı ve basma hızı.
4.7.2. Kısa zamanlı hafıza süreçleri
Tanım ve araştırma metotları
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Bellek, bir kodlama, depolama ve deneyim alma işlemidir. Anahtar işlevi, hatırlanan veri (sözde
çalışma belleği) (Baddeley, 1998) arasındaki ilişkileri bulmaktır.
Kısa süreli hafızanın kapasitesinin ölçülmesidir. Baddeley-hitch modeline göre, çalışma belleği iki alt
sistemi destekleyen görsel (görsel-mekansal sketchpad) ve sözel (phological loop)olmak üzere ikiye
ayrılan bir sistemin (merkezi yönetici) bir türüdür. Ana sistem bu iki alt sistemi kontrol eder ve kısa süreli
bilgi depolama ile ilgili görevleri onlara ayırır. Böylece, merkezi yönetim kapasitesi, verilerin işlenmesi ve
ilişkilerin aranması gereken görevler için serbest bırakılır.
Yüksek seviyede bellek süreçleri olan bireyler, görsel verileri etkin bir şekilde işlemeye olanak
sağlayan iyi bir görsel bellek sahibidirler.
Test 1887 yılında Jacobs tarafından geliştirilen bir paradigmaya dayanmaktadır! (Baddeley, 1998). Bir
katılımcı yavaş yavaş uzunluğu artan öğeler içeren bir diziyi hatırlamaya çalışır. Belirli bir seride 3 kez
hata yaparlarsa, test otomatik olarak biter. Çoğu kişi yaklaşık 7 basamak gidebilirken;, bazı katılımcılar
sadece 4 öğe ezberleyebilmiş, bir diğerleri ise 10 öğeye kadar çıkabilmiştir. Maruszewski, kapasite, form
ve uzun süreli ve kısa süreli hafızanın hassaslığı hakkındaki verileri detayların kaybolmasına yönelik
analiz etti. Yaklaşık olarak 7(+/- 2) öğenin kısa süreli hafızada kalabileceğini öne sürdü; bununla beraber
uzun süreli hafıza ise sınırsız ezberleme kapasitesi olan bir kaynaktır (Maruszewski, 2011).

Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
İyi bir düzeyde bellek genellikle iyi bir bellek, bellek elementleri ve görsel hafıza olarak adlandırılır.
Hafıza, kimyagerler, doktorlar, veterinerler, eczacılar, okul öğretmenleri ve üniversite öğretim elemanları,
avukatlar (hakimler, baristler ve avukatlar), finans uzmanları, gazeteciler, psikologlar, sosyal hizmet
uzmanları, çevirmenler, aktörler, koreograflar, müzisyenler, tarihçiler, filozoflar ve aşçılar gibi meslek
gruplarıyla ilgili bir yetenektir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Hafıza testinde de hafıza işlemi çeşitli bellek teknikleri tarafından desteklenmektedir. Rodriger
(Maruszewski, 2011) katılımcıların ezberlenmesi için sunulan bilgiler verildikten 24 saat sonra bilgileri
aklında tutmalarına yarayan en iyi 4 bilgi ezberleme tekniğini karşılaştırdı. Ezberlenen kelime sayısın
herhangi bir teknik kullanmadan 7.6, Mnemonic Pegword- sistemi kullanıldığında 8.2, Ioci tekniğiyle 10.6
ve İnteraktif görselleştirme tekniği ile 11.2 olduğu belirlendi. Ancak, bireylerin belirli teknikler için belirli
tercihler gösterdikleri unutulmamalıdır; bu teknikler, kullanıcılara daha kolay ve bu nedenle, daha
kullanılası değerlar olarak gelmektedirler (* anımsatıcı Peggy kelime-sistem, öğeler kümesi ve “peg” veya
“kancalar” arasında, örneğin dıştan sayma oyunları/kafiyeler, kafiyeler, basamakların imgeselleştirilmesi,
* loci yöntemi, bir dizi öğe ve yerler/loci arasında sabit bir harita inşa etmekten oluşur; * etkileşimli
görüntüler, öğeleri ve herhangi bir görüntü kümesi arasında bir ilişki inşaa etmekle ilgilidir.). Çalışma
kısaltmalar gibi sözlü teknikleri kapsamamıştır.
Göstergeler
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Test aşağıda verilen göstergeleri kapsamıştır:
Hafıza kapasitesi: en fazla seri ezberleme kapasitesi
Testin uzunluğu
Test grubunun ortalaması (hafıza kapasitesi)
4.7.3. Sayısal Mantık Yürütme
Tanım ve araştırma metotları
Düşünme, mevcut verilerin dönüşümü ile yeni temsillerin oluşturulduğu karmaşık bir zihinsel
süreçtir. Dönüşüm, çeşitli zihinsel işlemlerde, yani sonuç çıkarma, yaratıcı problem çözme ya da
yargılamada (zimbardo, 1999) yürütülmektedir.
Sayısal mantık, basamaklar arasındaki ilişkileri bulmak ve sayıları düzenleyen hakları keşfetmekten
oluşur. Bu yetenek de mantıksal düşünme incelediği için aritmetik bilgiden daha fazlasıdır. Thurston veya
cattel'e göre bilgi kavramı hem sözde hem de konsepte ayrıntılı yetenek olarak sık sık bahsedilen genel
zeka ölçeklerinden biridir. Sayısal mantığın faktör analizlerinde g faktörü yüksek olarak gözükür (Brooks,
pu, 2010, Johnson-Laird, 2006, Matczak, 1994; Matczak, 1992, Nosal, 1990, Stricker, Rock, 1987).
Sayısal mantık yüksek düzeyde iyi mantıklı düşünme ve numaraları ile ilgilenmek anlamına gelir.
Sayısal muhakeme görevleri temel aritmetik işlemleri gerektirir, sadece Özet veya çıkarma değil, aynı
zamanda örneğin kökler gibi karmaşık kavramları da içerir. Eğer işlemler çok basit olsaydı,
sonuçlandırmak yerine hesaplamayı gerektirirdi. Eğer birçok operasyon olsaydı, dikkat testine
benzerlerdi. Son derece zor ve mantıklı düşünme gerektirmiyor olsalardı, onlar başarı testi olarak ele
alınabilirlerdi. Önemli olan yeterli düzeyde bir görev ve sonuç çıkarma zorluğu seçmektir. Bir görevin
matematiksel zorluğu arttıkça, sembolik bir malzeme üzerinde akıl yürütme ve aritmetik beceriler
arasındaki ilişki daha kuvvetlidir (Matczak, 1994). Wechsler yetişkin zeka ölçeği, GRE testi ve Mensa'nın
testleri (wechsler, 1939, Stricker, Rock, 1987), diğerlerinin yanı sıra, sayılar kümesinde ilkelerin aranması
sorulmuştur. Cat tabanında uygulanan grafik sunum, genel zekanın geliştirilmesini hedefleyen Carter ve
Russel (2006) atölyelerinden alınmıştır.
Entelektüel kapasite ölçümü, rahat koşullar ve tazelenmiş bir akıl gerektirir. Sabah diğer
aktivitelerden önce test edilmek için günün en tercih edilen zamandır. Yorgunluğun test sonuçları
üzerinde çok olumsuz etkisi vardır (Wechsler, 1939, Hornowska, 2004, Matczak 1994).
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Sayısal mantık yüksek düzeyde iş tanımlarında çeşitli terimler ile ifade edilir: analiz yeteneği
(sayısal/nicel bilgi), mantıksal düşünme, (matematik) problem çözme ve aritmetik becerileri bunlara
örnek olarak verilebilir.
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Sayısal muhakeme, muhasebeciler, vergi uzmanları, satış temsilcileri, dağıtım koordinatörleri,
mağaza yöneticileri, satış yöneticileri, hekim, matematikçiler, astronotler, istatistikçiler, biyologlar ve ilgili
meslek, genel olarak mühendisler, inşaat sektöründe çalışan kişiler (mimarlar, iç mimarlar, haritacılar,
şehir içi ulaşım yöneticileri, doktorlar, tıbbi laboratuvar personeli, öğretmenler, maliyeciler, yazılım
tasarımcıları, veri tabanı tasarımcıları, ekonomistler, bilim adamları, elektrikçiler ve askerler gibi
meslekler grupları için önemli bir yetkinliktir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
İnsanların tümdengelim ve tümden varım özelliklerini inceleyen psikologlar (mantıksal tasımların mantık
yürütmede kullanılması) düşünme becerilerini geliştiren faktörleri veya kişilerin büyük bir çoğunluğu için
mantık yürütmenin neden zorlayıcı olduğunu açıklayan faktörleri merak etmişlerdir. Evrimcilik, akıl
yürütme planlarının uyarlanabilir işlevini arayan bir gelişmiş sosyal sözleşme teorisine atıfta
bulunmaktadır. Sosyal sözleşme basitçe ''eğer bir kişi bir yararın/önceliğin faydasını görüyorsa, bunun
bedelini ödemelidir'' olarak tanımlanabilir: Bu ilkeyi gözetmeyen bir birey, teoride hilebaz olarak
adlandırılır. Çalışmalarında Cosmides (Cosmides, Tooby, 1994, Lewicka, 2004) aşağıdaki araştırma
durumunu yaratmıştır. Kurgusal bir kabilede sadece evli erkekler, nadir ve lezzetli bir kazava köküne
erişebiliyorlardı bu kişilerin yüzlerinde dövmeler vardı, evlenmemiş erkekler ise tatsız Molo fındığı ile
besleniyorlardı. Katılımcıların önüne aşağıdaki kağıtlar konulmuştur: “kazava kökü (P) yer, Molo fındığı
yer (P olmayan), dövme-evli (Q), hiçbir dövme ( Q-olmayan). Dört kağıttan sadece iki tanesini kontrol
ederek, katılımcılar kağıtta ne yazdığını ve “sadece evli erkekler kazava kökü yiyebilir” kuralını keşfedip
keşfedemeyecekleri gözlemlenmiştir. Çıkarımın yanlış olduğu tek zaman bir önceki koşulun bağlamı
doğru ve onun bir önceki koşulunun tersinin de doğru olduğu zamandı. Kulağa zor geliyor olabilir: ancak
görevin yarar ve ücret prensiplerine dayalı otantik ve detaylı senaryosu bazında hile yapanları bulmak
konu olmayan testlerde bulmaktan daha kolaydır. Sosyal ilkeler, cezalar ve ödüller ve görevler, temel
ilkelerine bağlı görevler bireyler için daha kolaydır.
Göstergeler
Bu test bazı göstergeleri dikkate almaktadır:
Doğru cevap sayısı
Yanlış cevap sayısı (*cevabı olmayan sorular= yanlış cevap)
Doğruluk: doğru sayısının yanlış sayısına oranı
Görevleri tamamlama zamanı
Testte ve deney grubundaki başarı ortalaması- bitirme zamanı
Testte ve deney grubunda başarı ortalaması-doğruluk
7.4.4. Bölünmüş dikkat
Tanım ve araştırma metotları
Bilişsel süreçler, insanoğlunun çevreci dünya üzerindeki bilgilerini oluşturur ve değiştirir; bunun
sonucu olarak, insan davranışları üzerinde doğrudan etkileri vardır. Zihin, duyusal uyarıcıları pasif bir
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şekilde emerek dünya hakkında bilgi birikimine sahip değildir. Aksine, çok aktif bir şekilde, süreçleri
uyarıcı, sembolik yapıları oluşturur ve girdi yorumlar (Maruszewski, 2011).
Bölünmüş dikkat sınırlı zihinsel kaynakların dağılından oluşur (Kahneman 1973). Bölünmüş ilginin
teorileri ve ölçümleri çoğunlukla paralel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sonucudur.
Bölünmüş dikkat düzeyi yüksek bireyler aynı anda birden fazla aktivite ile başa çıkabilir. Genellikle
çabuk bir hızda bir görevden diğerine dikkatlerini değiştirebilirler.
Çalışma paradigmalarından biri sözde çift görevlerdir (Baddeley, Chincotta ve Adlam, 2001; Duff ve Logie,
2001). Cat testi tabanında Hunt ve Lansman'ın kolaydan-aza paradigmaları uygulanmıştır. Bu plana göre,
katılımcı aynı zamanla artan zorlukta bir birincil görevle aynı anda ikincil bir görevi yerine getirir.
Paradigma bir kırılma noktası olduğunu varsayar – ana görevin zorluk düzeyinin ikincil görevi
gerçekleştirmeyi imkansız hale getirdiği an (Nęcka et al., 2013).
Kahneman (1973) kaynak teorisinde, aynı anda iki faaliyeti kontrol etmek, bunlardan en az birinin
göstergelerini azalttığını iddia etmektedir. Bu sözde yapısal girişimdir. Tam tersine, allport (1980)
modülü kaynak teorisinde, iki paralel görevde sadece her iki görev aynı duyusal-motor modüllerini
kullanıyorsa parazitlenme göründüğünü kanıtlıyor. Cat testi tabanında bölünmüş dikkat testinde, biri iki
durumu da uygulamaktadır: giderek artan zorluk görevleri ve farklı modüllerin görevleri (görsel ve göz-el
koordinasyonu gerektiren).
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Dikkat dağılımına genellikle bölünmüş dikkat, çoklu görev ya da birden fazla etkinlik koordine
yeteneği denir.
Muhasebeciler, finansörler, satış temsilcileri, mekanik, üretim mühendisleri, doktorlar,
veterinerler, konuşma terapistleri, antrenörler, yazılım geliştiricileri, müdürler, mühendisler ve
yönetim personeli gibi mesleklerde bölünmüş dikkate sahip olmak gereklidir. Çevirmenler, gemi
nakliye kontrolörleri, trafik kontrolörleri, sürücüler, tren operatörleri ve pilotların çalışmalarında
temel önem taşımaktadır.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Bölünmüş dikkat sürücüler, pilotlar ve motor sürücüleri için önemli bir yetkinliktir. Birçok ülkede bu
tür mesleklerde çalışmak için lisans almak için zorunlu dikkat testleri gerekmektedir.
Bednarek (2011) 29 askeri pilotları kapsayan bir araştırma yürüttü. Bu araştırmada daha az dikkat
odaklayabilen genç pilotların dikkat odağının daha fazla mekansal dezoryantasyon eğilimli olduğu ortaya
çıktı. Dikkat süreçlerinin Olası sınırlamaları, pilotlar için çok tehlikeli olan illüzyonlarla doğrudan
ilişkilidir.
Kaza olasılığı, sürüş sırasında telefonda konuşan sürücüler için dört kat artmaktadır (karayolu
güvenliği için Sigorta Enstitüsü, 2005, ABD). Aynı anda yapılan iki aktivite oduğu için- konuşmak ve
sürmek-.
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Göstergeler
Testler aşağıdaki göstergeleri içermektedir:
Doğru cevapların sayısı(öncelik görevi)
Yanlış cevapların sayısı (öncelik görevi)
Doğruluk = doğru cevapların yanlış cevaplara oranı
Zaman reaksiyonu- ortalaması (öncelik görevi)
Test grubunun ortalaması (öncelik görevi): zamanlama ve doğruluk
Doğru reaksiyon sayısı (motor görevi)
Yanlış reaksiyon sayısı (motor görevi)
Doğruluk: doğru cevapların yanlış cevaplara oranı
Zaman reaksiyonu – ortalama (motor görevi)
Test grubunun ortalaması (motor görevi): zamanlama ve doğruluk
7.4.5. Uzaysal hayal gücü
Tanım ve araştırma metotları
Görüntüler ve fikirler önceki duyu deneyimleri veya fantezilerin iç temsilleridir. Gözlemlerden veri
olmadığında ortaya çıkarlar (Reber, 2000). Bu algı bir aşağıdan yukarı giden bir süreç olduğunu belirtmek
gerekir, yani görsel reseptörleri bir uyarıcı tarafından uyarılır, hayal gücü ise yukardan aşağıya giden bir
süreçtir istek ve hedefler tarafından uyarılır. Algı süreçlerinde sözde algı hipotezi retinotopik haritalama
ve reseptörlerden veri temelinde inşa edilmiştir. Ancak, hayal gücü süreçlerde, algı hipotezi hayali talimat
temelinde oluşturulur. Görüntüleme bir emir “hayal” (overt talimat) veya bir metafor veya ses (gizli
talimatlar) tarafından tetiklenebilir (francuz, 2007).
Kosslyn (1995) hayal gücünün iki ana fonksiyona ulaşabileceğini iddia etmektedir. İlki nesneyi ve
onun renk, doku, vb. gibi özellikleri tanımlamadır. bir teniis topunun mu yoksa 100W'lik bir ampulün mü
daha büyük olduğunu cevaplamak için kişinin her iki nesneyi de gözünde canlandırması gerekmektedir.
Bu tek şartla olur:
1. hayal edilmesi gereken özellik, görsel bir özelliktir.;
2. verilen özellik kişinin hafızasında olan diğer bilgiler ışığında kolaylıkla hayal edilemez. mesela objenin
bulunduğu genel nesne kategorisi gibi.
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3. özellik kısa bir süre içinde etiketlenmelidir.
İkinci imgelem işlevi, konumunu değiştirirse bir nesneye ne olacağını tahmin etmektir; başka bir
deyişle, dönüşümler yaşayan bir nesnenin mekânsal ilişkilerindeki değişimlerin beklentisidir. Nesneler,
davranışlar veya insanların fiziksel görünümü değişiklik gösterebilir. Bu fonksiyon, bir bireyin örneğin,
bir odadaki mobilyaları düzenlemesine yardımcı olur.
Yüksek uzamsal hayal gücü iyi bir yön duygusu ve bir objeyi farklı açılardan hayal edebilmek
demektir. Uzamsal hayal gücü iyi tahmin ve nesne karşılaştırmasını belirler (Kosslyn, 1995).
Uzamsal hayal gücünü ölçmek için birçok yöntem vardır. Cat tabanı, mekânsal test yaratıcı bir
şekilde psikolojik yer değiştirme görevlerinin ve zihinsel sentez görevlerinin klasik tekniklerini karmaşık
mekânsal sentez görevlerinin paradigmalarına dayanarak harmanlamaktadır. (Cooper, Shepard, 1973;
Cooper, 1975; Shepard, Metzler, 1971) (glushko, Cooper, 1987, in: Nowak, 1987) (pękalska, 2013).
Zihinsel operasyonlarla ilgili çalışmalarda zaman kısıtlaması yoktur.
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Uzamsal hayal gücü, uzmanlık tanımında, uzamsal Yönlendirme ve uzamsal bellek olarak tanımlanır.
İnşaat mühendisleri, mekanik mühendisleri, yaratıcıları, astronotlar, mühendisler, mimarlar, yazı
sanatkarları, yazarlar, yönetmen, görsel sanatçılar, pilotlar, fotoğrafçılar, iç tasarımcıları ve zanaatkar gibi
bazı meslek alanları için önemli bir yetkinliktir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Mental rotasyon testlerinde geometrik şekiller açısı ve tepki süresi arasındaki doğrusal ilişki
gözlemlenir. Daha geniş açı (180 dereceye kadar), uzun yanıt süresi (Cooper, Shepard, 1973; Cooper,
1975; Shepard, Metzler, 1971). Açı 180'den büyükse, katılımcı şekli diğer tarafa döndürülmüş gibi algılar.
Bu ilişki aynı zamanda doğrusal, ama azalan, doğal bir yapıdadır. Sarkaç etkisi denen bu fenomen, insan
beyninin ekonomik işleyişini göstermektedir. Eğer rotasyon yönü önceden tanımlanmış ise tabii ki sonuç
farklı olacaktır; bu sebeple, yanıt süresi doğrusal artacak ve hiçbir sarkaç etkisi ortaya çıkmayacaktır.
Aşağıdaki nesneler, zihinsel rotasyon ölçümlerine yönelik deneysel paradigmalarda kullanılmıştır:
mektuplar (Cooper, Shepard, 1973), poligonlar (Cooper, 1975) ve 3B katılar (Shepard, metzler, 1971).
Çokgenler üzerinde çalışmalar (düz çizgi parçaları ile sınırlı rakamlar) zihinsel rotasyon testlerinde
sonuçların algılamalar tarafından etkilendiği argümanını çürütmek amaçlanmıştır. Neisser ve Kerr (1978,
in: Nowak, 1991), bir nesne döndürme açısı ile karar verme sırasındaki tepki süresi arasındaki ilişki,
sadece görsel görüntüleri değil, aynı zamanda haiptik görüntülerle de alakalı olduğunu kanıtlamıştır.
Göstergeler
Test aşağıdaki göstergeleri hesaba katmaktadır:
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Testler aşağıdaki göstergeleri içermektedir:
Doğru cevapların sayısı
Yanlış cevapların sayısı
Doğruluk = doğru cevapların yanlış cevaplara oranı
Zamanlama – ortalama
4.8 Yaratıcı tutum
Tanımlar ve araştırma metotları
Yaratıcılık (Stein, 1978), yeni ve değerli bir ürün oluşturan süreç olarak tanımlanır. Özgünlük ve
valans sadece belirli bir grup insan için belirli bir zamanda değerlendirilebilir. Stein tanımında bir çeşit
görecelik sunuyor. Yaratıcı ürün sadece özgünlük değil, aynı zamanda yararlı, örneğin pragmatik veya
estetik alanlarda yararlı olmalıdır.
Strzałecki (1979, 2012) yaratıcı stil davranış teorisi geliştirdi. Sonraki analiz (ana bileşenler,
rotasyon Varimax) temelinde aşağıdaki dört faktör (yüksek güvenilirlik göstergeleri ile) izole eder:
1. İç direksiyon (α = 0.927) - uyumsuzluk, başarısızlık durumunda her şeyi yeniden başlatmak yeteneği.
2. Bilişsel esneklik (α = 0.747), - özgünlük ve düşünce yeniliği, davranış esnekliği, çoklu çözüm üretme
yeteneği, analog bulma, estetik duyarlılık.
3. Kendini gerçekleştirme (α = 760)-hırs, hedef, ertelenmiş memnuniyet.
4. Egonun gücü (α = 0.891) - kendi potansiyeline olan inanç, engellere rağmen sorunları çözmeye
odaklanmak, bağımsızlık, eylem dizisinin stabilitesi.
Runco (1990, 2014 ) yaratıcı kişilik özellikleri ile bir triad oluşturmak istedi: zamana bilinçli bir
şekilde yatırım, çaba ve bireysel özellikler(çoğunlukla alanından : özerklik , esneklik, deneyim açıklığı ,
duyarlılık , risk kabul , içsel motivasyon , verimlilik, merak). Bu sadece düşünme esnekliğini değil, aynı
zamanda bağlılık gerekli olduğu anlamına gelir.
Bir yandan yaratıcı tutum, kişilikle doğrudan ilişkilidir. Bir bireyin dünyayı nasıl algıladığı, hangi davranış
biçimlerini tercih ettikleri, ve başkalarının hangi tür davranışlarını kabul ettikleri anlamına gelir. Öte
yandan, yaratıcılık ile ilgili beceriler, bilişsel yeterliliklerin bir öğesi olarak, yeni, yararlı fikirlerin gerçek
oluşumuyla ilişkilidir. Onların teşhisinde bir katılımcı birçok doğru çözümlerin olduğu (Weisberg 2006,
runco 2014) bir görevi açık yönetim görevlerini kullanarak yerine getirmeleri istenir.
Boyutlar ve mantık
Nęcka (2002) yaratıcı insanların özellikleri ile ilgili psikolojik uluslararası araştırmaları analiz etti.
Literatürde üç ana konu olduğunu keşfetti:
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1. Bağımsızlık - uyumsuzluk, özgünlük çözümleri ( yaratıcılık tarzı davranışlarda içsel bir direksiyona
gönderme)
2. Açıklık - yeni çözümlerin araştırılması, dünya hakkında merak (bilişsel esnekliğe atıfta bulunmaktadır)
3. Azim - zorluklara rağmen sorunları çözmeye odaklanma (egonun gücü ve kendini gerçekleştirme).
Cat testinde tanımlanan meslekler için önemli olan yetkinlik ve yeterliliklere örnekler
Yaratıcı tavırları olan bireyler özerktirler ve yeni deneyim ve deneylere açıktırlar. Genellikle yenilikçi
ürün/kavramların tanıtılması ile bağlantılı olarak, zorluklardan korkmamaktadırlar.
Yaratıcı tutum, satış temsilcileri, satış yöneticileri, mühendisler, mekansal tasarım mimarları,
mimarlar, kentsel ulaşım planlamacıları, grafik tasarımcıları, ön uç yazılım geliştiricileri, üniversite ve
okul öğretim elemanları, yazılım geliştiricileri, yazarlar, müzisyenler, koreograflar, aktörler, yönetmenler,
dekoratörler, müdürler, takı tasarımcıları ve üreticileri ve şefler gibi çeşitli meslek grupları için çok
önemli bir yetkinliktir.
Bilimsel raporda tanımlanan çalışmalara örnekler
Aşağıdaki paragraf sadece yaratıcılık ve mesleki etkinlik arasındaki ilişkiler üzerine
yoğunlaşmaktadır. Har, Stevenson, Dail (1995; Shumpeter, 1934) yaratıcılık doğrudan girişimcilik ile ilgili
olduğunu varsaymaktadır. Girişimci yeni bir ürün oluşturur ya da mevcut ürünler için yeni bir pazar arar
ve sonunda yeni bir dağıtım formu önerir. Başarısını temeli yenilikçilik ve risk almadır.
Strzelecki (1981) yaratıcılık ve tasarımcı çalışmaları arasındaki ilişkiyi buldu. Limont (1996), Görsel
Sanatlar alanında yaratıcı hayal gücünün benzersiz rolüne inanmaktadır.
Weisberg (2006), yaratıcılığın iki alanın temeli olduğunu iddia eder: sanat ve bilim. Bilinçli bir
şekilde bilim adamı, bilişsel süreç katılımıyla beraber, yaratıcı süreçlere katılmaktadır.
Göstergeler
CAT testi üç ana göstergeyi analiz etmektedir:
Bağımsızlık- alışılmışlığa karşı gelme ve otonomluk
Esnek düşünebilme- orijinallik, esneklik, deneyimlere açıklık, estetik hassasiyet, dünyaya karşı merak.
Azim- hırs, kendi kendini ölçebilme, engellere rağmen eylemlerde bulunma, bağımsızlık, efor, kişisel
motivasyon ve tatmin duygusunu sonraya atabilme, verimlilik.
4.8. Minimum yeterlilikler- sertifikalar ve izinler
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4.8.1 Sertifikalar
Tanımlar
Sertifika boyutu sahip olunan nitelikler modülünün bir parçasıdır. Rolü yatkınlık ya da psikolojik
özellikleri tanısı ile ilişkili değildir, daha çok bir test kişinin zaten yerine getirdiği ve seçilen alanda
çalışmaya başlamak için gerekli yükümlülükler hakkında bilgi toplamaktadır.
Bu yükümlülükler ülkeye ve verilen eğitim sistemine ve yerel iş piyasasının gereksinimlerine
bağlıdır. Ülkeler arasında farklılık gösterebilirler, ancak çoğunlukla tamamlanan eğitim düzeyine, ek
kurslara, çalıştaylara ve eğitimlere dayanmaktadırlar.
Boyut- tanım ve göstergeler
Sertifika boyutunun geliştirilmesi öncesinde meslek özellikleri analizi, mesleğe dahil olan görevlerin
analizi ve meslekte çalışmaya başlanmasına yol açan eğitim yolları incelenmiştir.
Polonya'da yapılan analiz, özellikle aile, çalışma ve sosyal politika Bakanlığı tarafından yayımlanan
meslek ve uzmanlık sınıflandırmasına, bu Bakanlık tarafından yayımlanan meslek kartları ve özellikleri,
bilim ve yüksek öğretim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma programları ve uzmanlık listesine
dayanmaktadır.
Sertifikalar aşağıdaki özelliklerle tanınabilir:
- eğitim tamamlama düzeyi
- eğitim ve meslek alanında kazanılan diplomaların türü.
4.8.2. İzinler
Tanımlar
İzin boyutu sahip olunan nitelikler modülünün bir parçasıdır. Bu boyutun temel amacı,
tamamlanmış özel eğitim hakkında bilgi sahibi olmak ve belirli meslekler ile çalışmaya başlamak için
gerekli izinler hakkında bilgi sahibi olmaktır.
İzin, bir kişinin özel alanlarda çalışmak istemesi halinde elde edilmesi gereken piyasa ve hukuk
tarafından yükümlü tutulan yetkinliklerdir. Yasa ile karakterize edilmişlerdir ve yasal olarak izlenen
meslekler listesine atıfta bulunmaktadır.
Boyut- tanım ve göstergeler
Cat testinde izinler boyutu verilen ülkedeki zorunlu düzenlemelere dayanmaktadır. Bir kişinin çalışmaya
başlamak için kazanmasın gereken izinlerin listesidir. Test edilen kişi, sahip olunan izinler hakkında bir
soruya cevap vermek zorundadırlar ve onları daha fazla eğitim planı için zorunlu olan izinler listesiyle
karşılaştırabilirler.
Polonya test sürümünü örnek verirsek zorunlu izinler listesi, 7 Kasım 2016 tarihli Aile, çalışma ve Sosyal
Politika Bakanı Yönetmeliği uyarınca Aile, çalışma ve sosyal politika
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Bakanlığı tarafından yayımlanan meslek ve uzmanlık sınıflandırmasına dayanmaktadır.
İzinler, Bakanlık tarafından yayımlanan ve Cat sınavında yer alan mesleklerle ilişkili nitelikler tarafından
tanımların.
8.3.

Market beklentileri

Tanımlar
Piyasa beklentileri boyutu sahip nitelikleri modülünün bir parçasıdır. İşverenlerin ek beklentileri, resmi
olarak zorunlu olmayan ama iş görevlerinde uygun etkinliğin sağlanmasını sağlayan beklentileri içerir.
Piyasa beklentileri hem sert hem de yumuşak becerilere hitap edebilir.
Boyut- tanım ve göstergeler
Cat testinde piyasa beklentisi boyutu, test edilen kişinin resmi veya gayri resmi eğitim yoluyla elde edip
edemeyeceği, işverenler tarafından beklenebilecek herhangi bir ek beceri olup olmadığını ölçmek için
tasarlanmıştır. Boyut hazırlığı, resmi meslek niteliğine ve işverenlerin gerçek beklentilerine
dayandırılmıştır.

5.Sorular ve görevlerin geliştirilmesi
Kariyer ağacı projesi ile ilgili çalışmaların üçüncü aşaması, test havuzuna eşlik edecek soru ve grafik
uyarılarının tasarımını içeriyordu. Kariyer Ağacının yapısal çerçevesine ve verilen boyutların ölçülmesi
için verilen karakteristik özelliklerine bağlı kalarak, 1946 uyarandan oluşan ve içinde 1673 test sorusu ve
bilişsel uyaranlar için 243 grafik varyansları ve yetkinlikler ve kapasiteler hakkında 30 açık uçlu ve çoktan
seçmeli soruları içeren soru havuzu geliştirilmiştir. Test soruları, mesleklerin tanımlarından mümkün
olduğu kadar çok yeterlilik açısından tanı koymak amacıyla verilen boyutun tanımında sunulan
davranışsal göstergeleri geliştirerek tasarlanmıştır. Her gösterge için duygusal-istekli, bilişsel ve
davranışsal küre ile ilişkilendirilen üç tür soru tasarladık. Bu üç kürenin her biri ile ilgili sorular hem iç
hem de dış bakış açısından çeşitlilik sağlamak amacıyla formüle edilmiştir. Psikometrik tanı amacıyla
anlatı yaklaşımının unsurlarını uyumlaştırma çabasında, soruyu zamansal açıdan değiştirmek ve onları
geçmişin ve şimdiki tanımına ve geleceğe ilişkin deklarasyon ile ilişkilendirmek için özen gösterildi. Bazı
sorular ters soru olarak geliştirilmiştir, yani negatif yanıt test edilen özelliğin varlığını ifade edecektir.
Toplam çıktı kümesi aşağıdaki sayıda soruları ve testin bazı alanlarında uyaranları dahil etmektedir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Değerler- 6 boyutu kapsayan 233 soru
Kişilik özellikleri- beş boyutu kapsayan 200 soru
Mizaç- dört boyutu kapsayan 170 soru
Kişiler arası yetkinlikler- 5 boyutu kapsayan 222 soru
Girişimcilik yetkinlikleri- 6 boyutu kapsayan 254 soru
Profesyonel tercihler- 15 boyutu kapsayan 567 soru
Bilişsel performans ve Yaratıcı tutum- 6 boyutu kapsayan 27 soru ve 243 grafik uyaran
Yeterlilikler ve lisanslar- 3 boyutu kapsayan 30 soru
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İlk altı boyu kapsayacak şekilde her sorunun cevabı Likert’in beş kategoriden oluşan ölçeğine göre
tasarlanmıştır ve testin her bir kısmı için homojendir:
1.
2.
3.
4.
5.

Güçlü bir şekilde katılmıyorum
Katılmıyorum
Bir fikrim yok
Katılıyorum
Güçlü bir şekilde katılıyorum

Bilişsel performans tanılama görevlerinin her biri 0 Puan (yanlış cevap) – 1 puan (doğru cevap)
derecelendirme ölçeği göre puanlandı. Nitelik ve kapasiteleri tanımlayan soruların cevapları, ya farklı
kategorilerden birden fazla seçim şeklinde ya da açık sorulara açıklayıcı yanıtlar olarak sunulmuş ve
sayıma tabi tutulmamıştır.
Soru seti, projeye katılan beş ülkeden bir grup yetkili yargıç tarafından doğrulandı. Uzun yıllara
dayanan deneyimlere sahip psikometri ve kariyer danışmanlığında bilimsel geçmişi olan yargıçlar,
soruları iki ölçütle değerlendirmişlerdir: tanımının kendilerine atandığı boyutu değerlendirmek amacıyla
soruların geçerliliği ve sorunun dilsel doğruluğu (iletişimcilik). Beş ülkeden yetkili yargıçların
değerlendirilmesi ile ortalamalandırıldı ve 177 (yaklaşık. Ortalama %9) en düşük sonuçları olan Likert
sorusu reddedildi, test etmek için ayrılmış oldukları özellikleri ölçmek için uygun değil olarak
değerlendirildiler. Geriye kalan 1,769 soru ve görev seti, yargıçların açıklamaları uyarınca dilsel ve kısmi
geçerlilik düzeltmesine tabi tutulmuştur. Yeterlilik ve lisanslarla ilgili sorular, kariyer ağacı araç seti
gelişiminde yer alan ülkelerde etkili olan eğitim ve belgelendirme sisteminin özgünlüğüne göre
uyarlanmıştır. Bu sorular psikometrik doğrulamadan geçmemiş ayrı bir havuz oluşturur.
Test öğelerinin havuz hazırlığı son aşamasında, profesyonel ilgi alanlarıyla eşleşen grafik uyarıcılar ve
bilişsel kürenin tanıdığı görevler tasarlanmıştır. Bilişsel uyaranlar basitleştirilmiş ikonlar veya geometrik
öğeler şeklinde sunuldu. İlgi alanları ve mesleki tercihlerle ilgili soruların içeriğini gösteren uyarıcılar,
başlangıçta fotoğraf malzemesi ve video klip olarak tasarlandı. Ancak, grafik uyarıcı kültürel evrensellik
korumak için, özgün uyaranlar grafik sanatçıları ve grafik tasarımcılarından oluşan bir ekip tarafından her
soru için özel olarak hazırlanmış grafik çizimleri ile değiştirildi. Bunlar, belirli bir mesleğin bağlamı ve
soruların içeriği ile ilgili durumlarda genellikle eğlenceli görselleştirmelerle basitleştirilmiştir. Grafik
uyarıcılar beş illüstratörden oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir: Ryszard Kudzian, Bernadeta
Biebda, Anna Kamycka, Katarzyna Foszcz ve Justyna Kieruzalska. Ekip, Rzesów Üniversitesi'nden bir
görsel sanatçı olan Profesör Jerzy Tomala'nın denetiminde çalıştı.
Sanat ekibi, beş ortak ülkenin temsilcileri tarafından geliştirilen ve kültürel, ırksal ya da dinsel
açıdan önemli sembollerin kullanımından kaçınarak bu tavsiyelere uygun olarak çalışılan kültürel
uyarıcıların evrenselliği için bir dizi öneri aldı. Tavsiyelerden biri çizilen karakterlerin cinsiyet ve ırksaletnik çeşitliliğinin yanı sıra, farklı özelliklerin test alıcılarınca tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla çizim
stillerinin çeşitliliği de içermesiydi . Her biri rastgele ayrılan sorular ile çalıştı. Bireysel karikatüristlere
atanan uyarıcıların sayısı, profesyonel ilgi testinin çeşitli boyutlarında kullanılmak üzere hazırlanmış soru
sayısı ile orantılıdır. Rasgele çalışmanın amacı, çizim stilinin test sorularına yanıt verme yolunda etkisini
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engellemekti. Bazı sorular için birden fazla çizimler hazırlanmıştır. Tüm çizimleri kariyer ağacı projesi
uluslararası ekibi tarafından danışılarak seçilmiştir.

6. Adapte olabilmeyi test etmek ve eğitimsel ve profesyonel profilleme
Soru dağılım algoritması iki parametreye dayanır: soru zorluğu ve standart ölçüm hatası. Test edilen
kişilere gösterilen ilk soru, zorluk düzeyi 0 (Xu, Wang ve Shang, 2016) standardına eşit olan bir şekilde
seçilir. Bu değer, test alan kişinin ilk sonucu olarak da kabul edilir. Mesleki ilgi yoğunluğu en kapsamlı
testinde ölçülen özelliklerinin hesaplanabilmesi için gerekli soru sayısını azaltmak için, yukarıdaki kuralın
ek Ayarlamalar 15 test (boyutları) ölçeklerine uygulanır. Değerlendirilen kişiler, sınavın başında, ilgi
değerlendirmesinde yer alan 15 boyutun isimlerinden, özelliklerine en uygun gibi görünen 3 mesleki
faaliyet alanından seçilmelidir. Test edilen kişiye: “listeyi okuyun ve sizin, niteliklerinize ve becerilerinize
en uygun meslekler grubuna tıklayın. "Test, muayene edilen kişinin belirttiği ölçülerle başlar. İlk soru her
zaman rasgele yanıt merkezi kategori için standart zorluk parametresi 0 pozitif ve en yakın olduğu ölçek,
üç soru (0; 1) aralığı dışında seçilir. bu demek oluyor ki ilk üç soru ortalamanın üstünde sonuçlar alan
kişiler için tipiktir. Diğer 12 ölçek açısından, bir soru rasgele orta kategori için standartlaştırılmış bir
zorluk değeri eksi ve en yakın 0, ortalamadan daha düşük aralığı olan (-1; 0), üç soru arasından seçilir.
Tüm diğer Likert tip ölçekleri için ilk sorular rasgele orta kategori yanıtı standartlaştırılmış zorluk değeri
negatif ve 0, aralığından (-1) en yakın olduğu 3 soru dışında seçilir; ve bu tür sorular olmadığında,
kategori değeri negatif ve 0'a en yakın, ancak aralığı (-1; 1) seçilebilir. Yanıt verenlerin, mümkünse
merkezi yanıtlardan kaçınmaları istenir.
Aşağıdaki soruların seçimi, ölçülen özelliğin tahmini standart hataların değerlendirilmesine dayanır.
Tahmin standart hatası bilgi kriterlerinin bir tersidir ve ölçülen kişinin ölçülen özellik seviyeleri ile ilgili
birbirini takip eden sorularda daha az ve daha küçük değişiklikler kullanır. Algoritma 0.315 veya daha az
ortalama hata tahmini ulaştıktan sonra test durur, bu da elde edilen sonuç, yani güvenilirlik, klasik Test
teorisinin anlamı içinde %90 düzeyi sağlar. Alternatif bir koşul, ölçekteki tüm set soruların tükenmesi
(16-43), değerlendirilen kişiden son derece tutarsız cevaplar alma ve maksimum tahmin hatasının
amacına ulaşmaması durumunda mümkündür. Test ölçeğinde yüksek sonuçlar alan kişilerin
karakteristiği olan bir soruya yanıt alınması durumunda, bir sonraki soru, test ölçeğinde yüksek sonuçlar
alan kişilerin, yani "daha zor" olan daha karakteristik bir soru olacaktır. Düşük puan alan kişilerin yanıt
karakteristiklerini aldıktan sonra bir sonraki soru "daha kolay" olacaktır (karwowski, Jankowska, &
Stanaszek, 2015) . Güvenilirlik oranının hesaplanması, kişinin ilk üç soruyu yanıtlaması test edildikten
sonra başlar. Daha sonra güvenilirliğin bir bileşeni olan yanıt varyansı belirlenebilir. İncelenen kişinin
yanıtları tutarlı ise, yanıt varyansı kabul edilen eşiğin altına düşer, bu da ölçüm tamamlanmasına izin
verir. Üç test terazisinde, değerlendirilen kişinin en uygun özellikleri olarak tanımlanan eğitim ve mesleki
ilgi açısından en az soru sayısı 6'da belirlenir. Diğer çıkarlar açısından test terazisi minimum soru sayısı 4
ve diğer benzer testlerde 5'dir. Muayene edilen kişi tarafından elde edilen standart sonuç, sten skorlarına
dönüştürülür. Standardizasyon referans noktası nüfusun ortalaması ve ilgili ülkelerden 15-25 yaşındaki
insanların genel nüfusu için standart sapmalarıdır.
Bilişsel yetenek ölçekleri için, adapte edilebilir testler kullanılmaz. Böyle bir karar, güç testleri için tipik
olan ölçüm mekanizmalarının (belirli bir süre içindeki doğru cevapların sayısı, önceden ayarlanmış zaman
aralığında dikkat dağılımının ölçümü) yanı sıra görev havuzundaki sınırlı sayıdaki öğelerin sayısı
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nedeniyle alındı (Şahin ve Weiss, 2015). Bilişsel testlerde müteakip uyaranlar (görevler) seçimi, pilot
testin sonuçlarına dayanılarak belirlenen uyarı hiyerarşisi temelinde yapılır. Sonlanma koşulu, ölçüm
süresinin dolması veya ölçek için test öğelerinin tüketilmesidir. Bu ölçeklerin özellikleri Klasik Test
Teorisi temeline dayanarak alınmıştır.
Çalışmada kullanılan testlerin sayısı, test olan kişilerin ilgi alanlarının test sonuçlarının düzeltilmiş
profiller arası benzerliğinin değerlendirilmesi ve testte yer alan mesleki gruplardaki ve meslek
gruplarındaki ilgi alanlarının istenen konfigürasyonuna bağlıdır. Değerlendirilen kişi tarafından işaret
edilen ilgi testinin üç ölçeği daima önce rasgele sırada sunulmaktadır. Daha sonra, rasgele düzenlenmiş
diğer 12 eğitim ve mesleki ilgi testinden alınan sorular sunulmuştur. Her zaman sınava tabi olan 15 ilgi
alanı ölçeğinin en yüksek puanlarını açıklayan standart sonuçlara dayanarak, test edilen kişi için en
yüksek puanın üç eğitimsel ve mesleki alanı göstermektedir. Bu üç alanın her birinde, Kariyer Ağacında
tanımlanan 200 meslek örneğinden hangisinin uygun olduğunu incelemek için gereken test boyutları,
daha ileri teşhis için seçilmiştir. Bu boyutlar, 200 meslek örneğinin her birinin meslek profillerinin
analizine dayanarak belirtilmiştir. Teklifleri belirtmek için gereken tüm boyutlar rastgele bir sırada teşhis
edilir. Nihai olarak profesyonel bir profil için olasılık indeksi, n-boyutlu Öklid uzayındaki vektör olarak
hesaplanır; burada n, test edilen ölçeklerin sayısıdır (Brzeziński, 1987; Schroger, Rauh ve Schubo, 1993).
Ölçek sayısıyla profiller arasındaki farkın düzeltilmesini takiben, her bir grupta, değerlendirilen kişinin
teşhis edilen özelliklerine profilde en yakın örnek meslek belirtilmiştir.

7. Bilgisayar odaklı versiyonun tasarlanması
Kariyer Ağacı araçlarını kullanmak için gereken yazılım iki versiyonda hazırlandı. İlk sayı,
değerlendirilen kişilerin CaT test setinin test sorularına ve bilişsel uyaranlara verdiği yanıt hakkında
verilerin toplanması amacına hizmet etti. Bu sürüm, sonraki test ölçeklerinin tüm Likert sorularını
rastgele sırayla görüntüledi. Bilişsel uyaranlar, önceden belirlenmiş, artan bir zorluk sırasına göre veya
rasgele olarak, test prosedürüne bağlı olarak dağıtıldı. Test edilen kişilere, bir dizi yanlış cevaptan sonra
bile tüm görevleri yerine getirmesi istenmiştir. Kariyer Ağacı araçlarının geliştirilmesi için ön öneri
toplayan değerlendirme anketleri, sınav katılımcılarına gönderildi.
Pilot çalışmanın katılımcıları için, sonuçların tanımını sağlayan raporlar hazırlandı. Testlerin ilk
versiyonu ile test edilen kişiler için yapılan raporlar, soruların ve ölçeklerin psikometrik özelliklerini
değerlendirdikten ve test ölçeklerini en iyi performansa sahip sorularla oluşturduktan sonra oluşturulan
yerel veri tabanının kullanımı ile çevrimiçi yazılımın dışında hazırlandı. Raporlar oluşturmak için
kullanılan verilerin hazırlanması için istatistiksel paket IBM SPSS version 24 kullanılmıştır. Raporlar MS
Office paketinde üretildi.
Kariyer Ağacı test setinin ikinci versiyonu, hedef forma benzer biçimde geliştirildi. Likert sorular,
yukarıda açıklanan ve bilgisayar uyarlamalı testte uygulanan kurallara göre test edilenlere verildi.
Çevrimiçi teşhis gerçekleştirmek için kullanılan yazılım, Flask, Python ve MySQL teknolojilerini
destekleyen sunucu üzerinde çalıştı. İstemci tarafındaki yazılım, JavaScript, AJAX, JSON, XML teknolojisini
kullanarak standart HTML5'i kullandı. Yazılım, en popüler tarayıcılarda çalışmak üzere uyarlanmıştır:
Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera ve Edge. 4 hiyerarşik kullanıcı seviyesi kuruldu: sınav
muhatabı, denetçi / danışman, ulusal yönetici, genel müdür.
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Pilot çalışma tamamlandıktan sonra veritabanı yeniden yapılandırıldı ve soru dağıtım yazılımı
değiştirildi. Doğrulama çalışması aşamasında, projenin ihtiyaçlarına özel olarak adapte edilmiş Joomla
Modülleri yaygın şekilde uygulanmıştır. Kullanıcı arabirimi, Kariyer Ağacı'nın başlangıçta hazırlandığı 5
dili destekleyecek ve gelecekte ek dil sürümleri ekleme imkânı tanıyacak şekilde tasarlandı. Dil sürümü
bir İnternet adresinin uzantısına bağlı olarak otomatik olarak seçilir, ancak kullanıcının tercihlerine göre
değiştirilebilir. Sorular da dahil olmak üzere dil ara yüzü baskısı, ulusal yönetim düzeyinde mümkündür.
Yeni soru ve raporların eklenmesi programlama çalışmalarını gerektirir.
Yazılım belgeleri, Kariyer Ağacının gelecekte geliştirilmesi ve değiştirilmesini sağlamak için MySQL
veritabanı diyagramını içeren ISO15554 SPICE standardında hazırlandı. Bununla birlikte, bu belgelerin
ayrıntılı bir araştırması, araçlar kullanıcıları kılavuzunun kapsamının ötesine geçmektedir. Pilot ve
geçerlilik çalışmaları sırasında, test kullanıcıları ve danışmanlar için ayrıntılı bir kılavuz hazırlandı.
Talimatlar ekran görüntüleri ve Kariyer Ağacı araç seti operasyonunun her aşamasının açıklamasını
içermektedir. Mevcut kullanıcıya uyarlanan talimatlar bu kılavuzun üçüncü bölümünde bulunabilir.
Kariyer Ağacı sistemine bir Google e-tablosu şeklinde harici bir çözüm olarak tasarlanan doğrulama
aşamasındaki araçlara anonim bir değerlendirme anketi eklendi. Test edilen kişi tarafından kullanılan test
sürümüne uyarlanmış bir dilde anket, test setleri ile sınamayı tamamladıktan sonra otomatik olarak
görüntülenir. İncelenen kişilerden ve danışmanlardan doğrulama çalışması geribildirimini aldıktan sonra,
ankette sağlanan kullanıcıların görüşleri temel alınarak hazırlanan bir dizi yeni yazılım geliştirildi.

8. Test sonuçları ve kariyer tavsiyeleri
Sonuçları raporlayan ve kariyer tavsiyelerini gösteren modül, geçerlilik versiyonu hazırlanırken
CaT test setine eklendi. Modül test edilen kişi ve danışman için ayrı raporlar görüntüler. Raporda yer
alanlar:
1. Nicel sonuçlar.
2. Aşağıdaki alanlarda test sonucu elde edilen sonuçların nitel analizi (test edilen kişi ve danışman
için).
3. Muayene edilen kişilerin sunulan alanlarını güçlendirmek için danışmanlara gösterilen işaretler.
4. Belli mesleklerin performansıyla ilgili olarak test edilen kişinin güçlü yönlerinin gösterilmesi.
Nicel sonuçlar, test edilmiş bir kişi için çizelgeler kümesi olarak sunulmaktadır. Sonuçların ayrıntılı
nitel metin açıklamasında, her bir boyuttaki sonuç düzeyine (test ölçeği) bağlı olarak farklılaşan bilgiler
bulunur. Sonuçlar 1 ila 4 sten arasında veya 6 ila 10 sten arasında olduğunda, ek bir açıklama, bu tür
özelliklere sahip olmak ve önerilen bir mesleği seçmek için akılda tutulması gereken değerler gösterilir.
Danışmanlar rapor versiyonlarında sten puanı olan bir tablo ve danışmanlık önerileri ile ilgili ek bilgileri
görebilirler. Test edilen kişinin raporu testten hemen sonra bir pdf dosyası olarak oluşturulur. Okumak
veya testten sonra daha sonra indirmek mümkündür. Rapor otomatik olarak kullanıcı kişisel çevrimiçi
kataloğunda kaydedilir. Bu raporun seçili paragrafları otomatik olarak CV ve E-Portföyüne kopyalanarak
düzenlenir.
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Kariyer önerileri, CaT araç setinin hazırlanmasının ilk aşamasında analiz edilen ISCO-08
mesleklerinin tanımlamaları temel alınarak bireysel test sonuçlarına göre oluşturulmuştur. Kariyer
danışmanı için olan(bir psikolog veya pedagog da dahil olmak üzere) raporunda, test edilen kişi,
incelenen kişinin kişilik özellikleri, mizacını veya sosyal yatkınlığını keşfetmesine olanak tanıyan
sonuçların tam bir tanımlaması ile karakterize edilir. İncelenen kişinin iyileştirilmesi gereken güçlü
yönleri ve alanları, bunları kullanma imkânlarını ve kendilerini ortaya çıkarabilecekleri belirli
davranışları ve durumları destekleyen açıklamalar içermektedir.
İncelenen kişi ve ebeveynler, öğretmenler ve mesleki yetenekleri tanıma sürecinde öğrenciye eşlik
eden öğretmenler, kişinin ihtiyaçlarına uygun şekilde açıklanan sonuçları alırlar. Bu incelenen kişilerin
özelliklerini net ve erişilebilir bir şekilde keşfetmelerini sağlayan sonuçları psikolojik olarak yorumlayan
bir yorumdur. Kariyer veya psikolojik danışma ile uğraşmak zorunda kalmayan bir kişi tarafından
anlaşılabilen kelimelerin (kavramlar, açıklamalar) uygulanması ile yazılmıştır. Güçlü ve zayıf yönler, daha
fazla gelişme ve güçlendirme fırsatı olarak sunulmaktadır. Danışmanlık aracının bu sürümünün amacının
belli bir tasviri, her öğrencinin böyle bir testi yalnız (tek tek) çözebilmesi ve sonuçların anlaşılır bir
şekilde okunabilmesi gerçeğidir. Yorum, artan fırsatlar ve yeni beceriler kazanma konusunda olumlu bir
perspektif göstermektedir.
Kariyer tavsiyesinin sonunda, CaT araç seti tarafından örnek olarak sunulan bir mesleğin içinde
çalışması için gerekli eğitim yolu hakkında bilgiler vardır. Bu aşağıda sunulmuş Şekil 1'de ki gibi
görünebilir.

Bir şef muhasabeci olarak çalışmak için:

genel bir ikinci öğretim

Ekonomi alanında
üniversite eğitimi (finans
da uzmanlaşmak ve
muhasebecilik veya
işletme ve yönetim)

Bir şef muhasebeci olmak için imkanları aşağıdakilerle arttırabilirsiniz:

finans alanında
sertifikalar

muhasebe defterinin
tutulması hakkında
sertifikalar

ingilizce sertifikası

Şekil 1. Eğitimsel yol
sunumunun örneği

9. E-Portföyle ve Avrupa da geçerli CV
CaT testi ana bölümlerinin inşası sırasında, proaktif iş aramayı destekleyen ek araçlar seti de
hazırlandı. Bu araçlardan birisi online katalog ve web sayfası olarak hazırlanmış bireysel portföydür.
Portföy, Europass w standardında otomatik olarak üretilen CV ile bağlantılıdır.
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İş aramak için faydalı olacak CaT portföyü, "resmi, gayrı resmi, yaygın eğitim sırasında kazanılan
öğrenme çıktıları" ve kariyer geçmişi sunma imkânı sağlar. Portföy, kariyer gelişimiyle bağlantılı
kullanıcının yeterliklerinin ve hakklarındaki bilgilerin bir listesidir (CV + CaT test sonuçları + diğer
yüklenen / doldurulan resimler, fotoğraflar, programlama kodu, web sayfalarına bağlantılar). Portföy,
kısmen CaT testi kullanıcısı testi tamamladıktan SONRA otomatik olarak oluşturuluyor. Bu, test sırasında
kullanıcı tarafından doldurulan verilerin yüklendiği ve yerine getirilmesi gereken bazı verileri + boş
alanları içeren ayrı bir web sayfası olarak görünmektedir. Kullanıcı kendi beceri ve yeterliliklerini zaman
çizelgesi biçiminde görebilecektir. Bu web sayfasına bağlantı, işe alım sırasında işverenlere gönderilebilir.
Portföyün içeriği:
Katman 1: Basit, kısa versiyon, CaT testinin özeti içeren bilgi grafikleri: önerilen meslekler
hakkında bilgi + geliştirilecek güçlü noktalar / yanlar - her mesleğe göre CaT testi ile ortaya konan
yetkinlikler ve beceriler. Kullanıcı tarafından cazip ve ilginç bulunacak bir şekilde yeterlilik / beceri seti
sunar. Bu katman varsayılan olarak gizlidir ve kullanıcı tarafından düzenlenemez, tüm alanlar otomatik
olarak test sonuçlarına göre doldurulur. Kullanıcı aşağıdakilere karar verebilir:
- CaT test sonuçlarının hangi bölümleri (ayrı boyutlar veya katmanlar) kamu veya özel olacak (reşit
olmayanlar için her bölüm her zaman gizli);
-

işveren araştırması için veri tabanında CaT test sonuçlarının (profilinin) mevcudiyeti hakkında.

E-portföy, katman 1'de bu gibi verileri kapsar (test sonuçlarını ele alınmasıyla: tavsiye modülü):
• kullanıcının adı
• önerilen meslek resim ve isimleri
• Ölçülen boyuttan test sonuçları(açıklama ve grafik) CaT test sonuçları not edilerek. burada değişikliklere
izin verilmiyor.
• eylem düğmeleri: ayrıntılı portföyü düzenle, kapatma.
2. Katman: Zaman çizelgesi formatında sunulan yetkinliklerin ve becerilerin ayrıntılı listesi. Bu katman
kullanıcı tarafından düzenlenebilir, düzeltilebilir, silinebilir. Alanlar kullanıcı tarafından manuel olarak
doldurulmaktadır veya sistem tarafından otomatik olarak doldurulmaktadır. Portöylden gelen her veri
grubu kamuya açık veya özel olarak olabilir (reşit olmayanlar için her bölüm her zaman gizli). Ayrıca bu
bölümde kullanıcı şunları yapabilecektir:
- Kendi örnek çalışmalarını yüklemek: fotoğraflar, programlama kodu, şiirler vb. Maks. 10 MB
- Kendin açıklama hazırla: Benim Hakkımda; Profesyonel amaçlar; Güçlü yönlerim - Zayıf yönlerim.
E-portföylerin en önemli amacı aşağıdaki verilen hakkına online bilgi sağlamaktadır:
Aşağıdaki kategorilerde tanımlanan eğitim ve eğitimler:
-

Dan itibaren
‘e kadar
Eğitim ve eğitimler sağlayan organizasyonlar
İsim
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-

Verilen yetkinlik ödülünün ismi
Verilen konfirmasyonun çeşidi

İş deneyimi:
-

‘den gelen
-e kadar ('’süren’’ bir opsiyon)
meslek veya elinde bulunan pozisyon
ana aktiviteleri ve sorumlulukları
iş veren
isim

Kişisel beceriler ve yeterlilikler:
-

sertifikalarla ve seviye bilgisiyle beraber dil becerileri
sosyal beceriler ve yetkinlikler: kendi tanımlamasıyla
organizasyonel beceriler ve yetkinlikler:- kendi tanımlamasıyla
işle alakalı beceriler ve yetkinlikler:- kendi tanımlamasıyla

Portföyün zaman çizgisi görünümü kullanıcının verilen bilgileri zamansal biçimde görmesini
ve düzenlemesini sağlar. İş tecrübesi, eğitim ve eğitimlerle ilgili bilgiler, yalnızca kullanıcı için
varsayılan sürücü olarak zaman çizelgesinde görülebilir. Kullanıcı kariyerinde diğer önemli
adımları ekleyerek zaman çizelgesini düzenleyebilir. Zaman çizgisi, listedeki ilk öğeden günümüze
yayılır. Elemanlar kronolojik olarak sıralanır. Yetişkin kullanıcı zaman çizgisinin özel veya genel
olup olmadığına karar verebilir.

Kişisel bir zaman çizelgesinin nasıl olabileceği Şekil 2’deki gibi örneklendirilebilir:

Deneyim/olay
3
Deneyim/olay
2

Deneyim/olay
1

Portföy ve CaT testlerinden elde edilen bilgiler, çevrimiçi CV'de Europass formatında
dönüştürülebilir. Çevrimiçi CV ile olan bağlantı, iş ararken bir işverene gönderilebilir. CV ayrıca
masaüstünde tasarruf sağlamak için pdf formatında indirilebilir. Özgeçmiş başarıları ve
yeterliliklerin onaylarını sunmak için portföye otomatik olarak eklenen bağlantıyı içerir.Ek özellik
133

işverenler için aranabilir bir veri tabanıdır. CaT sistemine kayıtlı işverenler (işverenleri
tanımlamak ve kullanıcı profillerini korumak için kayıt gerekli) aşağıdaki işlevleri
yapabileceklerdir:
-

-

-

-

-

Sistem listesinde tanımlanan 200 listesinden meslek gruplarını veya bir mesleği seçmek
ve aramaya başlamak. Sonuç olarak, işveren, araştırılan meslek grubuna veya aranan
mesleğe teklif edilen CaT veri tabanında bulunan test edilen kişi sayısıyla ilgili bilgi
alacaktır.
- CaT testi ile ölçülen her ölçüyü puanlayarak gelecekteki çalışanın istenen profilini
hazırlamak. İstenen profile yerleştikten sonra, işveren, CaT veritabanında bulunan ve
önceden belirlenmiş bir benzerlik seviyesinde beklenen profile uyan test edilen kişi
sayısıyla ilgili bilgi alabilir.
- Seçilen tüm kişilere işe davet e-postası gönderin. Mesaj, işveren hakkında (kayıttaki
iletişim bilgileri, sunduğu pozisyonun açıklaması (alan adı arama öncesi zorunlu alandır),
bazı özel beklentiler (çalışma ülkesi, dil, beklenen mesleki deneyim, bazı izinler /
sertifikalar) bilgi verir mesajı, işe alma süreci için CV elde etmek için işverenden gelen
istek hakkında bilgi verir.
- Mesajı alan her kişi, seçilen ayrıntılı test sonuçları profili ve / veya açıklaması, portföyün
seçilen unsurları, doğrudan iletişim verileri ile çevrimiçi CV'ye (veya CV'li bir dosyaya)
bağlantılar içeren bir e-posta gönderebilir.
- Sonuçlar hakkında (her iki tarafı da) bilgilendirmek için bir seçenek olacaktır (işe alınma
/ işe alınmamak, işe alım süreci tarafından tatmin edilir).Bu başlangıç sayfası
istatistiklerinin kaynağıdır.

Açık Avrupa iş marketindeki aktiviteleri destekleyen ek araçları bu el kitapçığının içincü kısmında
bulabilirsiniz.
2.

Part Kariyer Ağacı Test setinin psikometrik özellikleri

1. Testin doğrulanma süreci
Psikometriye dayalı model
Bireysel ifadelerin ve bilişsel görevlerin psikometrik özelliklerini değerlendirmek ve testin son
haline girecek olanları seçmek için bir çalışma yürütülmüş ve sonuçları, Öğe Yanıt Teorisine (IRT)
dayalı bir analize tabi tutulmuştur. Öğe Karşılık Teorisi, Klasik Test Teorisine benzer şekilde,
testte ölçülen özelliklerin yoğunluğu hakkında bilgi edinmenin yolunu tarif eder. Klasik Test
Teorisi temel alınarak tasarlanan testlerle karşılaştırıldığında IRT modeline dayalı olarak
tasarlanan ölçüm araçları, test incelemesi doğrulama denemesinden farklı bir özellik örneği
üzerinde yapıldığında ölçülen karakteristiğin gerçek seviyedeki tahmininin daha fazla
doğruluğunu garantiler (Hawrot, 2015, s.294). IRT modellerinin bu özelliği, potansiyel olarak
geçici olarak değişen kritik model temelinde hazırlanan ve farklı öğrenci ve yetişkin gruplarına
genişletilmesi amacıyla geliştirilen Kariyer Ağacı testleri için önem taşımaktadır.
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IRT teorisi, test özelliklerinin, psikometrik özelliklerinin bilinmesi koşuluyla, bireysel test
maddelerinin tepki stiline dayanarak tahmin edilebileceğini varsaymaktadır. IRT teorisinde, test
sorusuna yapılan herhangi bir yanıtın ve verilen bir sorunun olasılık karakteristiği ile verilen
yanıt kategorisi için çoklu yanıt soruları olması durumunda test edilen kişinin özellik (mülkiyet)
yoğunluğu hakkında bilgi sunduğu varsayılmaktadır. Bu düşünce yapısı Klasik Test Teorisinde
uygulanan ve genel test sonuçlarına odaklanan yaklaşım ile farklılık gösterir. IRT’de aşağıdakiler
varsayılmıştır:
a) İncelenen kişinin davranışının tek bir özellikten kaynaklandığı,
b) Belli bir test maddesine verilen cevaplar, başka herhangi bir test maddesine verilen cevaplara
bağlı değildir,
c) Belli bir test maddesine cevap verme olasılığı, bir test maddesinin karakteristik eğrisi adı
verilen matematiksel bir fonksiyonun grafiksel bir görüntüsü şeklinde sunulabilir; bu da, test
maddesi ayrımcılığının güçlüğünü ve sonucu tahmin etme ihtimalini resmeder (Avsar & Tavsancil,
2017; Balsis, Ruchensky ve Busch, 2017; Hornowska, 2010, s. 193-196)
Pilot Çalışmalar
Kariyer Ağacı kümesinin psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi, pilot ve geçerlilik çalışması
boyunca gerçekleştirildi. Pilot fazda, önceki bölümlerde anlatılan şekilde geliştirilen bütün test
setinin tam bir versiyonu kullanılarak yapılan bir inceleme gerçekleştirildi. Değerlendirilen her
kişi tüm soruları yanıtladı ve tüm bilişsel görevleri yerine getirdi. Geniş bir soru ve görev setine
yanıt vermek genellikle öğrenciler için 3 ila 7 saat arasında sürdü. Sınav, öğrencilerin yaşına ve
çalışma hızına bağlı olarak 3 ila 6 aşamaya bölündü.
Ölçümlendirme Yapısı
Pilot çalışmanın tamamlanmasından sonra, ilk havuzdaki Likert soruları ölçeklere kategorize
etmiştir. Kariyer Ağacı testlerinin tasarımında benimsenen ampirik yaklaşım, tekdüze teorik
varlıklarla ilgisi olmayan bir çerçeve karakterine sahiptir. Bu nedenle, ölçekler arasındaki
korelasyonları varsayan oblik (objektif olmayan) oblimin rotasyonu kullanılarak, altı testin (esas
katman) her biri için temel bileşenler yöntemi ile faktörlerin çıkartıldığı bir araştırmacı faktör
analizi (EFA) kullanılmıştır. Bu yaklaşım, sorulardan birincil olarak çıkarılan faktör sayısını
belirten ampirik yapıya genel bir bakış açısı getirdi (Flora & Flake, 2017; Howard, 2016).
Analizler istatistiksel yazılım paketi olan IBM SPSS 24 sürümünde yapıldı. Bilişsel güç testleri ile
ilişkili olarak, uyaranlar ölçeği sınıflandırmasının analizi, ölçeklerin her biri bir boyutlu bir araç
olarak yapılandırıldığından yürütülmedi.
Soruların özellikleri
Pilot araştırmaların önde gelen amacı, soruların ve görev havuzlarının psikometrik
özelliklerinin derecelendirilmesi idi. Bu amaçla Öğe Yanıt Teorisi (IRT) kullanılmıştır. Psikometrik
modelin seçiminde, IRT modelinde soruların parametrelerinin tahmin edilmesinin, bir boyut şart
ihlaline karşı oldukça dirençli olduğu, gizli bir değişken dağılım normallik sapmasının yanı sıra
diğer varsayımlar ihlali olduğu söylenebilir; Homojen gruplar (Harrison, 1986; Lau & And Others,
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1996; Tate, 2000; Woods, 2008) hesaba katılmıştır. Bu nedenle, Kariyer Ağacı soru havuzuna
soruları almak için tahmini soruların özellikleri temel oluşturuyordu.
Beş yanıt kategorisindeki Likert sorularına derece yanıt modeli (GRM) (Samejima, 1969;
Thissen, Cai, & Bock, 2010) dayalı özellik analizi yapılmıştır. Hesaplama için IRTPro sürüm 4.0
yazılımı (Skórska & Świst, 2015) ve Stata SE sürüm 14.2 yazılımı kullanılmıştır. Test soruları
özelliklerinin, düşük ayrımcılık ve yüksek standart hata içeren maddelerin reddedilmesine
dayanan faktör analizi ve test seti kalibrasyonu kullanıldığı değerlendirilmelere dayanarak, en
zayıf psikometrik parametreleri olan 577 Likert soru havuzu kaldırılmıştır.
Toplam çıktı kümesi aşağıdaki sayıda soruları ve testin bazı alanlarında uyaranları dahil etmektedir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Değerler- 6 boyutu kapsayan 233 soru
Kişilik özellikleri- beş boyutu kapsayan 200 soru
Mizaç- dört boyutu kapsayan 170 soru
Kişiler arası yetkinlikler- 5 boyutu kapsayan 222 soru
Girişimcilik yetkinlikleri- 6 boyutu kapsayan 254 soru
Profesyonel tercihler- 15 boyutu kapsayan 567 soru
Bilişsel performans ve Yaratıcı tutum- 6 boyutu kapsayan 27 soru ve 243 grafik uyaran
Yeterlilikler ve lisanslar- 3 boyutu kapsayan 30 soru

Rzetelność
Bilgisayar uyarlamalı testin IRT modeline dayanan değeri, klasik Test Teorisi güvenilirlik
konseptinin geliştirilmesi olan testin bilgi fonksiyonudur. Bilgi işlevi, özelliklerin belirtilen
seviyedeki gerçek seviyesinin tahmininin ne kadar doğru olduğunu gösterir. Fisher bilgi teorisine
dayanarak, iki parametre GRE modelinde, gizli bir özelliğin verilen bir seviyesi için bilgi
fonksiyonunun değeri Θ (teta), cevapların seviyesindeki anahtara ve anahtar ve soru ayrımı ile
uyumluna göre olasılığının çarpımıdır; - (Nicewander, 2017). Uygulamada, test bilgi fonksiyonunun
değeri, klasik Test Teorisinde bir güvenilirlik ölçüsü olarak hesaplanan tek test ölçüm doğruluğu
göstergelerinin yerini alan, standart değer olarak ifade edilen özel karakteristik değerler için
soruların bilgi işlevlerinin toplamı olarak hesaplanır. Testin bilgi fonksiyonu ile ifade edilen
özellikleri normalde bir grafik formunda sunulmaktadır. Kariyer Ağacı test skalası bilgi
fonksiyonunun bir örneği Şekil 3'te gösterilmektedir. Test özelliklerinin karakteristikleri, Şekil 4'te
gösterilen test bilgi eğrisi olarak da temsil edilebilir.
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Şekil 3. Profesyonel ilgi alanları ölçütünün fonksiyonel eğrisi hakkında bilgi- Spor ve Fiziksel aktivite
Bilgi fonksiyonları grafikleri, standart değerlerde (X ekseni) ifade edilen, ölçülecek gizli
özelliklerin belirli bir tezahürünü teyit eden test edilen denekler için, ordinatta (soldaki Y ekseni)
muhtemel nokta sonuçlarını göstermektedir. Standart hatanın grafiği (sağdaki Y ekseni) test bilgi
fonksiyonunun grafiğine yerleştirilir. Şekil 3, spor ve fiziksel aktiviteye yönelik ilgi ölçütleri
kullanıldığında saklı özellikleri en ekstremde yani çok yüksek veya çok düşük olduğu, durumlarda
çok düşük değerlendirme düzeylerini göstermektedir.

Şekil 4. Profesyonel ilgi alanları ölçütü için test karakteristikleri eğrisi – Spor ve fiziksel aktiviteler.
Şekil 4'te gösterilen test karakteristik eğrisi, sorular kategorisinin karakteristik eğrisine
eşdeğerdir. Karakteristik eğri, gizli bir özelliğin (X) yoğunluğuna karşılık gelen ordinat (Y) eksen
test noktası sonucunu gösterir. Grafik, değerlendirilen kişi + -2 standart sapma aralığında, yani
nüfusun yaklaşık% 95'ini kapsayan ortalama ilgi yoğunluğunu gösterdiğinde, sporda ve fiziksel
aktivitede mesleki ilgi alanlarının ölçeği için sonuçların daha doğru bir şekilde puan
farklılaştırılmasının doğruluğunu teyit etmektedir. Çok yüksek ve çok düşük sonuçlar ile, önemli
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karakteristik farklılıklar küçük test noktası farklarına karşılık gelecektir. Bu düzenlilik, yukarıdaki
grafikte, ortalama sonuçtan standart sapmanın + -1,96'sı ve yatayda mesleki ilgi testinden spor ve
fiziksel etkinlik faiz ölçeğinin karşılık gelen puan sonuçlarını seçerek absisik değerler gösterilerek
gösterilmiştir.
Doğrulama versiyonu
Bilgisayarlı Uyarlamalı Test algoritması ile ilgili Likert soruları durumunda 1096 Likert sorusu,
243 kısmi modifiye bilişsel uyaran ve 30 nitelik ve kapasite sorusunun parametre tahmin
sonuçları çevrimiçi sınamanın yeni bir sürümünün hazırlanması için kullanılmıştır. (Bilgisayarlı
Uyarlamalı Test - CAT). Bilgisayara uyarlanmış testler olarak tasarlanan teşhis araçları, test edilen
kişiler için bilgisayar ekranı üzerindeki soruları ve görevlerini gösterir. Bilgisayara uyarlanmış
test kullanılan testlerde elde edilen sonuçlar her sorudan sonra test sırasında hesaplanır.
Uygulanan bilgi işlem algoritmaları, sonucun varsayılan güvenilirliğini elde etmeye olanak tanıyan
mümkün olan en az sayıda soru ve görev kullanarak çalışmanın yürütülmesini optimize eder.
Kariyer Ağacı test seti ile değerlendirilen kişilerde ölçülen özelliklerin seviyesinin tahmin
edilmesi, maksimum olasılık yöntemine (ML) (Barrada, Olea, Ponsoda ve Abad, 2009; Karwowski
i, 2015) dayanmaktadır. Sonuç, ölçeklerin bir boyut ve bağımsızlığı varsayılarak, her bir ölçek için
ayrı ayrı hesaplanır. Bir boyutluluk varsayımı IRT yaklaşımında yaygın olarak kullanılır, ancak
soruların özelliklerinin ve bunların arasındaki ilişkilerin özelliklerini ihmal eder. Ölçütlerin
varsayımının bir boyutuna dayanarak yapılan analizler yine de, soru parametreleri tahminlerinin
sonuçlarını tamamen düzeltir, bu nedenle çoğu IRT modelinde kullanılırlar. Çok boyutlu IRT
(MIRT) modeli daha doğrudur, ancak gerekli yüksek örneklem büyüklüğü ve yorumlama
karmaşıklığı nedeniyle (Kondratek & Pokropek, 2015; Reckase, 2006, s. 608) çok daha az
kullanılır. Kariyer Ağacı testleri ile ölçülen özelliklerin yoğunluğunun değerlendirilmesi için
seçilen yöntem, EAP yaklaşımıyla (posteriori beklenen) veya Bayes modeli gibi diğer yaklaşımlara
dayanan yaklaşımla karşılaştırıldığında ölçeğin uçlarına doğru daha yüksek standart tahmin
hataları ve sonuç sapmalarıyla karakterizedir (Karwowski i in., 2015, s. 382; Wołodźko & Żółtak,
2015). Bununla birlikte, bu özellik, Kariyer Ağacı testinde,bi avantajdır, çünkü bu durum, başka
yaklaşımlarla potansiyel olarak ulaşılması mümkün olan ölçütlerden daha az güvenirlilik gösterse
de, çok fazla hırslı olmayan sonuçların çıkarılmasını ve kişiye önerilen eğitimsel-profesyonel
önerilerin birbirini tamamlayıcı olmasını sağlar.
Geçerlilik
Araştırmanın geçerlilik aşamasındaki amacı, Kariyer Ağacı testlerinin ölçüt geçerliliğini
belirlemek ve hazırlanan çözümlerin yararlılığı hakkında bilgi toplamaktır. Kariyer Ağacında
değerlendirilen ön boyutları inceleyen bir dizi kıstas kriter aracı olarak seçildi: mesleki ilgi, kişilik
ve bilişsel güçler. Doğrulama araçlarının seçimi, çalışma kapsamındaki ülkelerdeki
mevcudiyetlerine bağlıydı. Doğrulama araştırmasında nihai olarak aşağıdaki testler kullanılmıştır:
1. İspanya: Büyük Beş Anket (Caprara, Barbaranelli, Borgogni ve Perugini, 1993), NEO-FFI,
Explora (Hollanda adaptasyonu).
2. Polonya: NEO PI-R, MłoKoZZ, APIS-Z.
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3. Slovenya: Kendini Yönledirerek Arama (Hollanda), Büyük Beş Anket, Test nizov (Genel
Menatallık Testi).
4. Türkiye: NEO-FFI, RIASEC İlgi Yapısı, Girişimcilik Ölçeği.
5. İngiltere: NEO-PI-R, RIASEC İlgi Yapısı.
Bireysel ülkelerin sonuçları Kariyer Ağacı testlerinin sonuçları ile korelasyona girdirilmiştir.
Kriter geçerliliğinin yakınsak ve ayırdedici yönünün değerlendirilmesine izin veren multitraitmultimethod matris tabanlı bir yaklaşım (MTMM) uygulanmıştır (Campbell & Fiske, 1959; Eid &
Nussbeck, 2009). Her bir ülke verileri ile ilgili olarak, kullanılan testlerin ve belirli bir Kariyer
Ağacı boyutuna sahip olan ölçekler arasındaki teoride birbiriyle ilişkilendirilmemeli olan
korelasyonların pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı ve diğer ölçeklerin boyutlarla
anlamlı şekilde ilişkili olup olmadığı incelenmiştir. Hesaplamalar, farklı ülkelerdeki doğrulama
için seçilen testlerin kısmen bulunamamasının yanı sıra, ülkeler arasında yerel olarak uyarlanmış
doğrulama testi sürümlerinin içeriğindeki tutarsızlıklar nedeniyle, her ülke için ayrı ayrı
yapılmıştır.
Normalleştirme
Kariyer Ağacı Testlerinin normalleştirilmesi, farklı demografik özelliklerin bulunduğu farklı
ülkelerdeki test edilen nüfus grupları arasındaki farkların değerlendirilmesinin tamamlanmasının
ardından gerçekleştirildi ve test sonuçları için potansiyel olarak önemli olan bu durum
tamamlandı. Değer, ülke ve okul türü ile korele olan bir eş değişken olarak yaş dahil olmak üzere
cinsiyet ve okul türü, temel karşılaştırma kriteri olarak kabul edilmiştir. Kariyer Ağacı test
skalalarının her biri için sonuçlar, varyans analizi kullanılarak yukarıdaki ölçütlere dayalı olarak
belirlenen gruplar arasında karşılaştırıldı. Belirli bir ölçeğin önemli farklılıklarının ortaya çıktığı
kriterler temelinde tanımlanan grupların her biri için, ölçekte elde edilen ortalama değer ve
standart sapmalar ayrı ayrı hesaplanmıştır.
Karşılaştırmalar sonucunda elde edilen veriler nokta testi sonuçlarının standart test sonuçlarına
dönüştürülmesi için başlangıç noktası olarak kullanılmış ve daha sonra sten skorlarına orta nokta
değeri 5,5 ve standart sapma 2 olan ölçek kullanılmıştır. Nokta sonuçları, ölçek için ortalama
değerleri çıkararak ve belirli bir grup için hesaplanan ölçek için standart sapma ile farkı bölerek,
standart değerlere dönüştürülmüştür. Sten skorları STEN = 2 * z + 5,5 formülüne dayanarak
hesaplandı, burada "z" ilgili kişi için standart sonuçtur.

2. Çalışma Grubu
2.1.Pilot çalışmalar
Kariyer Ağacı araçları seti için pilot ve geçerlilik çalışmaları, test edilen popülasyonun iki
ayrı grubunda yürütülmüştür. Pilot çalışma aşamasında, araştırmanın amacı, soruların
parametrelerini tanımlamak için veri toplamaktır. Çalışma, 2016 yılının ikinci çeyreğinde ve
üçüncü çeyreğinde de az sayıda okulda için gerçekleştirildi. Pilot çalışma sırasında ortaokul ve
ortaokul meslek okullarında eğitimlerine devam etmeyi veya eğitimini sürdürmeyi planlayan ya
da planlamış olan ya da bitirdikten sonra istihdam arayışında olan ya da yüksek öğrenim
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çalışmalarına başlayacak olan 2 bin kişi test edilmiştir. Pilot çalışmada elde edilen verilerin bir
kısmı tam değildi, çünkü öğrencilerin tümü test prosedürünün uzun sürmesi nedeniyle tüm
testleri tamamlamadı. Tüm testler 1.883 kişi tarafından tamamlandı. Bazı öğrenciler, bir okul
türüne ve yaşına uygun olmakla birlikte, eğitim sistemleri arasındaki farklılık nedeniyle eğitim ve
mesleki kararlar alma imkânına sahip değildi ve bu nedenle öğrencilerin verileri geçici olarak
analizden çıkarıldı ve ayrı bir karaktere taşındı; mevcut tanım çerçevesinde kapsanmamaktadır.
IRT modelinde yer alan soruların parametrelerini hesaplamak için 1214 ortaokul ve meslek lisesi
öğrencisinin verileri kullanılmıştır. İncelenen nüfus 5 ülkeden geldi. Test grubunun bileşimi Tablo
2'de sunulmuştur.
Tablo 2
Pilot çalışma sırasında test edilen kişi sayısı-cinsiyeti

Ülke
İngiltere
Sayı
Cinsiyet Kız

Polonya

Slovenya

İspanya

Türkiye

Toplam

Sayı

Sayı

Sayı

Sayı

Sayı

71

131

179

86

131

598

Erkek

128

156

100

142

90

616

Total

199

287

279

228

221

1214

Nüfusun farklı ülkelerde incelediği toplumsal cinsiyet yapısı, belirgin olarak farklılık
göstermektedir (chi-kare = 61,98; df = 4; p.i. <0.001), ancak incelenen grupta kadın ve erkek sayısı
arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. İncelenen nüfusun yaş yapısı Tablo 3'te
gösterilmektedir.
Tablo 3
Pilot çalışmada test edilen kişi sayısı- yaş

Ülke
İngiltere
Cinsiyet

Polonya

Slovenya

İspanya

Türkiye

Toplam

Kız

O*
20.56

s**
2.33

O
17.41

s
1.03

O
17.75

s
2.49

O
19.57

s
2.32

O
13.64

s
4.53

O
18.21

s
2.92

Erkek

19.31

3.34

16.92

3.62

17.34

3.61

21.24

6.97

15.84

1.88

18.61

4.85

Total

19.80

3.04

17.13

2.83

17.59

2.97

20.68

5.89

14.41

3.92

18.42

4.07

 O – ortalama; ** s – standart sapma
Farklı ülkelerdeki incelenen kişiler yaş farkı açısından anlamlı farklılık gösterdi (F = 31.22; df = 4,
p. Ve <0.001). Kadınlar ve erkekler arasındaki yaş farkları istatistiksel olarak anlamlı değildi. En
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yaşlıları İspanya ve İngiltere'de incelenen kişiler, incelenen en genç kişi ise Türkiye'dir. Yaş farkları,
farklı eğitim sistemlerinden kaynaklanmaktadır.
Yaş ve cinsiyet yapısındaki tutarsızlıklar, bu psikometrik yaklaşımın spesifitesi sayesinde IRT
modelindeki soruların özelliklerini küçük bir ölçüde etkilemiştir. Sorunlu parametrelerin
hesaplanmasında temel oluşturan doğrulama grubu bileşimi, standartlaştırılmış IRT Rasch
modelinde geliştirilen hedef test versiyonuyla test edilen kişilerin özelliklerine tam olarak uymak
zorunda değildir, çünkü sorular havuzunun çeşitliliğine göre düzeltme yapılmasına izin verilir bu
durum da farklı insanlardaki farklı özellik yoğunluğunun kestirimine izin verir (Hawrot, 2015).
Ancak, incelenen grubun bileşimi, çok kategorili maddelere atıf da dahil olmak üzere Lord tarafından
geliştirilen tanımlayıcı IRT'de düşünülmelidir. Muayene edilen grubun bileşimi, standart sonuçların
hesaplanmasında temel oluşturan standart değerlerin hesaplanması için de düşünülmelidir.
Yukarıda açıklanan doğrulama grubundan farklı gruplar için Kariyer Ağacı standartlaştırılmış test
sonuçlarının genellemelerinde, incelenen grubun yukarıda sunulan özellikleri dikkate alınmalıdır.
2.2 Doğrulama çalışmaları
Doğrulama çalışması 2017 yılının ikinci çeyreğinde başlatılmış olup, çalışmanın önemli bir
kısmı 2017 yılının üçüncü çeyreğinde de gerçekleştirilmiştir. Onaylanan grubun bileşimi tablo
4'te gösterilmektedir. Çalışmalar 1315 kişiyi kapsamaktadır, ancak test edilenlerin bir kısmı nüfus
yaş kriterlerini karşılamadı veya eğitim ve mesleki kararı verme aşamasındaydı. Analiz amacıyla,
15-25 yaşları arasındaki bir grup 1149 kişi seçildi. İncelenen grupların pilot ve geçerlilik
çalışmaları kapsamında yer alan benzer toplam katılımcı sayısına rağmen, pilot / doğrulama
yapısı, her ülkeden katılımcıların oranı bakımından değiştirildi. Örgütsel nedenlerden ötürü,
İngiltere'de incelenen insanların grubu, pilot çalışmadan çok daha az sayıda idi. Böyle bir azalma,
psikometrik özelliklerin tahminini etkilemez ancak İngiltere'deki testin geçerliliğini
değerlendirmek için önemlidir çünkü doğrulama araçları ile bu grup ilişkisi için elde edilen
kredibiliteyi düşürür.
Tablo 4
Doğrulama çalışmasında test edilen kişiler- cinsiyet

Ülke

Cinsiyet

İngiltere

Polonya

Slovenya

İspanya

Türkiye

Toplam

Sayı

Sayı

Sayı

Sayı

Sayı

Sayı

Kız

48

144

293

99

128

712

Erkek

38

158

114

63

64

437

Total

86

302

407

162

192

1149

Test edilen nüfusun bireysel ülkelerdeki cinsiyet kompozisyonu önemli ölçüde farklılık
göstermektedir (ki-kare = 46,73; df = 4; p.i. <0,001). Test edilenlerin grubu cinsiyet ve yaş
açısından tek tip değildi. Kadın sayısı erkeklerden anlamlı derecede yüksekti. Cinsiyet eşitsizliği
özellikle Slovenya'da ve Türkiye'de yüksekti. İncelenen nüfusun yaş yapısı Tablo 5'de
gösterilmektedir.
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Tablo 5
Doğrulama çalışmalarında test edilen kişi sayısı- yaş
Ülke
İngiltere
O*
Cinsiyet

s**

Polonya
O

s

Slovenya
O

s

İspanya
O*

s**

Türkiye
O

Toplam
s

O

s

Kız

19.40

2.95

17.08

2.34

17.22

0.82

17.09

2.15

17.84

1.17

17.43

1.78

Erkek

19.42

3.01

16.80

1.81

17.11

1.00

17.75

3.17

18.11

1.76

17.44

2.16

Total

19.41

2.96

16.93

2.08

17.19

0.88

17.35

2.60

17.93

1.40

17.43

1.94

O – ortalama; ** s – standart sapma

Pilot araştırmalara benzer şekilde, farklı ülkelerde test edilen popülasyon yaşta anlamlı
olarak farklılık gösterdi (F = 35,85; df = 4; p.i <0.001). Bu durum eğitim sistemindeki
farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Doğrulama çalışması sırasında muayene edilen grup, pilot
ekibin kapsadığı gruba göre yaklaşık bir yıl daha gençti; uzman grup tarafından kabul edildiği gibi
test edilen grup özelliklerinin homojen hale getirilmesi iddialarının kısmen uygulanmasından
kaynaklandı. En yaşlıları İngiltere'de incelenirken, en genç insanlar Polonya'da incelendi. Kadınlar
ve erkekler arasındaki yaş farkları istatistiksel olarak anlamlı değildi.Doğrulama çalışmalarında
cinsiyet dengesindeki ve yaş yapısındaki farklılıklar geçerlilik analizinin seyrini etkilememektedir.
Kariyer Ağacı test geçerliliği değerlendirmesi, her ülke için ayrı ayrı yapılmıştır. Bununla birlikte,
sonuçları genelleme sürecinde, doğrulama grubu bileşiminde yukarıda belirtilen farklılıklar akılda
tutulmalıdır.

3. Ölçütlerin yapısı
Kariyer Ağacı'nın her bir boyutu (testi) için ayrı olarak yapılan altı faktöryel analizde çıkarılan
faktörlerin sayısı, ampirik yaklaşıma dayalı olarak beklenen yapılara ilişkin genel varsayımları
doğrulamıştır. Ayrıntılı tablolar ve grafikler, istatistik ekinin 1. Bölümünde sunulmuştur. Sonuçlar,
her testte varyansın önemli kısmını açıklayan birkaç önde gelen faktörün insidansına işaret
etmektedir. Test varyansının çoğunu açıklayan faktörlerin sayısı genellikle ampirik olarak kabul
edilen ölçeklerle uyumludur. Bununla birlikte, yaklaşık % 15'lik sorunun varsayımlardan sapma
özelliği vardır ve bu tür sorular psikometrik olarak korelasyona tabi tutulmuş ölçeklere
taşınmıştır.
Deneysel ölçeklerle açıklanan döndürülmeyen çözümlerde açıklanan kümülatif varyans % 26
ila% 32 arasında değişmektedir. Eğik rotasyonla yapılan analizlerde faktör yükleme karelerinin
değerleri eklenmeye tabi değildir, bu nedenle döndürülmüş test skalaları ile yorumlanan toplam
varyans, EFA'ya dayanarak tahmin edilemez.
Analizde izole edilen önde gelen faktörler (ölçekler) yanında, düşük faktör yüklü bir veya iki
sorudan oluşan bir grup faktör de her testte ayırt edildi. Ana faktörlere dahil edilmeyen ve belirli
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bir Kariyer Ağacı testi için tüm önde gelen terazilerle kötü korelasyona sahip olan sorular, IRT
modelinde psikometrik özelliklerin ilk analizinde ayrıca doğrulandı. Ayrımcılığı düşük olan
sorular, IRT modelindeki özelliklerin testlerinden ve nihai analizinden ve eş zamanlı olarak
testlerin geçerlilik süresinden çıkarıldı. Çoğu silinmiş soru mizaç ölçeğinde (% 44) ve en azından
girişimci yeterliklerde ve mesleki ilgi alanlarında (sırasıyla:% 27.6 ve% 29.1) idi.
Yedi Kariyer Ağacı testinin her biri için ölçeklerin bir araya getirilmiş sonuçları, ikinci
kademenin keşif faktörü analizini yapmak için kullanılmıştır. Sonuçlar, mesleki ilgi alanları
testinde 3 ikinci sıra faktörünün varlığını ve diğer her testte bir tane bulunduğunu gösterdi. Buna
ek olarak, çıkarların katsayı yoğunluğu olarak adlandırılan tüm mesleki ilgi ölçeklerinden oluşan
bir katsayı ayırt edildi. İkinci dereceden faktörler aşağıdaki ölçütlerin ortalama değerleri olarak
hesaplanır:
1) İlgi alanlarının yoğunluğu- ilgi testlerinin tüm ölçütleri
2) Sosyal ve sağlık odaklanma alanı
a. Servisler
b. Eğitim, bakım
c. Sosyal bilimler
d. Tıbbi bilimler
e. Askeri, polis ve üniformalı servisler
f. Yasal yön
g. Yönetim ve İşletme
h. Spor ve fiziksel aktiviteler
3) Doğa ve teknoloji odaklanma alanları
a. Mühendislik
b. Bilim
c. Doğa Bilimleri
d. Mimari ve inşaat
e. Tarımcılık
4) Sanat ve beşeri bilimler odaklanma alanları
a. Sanat çerçevesi
b. Beşeri bilimler
5) Değerlere odaklananlar- tüm test ölçütlerinde
6) Kişilik enerjisi – tüm test ölçütlerinde
7) Mizaci denge hali- tüm test ölçütlerinde
8) Kişiler arası yetkinlikler - tüm test ölçütlerinde
9) Girişimcilik yetkinlikleri- tüm test ölçütlerinde
10)Bilişsel yetkinlikler- farklı hesaplama mekanizmaları yüzünden yaratıcılık yaklaşım ölçütleri
dışında tüm test ölçütlerinde
İkinci dereceden faktörler, ortalama değerlerin ve standart sapmaların değerlendirilmesinden
sonra standartlaştırılmış ve Kariyer Ağacında hesaplanmıştır. Değerlendirilen her kişi için bu
faktörlerin sten skorları hesaplanır ve yorumlarını özetleyen kısa bir bilgi görüntülenir.
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Öncü faktör ilgi yoğunluğudur. Sonuç, ilgi alanları ile davranış arasındaki korelasyonu gösterir.
Yüksek puanlar, değerlendirilen kişinin kristalleşmiş ilgi alanlarına işaret eder. Bu, kişinin yüksek
karar alma ve daha sonraki kararların bu çıkarların gerçekleşmesi ve sistematik gelişimi yönünde
ilerlemesi gerektiği inancıyla bağlantılıdır. Test edilen kişiyi, kişinin ilgi alanlarıyla ilgili
mesleklerde önemli olan yeterliklerini belirlemede destekleyen bir danışman için değerli bir
ifadedir. Düşük puanlarda motivasyon, test edilen bir kişinin yetenek ve yeteneklerine /
becerilerine karşılık gelen ilgi alanlarına odaklanma bağlamında kendisini anlamaya
yönlendirilmelidir.
İkinci faktör, sosyal ve sağlık alanlarının alanını ifade eder. Sonuç, test edilen kişinin kendisini
başkalarıyla doğrudan temas halinde hissetmenin ne kadar ilgisini çektiğini gösterir. Bu ilişkinin
özgüllüğü, başkalarına doğrudan bakmadan, başkalarına hizmet etmek, ortak işbirliği,
başkalarıyla birlikte olma stratejisi tasarlamak ve sonunda ekipleri yönetmek gibi farklı ilgi
alanlarına atıfta bulunabilir (tercih edilen özgüllüğün türü, hizmetler, eğitim, vb. faktörlere dahil
edilir).
Faktör III, doğa ve teknoloji odaklı ilgi alanlarını kapsar. Faktör IV, sanat ve beşeri bilimler
alanındaki ilgi alanlarını kapsar. Daha önce bahsedilen Faktör I'de olduğu gibi sonuçlar, adının
altındaki ilgi alanlarının yoğunluğunu göstermektedir. Danışman için gerekli olan bilgi,
değerlendirilen kişinin bu faktörlerden herhangi birinde belirgin bir ilgi (yüksek puan) sahibi
olup olmadığıdır. Bu, teşhisin sonraki bir aşamasında - örneğin: sosyo-sağlık çıkarlarıyla ilgili
olarak - diğer insanlarla ilişkiler kurmanın tercih edilen yolunun belirlenmesi veya gerekli kişiler
arası becerilerin edinilmesi ihtiyacına dikkat edilmesi önerilir .
Diğer faktörler: değerler üzerinde yönlendirme, kişilik enerjisi, mizaci istikrar, kişilerarası
yeterlilikler ve girişimci yeterlilikler içerdikleri ölçeklerle yansıttıkları alanlarla ilgilidir.
İstatistiksel analiz, çıkarılan faktörlerde tüm ölçeklerin nispeten yüksek varlığına işaret etti. Bu
nedenle, elde edilen sonuçlar, değerlendirilen kişinin davranış faktörünün bireysel ölçekler için
karakteristik yoğunluğundan ve aynı zamanda şiddet, kişilik, karar alma öncelikleri, duygularla
kişisel ilişkilerde ve durumlarda baş etme ve mizaç özellikleri derecesinden söz eder. Yüksek
puanlar, analiz edilen faktörde yer alan ölçeklerle temsil edilen boyutlarla ilişkili olarak,
değerlendirilen kişinin davranışının yüksek bir açıklığa sahip olduğunu açıkça gösterir.
Faktördeki azalan puan, danışmandan, bireysel ölçeklerin sonuçlarının daha ayrıntılı olarak analiz
etmesini ister. Ölçeklerden birinin açıkça baskın olup olmadığı veya bütün alanlarda ortalama
sonuç sorusu olup olmadığı dikkate alınmalıdır.
Bilişsel yeterlilik faktöründeki sonuç, test edilen kişinin entelektüel yetenekleri hakkında
önemli bilgiler sağlar. Açıkça görülmektedir ki, bu tür kapasitelere tam bir bakış sağlamaz,
dolayısıyla bu sebep için kullanılamaz. Bununla birlikte, bu değerlendirilen kişiden,
gerçekleştirilen görevlerin kalitesi ve özellikle yeni görevler ile ilgili problem çözme durumlarıyla
baş etmede ne beklenebilir konusunda bilgi sağlayan bireysel bilişsel ölçeklerle analiz edilen
yetenek seviyesidir. Şüphesiz bu faktör, değerlendirilen kişinin üstlendiği veya üstleneceği eğitim
etkinliklerinin etkililiğini ve verimliliğini belirtir. Bir danışman için, bu test bölgesinde test edilen
kişiden neyin beklenilebileceğine dair önemli bir bilgi parçasıdır ya da muhtemelen kişiye onları
hüsrana uğratmadan motive etmek için hangi zorlukların sürülebileceği konusunda bilgi verir.
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4. Soru özellikleri
Pilot testte değerlendirilen nüfusa yönelik sorular IRT modelinde analiz edildi. Çok kategorili
derecelendirmeli yanıtlarla (GRM) ilgili sorular için, soruların özellikleri, ayrımcılığına ve
zorluklarına, yani belirli bir cevap türü sağlayarak ölçekte belirli bir genel sonuca ulaşma
ihtimaline göre, tahmin edilir. Pilot çalışmanın kapsadığı soruların her biri, her kategoriyle ilişkili
olarak karakterize edilmiştir. Örnekteki Tablo 6, profesyonel ilgi alanları testinin pint484 kodu
olarak işaretlenmiş sorularının parametrelerini göstermektedir. Tabloların kümesi, ekin 2.
Bölümünde verilmektedir.
Tablo 6
Soru özelliklerinin örneği

Discrim.

Coef.
1,637271

Std.Err.
0,07858

z
20,84

P>|z|
0,000

[95%Conf.Interval]
1,483257
1,791286

Diff
>=2
>=3
>=4
5

-1,59898
-0,52272
0,218502
1,53978

0,072658
0,043613
0,041559
0,070887

-22,01
-11,99
5,26
21,72

0,000
0,000
0,000
0,000

-1,74138
-0,60820
0,137048
1,400844

-1,45657
-0,43724
0,299957
1,678717

Her bir soru için parametreler, grafikte, standartlaştırılmış değerlerde (X ekseni) belirtilen Θ
(teta) özelliğinde belirli bir yoğunlukta soruya (Y ekseni) verilen bir yanıt verme olasılığını
gösteren şekilde gösterilebilir. Şekil 5, mesleki ilgi alanları test sorusuna tepki kategorisi için eğri
karakteristiklerini göstermektedir. Tablo 6'da bahsedilen belirli bir cevabı soru zorluğu olarak
verme olasılığının artışı şekil 6'da gösterilmektedir.

Figür 5. 5 kategoride cevapları olan bir soru için kategori karakteristik eğrisi.
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Soruya ayrımcılık, (a) ikinci sütunun ilk satırında verilmiştir ve tatmin edici bir şekilde
1.64'tür. Verilen yanıt kategorisi için zorluk parametresi (b), Tablonun ikinci sütununda bulunur
ve bu değere karşılık gelen özellik yoğunluğuna sahip kişinin% 50 veya daha yüksek ihtimalle bu
kategoriye cevap vereceği standart sonuç değerini gösterir. Soru ölçümünün standart hatası
üçüncü sütunda görünür.

Figür 6. 5 kategoride cevapları olan bir soru için sınırlama karakteristik eğrisi.
Şekil 5, özellik yoğunluğun düşük olduğu durumlarda "1" kategorisini işaretleme ile yanıt
verme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Öte yandan, yüksek özellik yoğunluğuna "5"
kategorisinden daha yüksek tepki olasılığı eşlik eder.Şekil 6, verilen yanıt kategorisinden cevap
olasılığı% 50 olan cevap zorluk tablosundaki absis (X) değerlerini içermektedir. Kategori ayırımı
belirli bir noktadaki sınır eğrisi dikliği ile orantılıdır. Sorunu sergileme kararı eşiğini belirlemek
için bilgisayar uyarlamalı testte girilen zorluk indeksleri kullanılır. Yanıtların güvenilirliğini /
kredibilitesini belirlemek için standart hata parametresi kullanılır.
Test sorularının her biri için, her yanıt kategorisi için zorlukları olan ve standart hatalar içeren
tablolar geliştirildi. Bu sonuçlara dayanarak, test kalibrasyonu, mevcut en yüksek ayrımcılığa
sahip soruları seçerek gerçekleştirildi. Soru parametrelerinin analizi, pilot çalışmalara dahil
edilen bazı soruların, test ayrımcılığı seviyesinin düşük olması nedeniyle test edilen popülasyonda
bir özellik yoğunluğunun güvenilir bir şekilde derecelendirilmesine izin vermediğini gösterdi. Bu
tür sorular, yüksek standart hata ve elde edilen sonucun düşük güvenilirlik seviyesi ile
karakterize edildi. Tablo 7, yetersiz parametrelerin sorularının bir örneğini içermektedir.
Tablo 7
Zayıf psikometrik parametreleri olan bir sorunun örneği

Discrim.
Diff

Coef.
.0863391

Std.Err.
.0455611

z
1.90

P>|z|
0.058

[95%Conf.Interval]
-.002959
.1756373
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>=2
>=3
>=4
5

-35.50999
-16.35985
-4.343045
14.50277

18.76256
8.669034
2.379884
7.64878

-1.89
-1.89
-1.82
1.90

0.058
0.059
0.068
0.058

-72.28393
-33.35085
-9.007532
-.4885631

1.263946
.6311416
.3214422
29.4941

Düşük bilgi değerli mesleki ilgi alanları test sorularına yanıt kategorisi için karakteristik
eğrilerin örnekleri, grafik 7'de gösterilmektedir. Soru ayırma endeksi, ölçülen karakteristiğin
değerlendirilmesinde zayıf kullanılabilirliğini öngörürken sadece 0.09'dur. Bu tür sorular, kabul
edilen kalibrasyon ilkesine dayanarak testten çıkarıldı.

Figür 7. Düşük bilgilendirici fonksiyon seviyesine sahip bir sorunun kategori karakteristik örneği.
Kariyer Ağacı bilişsel ölçeklerinin her biri belirli bir bilişsel sürece uygun farklı bir test
prosedürüne dayanılarak tasarlanmıştır. İncelenen kişinin görevi uyaranlara uygun bir yanıt
vermektir. Yaratıcı tutum muayenesi, yanıt veren kriterlerle birlikte Likert ölçeğinde soru
sormayla yapılır. Bu ölçek sorularının incelenmesi, diğer Kariyer Ağacı testi ölçeklerinden gelen
soruların analizinin de yapıldığı IRT modelinde yapıldı.
Sayısal muhakeme ve mekansal hayal gücü ölçeklerinde, cevapların doğruluğu için 0-1 ölçekte
reaksiyonlar ölçülür. Sayısal akıl yürütme testi durumunda buradaki görevler hesaplamalar
yapmaktır. Uzaysal imgeleme testinde, dönme ve zihinsel dönüşüme tabi tutulan iki boyutlu
geometrik şekiller vardır. Sayısal akıl yürütme ve mekânsal imgelem skalasında yer alan
uyarıların psikometrik özellikleri, madde - ölçek korelasyon katsayısının düzeltilmiş pozisyonu
kullanılarak Klasik Test Teorisine dayanılarak tahmin edilmiştir. Sonuç tablo 8'de verilmiştir.
Uyarıcı psikometrik özelliklerin hiçbir tahmini yapılmadığı bilişsel ölçekler şunlardır: kısa
süreli hafıza süreci, dikkat odağı ve bölünmüş dikkat ölçekleri. Bu ölçeklerde, bireysel yanıtların
nokta skorları olmaksızın yalnızca genel sonuçlar elde edilmiştir.
Tablo 8
Sayısal mantık yürütme ölçekleri ve uzaysal hayal gücü ölçütlerinin psikometrik özellikleri
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Düzeltilenler-

Düzeltilenler-

Sayısal Mantık

Total

Uzaysal Hayal

Total

Yürütme Ölçütü

Korelasyon

Gücü Ölçütü

Korelasyon

NumCor1

0.691

si2

0.233

NumCor2

0.783

si3

0.229

NumCor3

0.711

si4

0.226

NumCor4

0.797

si5

0.410

NumCor5

0.712

si7

0.284

NumCor6

0.787

si11

0.420

NumCor7

0.809

si12

0.451

NumCor8

0.751

si13

0.356

NumCor9

0.545

si14

0.369

NumCor10

0.616

si16

0.481

NumCor11

0.464

NumCor12

0.375

NumCor13

0.627

NumCor14

0.528

NumCor15

0.558

NumCor16

0.547

NumCor17

0.447

NumCor18

0.584

NumCor19

0.328

5. Ölçütlerin güvenilirliği
IRT modelinde değerlendirmenin kapsadığı tüm test ölçekleri için bilgi işlevinin akışını
gösteren grafikler, istatistik ekinin 3. bölümünde yer almaktadır. Bilgi fonksiyonunun en düşük
seviyesi doğal bilimlerle ilgili ilgi ölçeğinde rapor edilmiştir. Grafik 8'de görülen bu ölçek için bilgi
fonksiyon eğrisi, ölçeğin yüksek standart hatasını ve düşük bilgi değerini gösterir. Bu ölçeğin
sonuçları dikkatle yorumlanmalıdır.
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Figür 8. Profesyonel ilgi alanları ölçütünün test karakteristikleri eğrisi- Doğa bilimleri
Girişimci yeterlilik testinden alınan stratejik yeterlilik ölçeği, en yüksek bilgi işlev değeri olan
ölçeklerden biridir. Grafik 9, bu test için bilgi fonksiyonunun akışını göstermektedir. Bu ölçek için
bilgi fonksiyonunun maksimum değeri en zayıf ölçekten beş kat daha fazladır ve ortalama hata
seviyesi% 50 daha düşüktür.

Figür 9. Girişimcilik becerileri için test karakteristik eğrisi- stratejik yeterlilikler
Çoğu Kariyer Ağacı test ölçeği için bilgi işlevinin dağılımında, en yüksek güvenirliği
kullanarak sonuç tahmini yöntemi için karakteristik olan bimodalite gözlemlenebilir (Karwowski
i, 2015, s.382; Wołodźko ve Żółtak, 2015). Daha önce de belirtildiği gibi, bu sonuçların açıklığa
kavuşturulmasını ve sınıflandırılmasını kolaylaştıran yararlı bir özelliktir. Çoğu Kariyer Ağacı testi
ölçeğinde, test edilen özelliklerin düşük yoğunlukta olan kişileri ayırt edebilmek için iyi ve
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özelliklerin daha yüksek yoğunlukta olduğu kişileri ayırt edebilmek içib biraz daha zayıf bir
olasılığı olan ilerleme indikatörleri vardır. Standart hata, ortalama özellik yoğunluğundan -3 ile
2'ye sapma aralığındaki en düşük değerdir. Bu test özellikleri, amacı, test edilen özelliğin düşük
yoğunluğa sahip kişileri ayırmak olan değerlendirmede yararlıdır. Kariyer Ağacı testleri büyük
ölçüde daha ileri eğitim ve mesleki gelişim planları ile kariyer gelişiminde kullanılabilecek
kaynaklar konusunda netliği olmayan kişilerin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu öncelikle
mesleki ilgi alanlarının yanı sıra, eğitsel ve mesleki bir kariyer yolunun seçilmesinde düzenleyici
bir işleve sahip değerler (öncelikler) ile ilgilidir. Danışmanlık hizmetlerini kullanma konusundaki
ilginin kaynağının, diğerlerinin yanı sıra kişinin ilgi özelliklerinin belirsiz görüntüsünde
olabileceği düşünülür. İncelenen özelliklerin düşük yoğunluğundaki test doğruluğu, bu danışma
aracına dayanan hedef Kariyer Ağacı danışmanlık adresleri grubuna fayda sağlayabilir. Bu
nedenle, bu test seti özelliği, test öğelerinin ayarlanması sırasında değiştirilmemiştir.
Bireysel Kariyer Ağacı ölçeklerinin özelliklerinin, korelasyon katsayılarına dayanan
güvenilirlik açıklaması ölçütlerine gönderme kolaylığı için, Cronbach alfa kullanılarak tam ölçek
güvenilirliğinin tamamlayıcı bir özelliği hazırlandı. Sonuçlar, tablo 9'da ve grafik 10'da
gösterilmektedir. Klasik test teorisinde numaralandırılmış güvenilirlik katsayılarını
değerlendirirken, bilgi işlev verilerine kıyasla ortalama olarak alındıklarının ve kısmen
bozulduklarının farkında olunmalıdır (Nicewander, 2017).
Tablo 9 CaT ölçeklerinin güvenilirliği

Standartlaştırılmış
değerlere bağlı
olarak Cronbach’ın
Test
Alphası
Profesyonel ilgi alanları- Eğitim ve bakım
0,869
Profesyonel ilgi alanları - Artistik
0,741
Profesyonel ilgi alanları - Beşeri Bilimler
0,822
Profesyonel ilgi alanları - Sosyal
0,851
Profesyonel ilgi alanları - İşletme ve Yönetim
0,807
Profesyonel ilgi alanları - Yasal
0,873
Profesyonel ilgi alanları - Doğa Bilimleri
0,630
Profesyonel ilgi alanları - Tıbbi
0,850
Profesyonel ilgi alanları - Bilim
0,762
Profesyonel ilgi alanları - Mühendislik
0,825
Profesyonel ilgi alanları - Mimarlık ve inşaat
0,750
Profesyonel ilgi alanları - Tarım
0,813
Profesyonel ilgi alanları - Servisler
0,851
Profesyonel ilgi alanları - Asker, polis ve üniformalı
servisler
0,735
Profesyonel ilgi alanları - Spor ve fiziksel aktiviteler
0,875
Değerler (öncelikler) - Prensipler
0,819
Değerler (öncelikler) - Değerler
0,798
Değerler (öncelikler) - Hedefler
0,793
Değerler (öncelikler) - Durumlar
0,865
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Klasik
dayanan
güvenilirlik
sonuçları,
testleri
bilgi

Değerler (öncelikler) - Sosyal gruplar
Değerler (öncelikler) - Veri
Kişilik özellikleri - Vicdanlılık
Kişilik özellikleri - Adaptasyon ve esneklik
Kişilik özellikleri - Aksiyon yönü (Eyleme ihtiyaç)
Kişilik özellikleri - Başarı Motivasyonu
Kişilik özellikleri - Duygusal Bağımsızlık
Mizaci karakteristikler - Duygusal denge
Mizaci karakteristikler - Baskı altında çalışabilme
Mizaci karakteristikler - Yüksek aktivite seviyesi
Mizaci karakteristikler - Yüksek hassaslık
Kişilerarası beceriler - İletişim becerileri
Kişilerarası beceriler - Dinleme becerileri
Kişilerarası beceriler - Takım Oryantasyonu
Kişilerarası beceriler - Atılganlık
Kişilerarası beceriler - Müzakere ve anlaşmazlık çözme
becerileri
Girişimcilik becerileri - Stratejik yeterlilikler
Girişimcilik becerileri - Fırsatları tanıma
Girişimcilik becerileri - Sosyal ağ ve ilişkiler kurma
Girişimcilik becerileri - Konsepte dayalı yeterlilikler
Girişimcilik becerileri - Planlama ve organizasyon
Girişimcilik becerileri - Bağlılık
Bilişsel yetenekler - Yaratıcı tutum
Bilişsel yetenekler - Uzaysal hayal gücü
Bilişsel yetenekler - Sayısal mantık yürütme
İkinci düzen – Profesyonel ilgi alanlarının yoğunluğu
İkinci düzen – Sosyal ve sağlık ilgi alanları
İkinci düzen – Teknik ve doğa bilimleri ilgi alanı
İkinci düzen – Sanat ve beşeri bilimler ilgi alanı
İkinci düzen – Değerlere odaklanmak
İkinci düzen – Kişilik enerjisi
İkinci düzen – Mizaci denge
İkinci düzen – Kişiler arası yeterlilikler
İkinci düzen – Girişimcilik yetkinlikleri
İkinci düzen – Bilişsel yeterlilikler

0,876
0,877
0,870
0,861
0,888
0,903
0,795
0,834
0,838
0,785
0,762
0,879
0,894
0,852
0,855
0,867
0,927
0,889
0,836
0,916
0,889
0,885
0,739
0,695
0,927
0,907
0,905
0,792
0,606
0,905
0,941
0,762
0,942
0,961
0,583

test teorisine
formdaki
tahminlerinin
Kariyer Ağacı
ölçeklerinin

fonksiyonunun eğrilerinin gözden geçirilmesinden çıkan sonuçları doğrulamaktadır. Kariyer
Ağacı testi ölçeklerinin büyük çoğunluğu 0.8 ile 0.9 arasında güvenilirliğe sahiptir, bu nedenle
aracı bireysel ayırıcı tanıda kullanmak uygundur. 0,6 ile 0,7 arasında güvenilirlik katsayısı, sonuç
ayırmada düşük bir doğruluk seviyesine işaret eder. Sonuçların dikkatle yorumlanması gereken 4
ölçek vardır. En düşük doğruluğa sahip ölçekler, ikinci derecede iki faktördür: sanat ve beşeri
bilimler çıkarları ve bilişsel güçler. Sanatsal ve hümanistik mesleklere olan ilgiyle ilgili ikinci
dereceden faktör, ilgi alanları testinden sadece iki ölçekten oluşur. Her ne kadar bu ölçeklerin
kabul edilebilir bir güvenilirlik seviyesine sahip olsalarda, faktördeki az sayıdaki puanı,
psikometrik stabilitesini azaltmaktadır (Costello & Osborne, 2005) ve böylece güvenilirlik
değerlendirmesinin inanılırlığını azaltmaktadırlar. İkinci düzen faktörü bilişsel yeterlilikleri
gruplamaktadır ve faktör analizinde tek form olarak izole edilmiştir, buna rağmen çeşitli güç ve
özellikleri ölçen testlerden oluşmaktadır ve bu durum boyutun tutarlılığını bozabilmektedir. Bu
sebeple faktörün sonuçları dikkatle yorumlanmalıdır.
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Kariyer Ağacı testi ölçeklerinin bir bölümünün azaltılmış özellikleri, diğer ölçeklerin
çoğunluğunun iyi psikometrik parametreleri tarafından telafi edilir. 0.9'un üzerinde çok yüksek
güvenilirlik katsayısı, 10 ölçekli bir karakteristiktir. Bunlar aşağıdaki ölçeklerdir:
Bilişsel yeterlilikler- sayısal mantık yürütme
Girişimcilik becerileri – stratejik yeterlilikler
Girişimcilik becerileri- mantık ve konseptleri anlama
Kişilik- Başarı motivasyonu
Ve kişisel testlerin sonuçlarını gösteren ikinci düzen faktörleri aşağıdaki gibidir:
Genel faktörler- Girişimcilik yeterlilikleri
Genel faktörler- Kişilerarası beceriler
Genel faktörler- Kişilik enerjisi
Genel faktörler- Eğitimsel ve profesyonel ilgi alanlarının yoğunluğu
Genel faktörler- Sosyo-sağlık alanı
Genel faktörler- Değerler oryantasyonu
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Figür 10. Kariyer Ağacı testlerinin test skalalarının güvenilirliği- Cronbach’ın Alpha’sı.
Verilen sonuçlar, Kariyer Ağacı'ndaki var olan testlerin büyük çoğunluğunun varsayımlanan
özellikleri, kişisel özellikleri ölçmenin mümkün olmasını sağlayarak, doğru bir şekilde ölçmekte
olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte, daha düşük bir bilgi değeri ile bireysel ölçeklerde
elde edilen sonuçların dikkatle yorumlanmasına olan ihtiyacı akılda tutmak gerekir.
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6. Ölçütlerin geçerliği
Kariyer Ağacı test seti sonuçlarının korelasyonu, çalışmanın yapıldığı her bir ülke için ayrı ayrı
hesaplanmıştır. Kariyer Ağacı testleri ile doğrulama arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinde
doğrulama testlerinden elde edilen puan skorları ve Kariyer Ağacı testlerinden alınan standart
sonuçları kapsayan ham veriler kullanıldı.Ölçeklerden bazılarının dağılımı normallikten sapma
göstermiştir ve bu nedenle dağılım sapmasına dirençli olan rho-Spearman korelasyon katsayısı
kullanılmıştır. Belirli bir ülkede kullanılan tüm Kariyer Ağacı ölçekleri ve geçerlilik testi ölçekleri
arasındaki korelasyonun tam sonuçları istatistiksel ekin 4. bölümünde bulunabilir. Aşağıda, önde
gelen düzenliliği gösteren seçilmiş ve harmanlanmış sonuçlar sunulmuştur. Kariyer Ağacı
profesyonel İlgi alanları testinin, Slovenya'da gerçekleştirilen ve yaygın olarak dünya çapında
yaygınlaştırılmış John Holland'ın SDS testinden (Kendini Yönlü Arama) seçilen ölçekleriyle
korelasyonları Tablo 10'da gösterilmektedir.
Tablo 10
Kendinden yönlendirmeli araştırma soru kağıdı ile CaT testi ölçeklerinin korelasyonu
Gerçekçi
Profesyonel ilgi alanları - Eğitim ve bakım
Profesyonel ilgi alanları - Sanatsal
Profesyonel ilgi alanları - Beşeri Bilimler
Profesyonel ilgi alanları - Sosyal
Profesyonel ilgi alanları - Yönetim ve işletme
Profesyonel ilgi alanları - Yasal
Profesyonel ilgi alanları - Doğa Bilimleri
Profesyonel ilgi alanları - Tıp
Profesyonel ilgi alanları - Bilim
Profesyonel ilgi alanları - Mühendislik
Profesyonel ilgi alanları - Mimari ve inşaat
Profesyonel ilgi alanları - Tarım
Profesyonel ilgi alanları - Servisler
Profesyonel ilgi alanları - Askeri, polis ve
üniformalı servisler
Profesyonel ilgi alanları - Spor ve fiziksel
aktiviteler
Değerler (öncelikler) - Prensipler
Değerler (öncelikler) - Değerler
Değerler (öncelikler) - Hedefler
Değerler (öncelikler) - Durumlar
Değerler (öncelikler) – Sosyal gruplar
Değerler (öncelikler) - Veri
Kişilik özellikleri - Farkındalık
Kişilik özellikleri - Adaptasyon ve esneklik
Kişilik özellikleri - Eylem yönü(eyleme duyulan
ihtiyaç)
Kişilik özellikleri - Başarı motivasyonu
Kişilik özellikleri - Duygusal bağımsızlık
Mizaci özellikler - Duygusal denge
Mizaci özellikler - Baskı altında çalışma
Mizaci özellikler - Yüksek aktivite seviyesi
Mizaci özellikler - Yüksek hassaslık seviyesi
Kişilerarası beceriler - İletişim becerileri
Kişilerarası beceriler - Dinleme becerileri
Kişilerarası beceriler - Takım oryantasyonu
Kişilerarası beceriler - Atılganlık
Kişilerarası beceriler - Müzakere etme ve
anlaşmazlık çözme becerileri
Girişimcilik becerileri - Stratejik yeterlilikler

Araştırma

Sanatsal

Sosyal

Girişimci

Geleneksel

0.009
0.119
0.038
0.111
0.054
0.004
0.159*
0.090
0.062
0.396**
0.353**
0.073
0.072
0.007

0.053
-0.136
0.120
0.208**
0.121
0.116
0.198**
0.368**
0.342**
0.473**
0.113
0.042
-0.003
0.161*

0.202**
0.256**
0.563**
0.021
-0.032
0.103
0.078
0.122
-0.099
-0.015
0.152*
-0.056
0.120
0.127

0.244**
0.129
0.236**
0.200**
0.061
0.222**
-0.006
0.208**
0.024
-0.076
0.084
0.028
0.405**
0.116

0.091
0.053
-0.042
0.010
0.453**
0.328**
-0.098
0.105
0.125
0.132
0.060
-0.070
0.221**
0.124

0.014
-0.208**
-0.175*
-0.016
0.319**
0.088
-0.074
0.114
0.251**
0.219**
-0.004
0.042
0.140
0.100

0.141*

0.079

0.012

0.124

0.265**

0.063

0.059
0.109
-0.070
0.111
0.122
0.048
0.058
0.166*
0.052

-0.017
0.170*
0.035
0.087
0.135
0.328**
0.288**
0.096
0.158*

0.110
0.432**
0.244**
0.033
0.237**
0.115
0.215**
0.307**
0.074

0.231**
0.248**
0.268**
0.071
0.305**
0.075
0.192**
0.243**
0.038

-0.060
-0.058
-0.150*
0.310**
0.288**
0.015
-0.040
0.065
0.150*

-0.021
-0.029
-0.109
0.154*
0.221**
0.077
-0.005
-0.037
0.049

0.123
0.080
0.157*
0.187**
0.155*
0.024
0.132
-0.009
0.094
0.150
0.181*

0.101
0.123
0.074
0.190**
0.143
0.132
0.129
0.078
0.106
0.198*
0.188**

0.064
0.148*
0.050
0.123
0.127
0.098
0.182*
0.282**
0.229**
0.282**
0.264**

0.019
0.080
0.063
0.061
0.124
0.071
0.206**
0.392**
0.272**
0.242**
0.248**

0.286**
0.195**
0.222**
0.096
0.195**
-0.031
0.267**
-0.075
0.064
0.128
0.035

0.080
0.175*
0.082
0.090
0.181*
0.042
0.114
-0.026
0.070
0.010
0.008

0.111

0.257**

0.147*

0.179*

0.237**

0.205**
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Girişimcilik becerileri - Fırsatları fark etme
Girişimcilik becerileri - Sosyal ağ ve iletişim
kurma
Girişimcilik becerileri - Kavramsal yeterlilikler
Girişimcilik becerileri - Planlama ve organizasyon
Girişimcilik becerileri - Bağlılık
Bilişsel beceriler - Yaratıcı tutum
Bilişsel beceriler - Uzaysal hayal gücü
Bilişsel beceriler - Hafıza
Bilişsel beceriler - Sayısal çıkarım
Bilişsel beceriler - Dikkat odaklama
Bilişsel beceriler - Dikkati bölebilme
**. Korelasyon 0.01 düzeyindedir (2-kuyruklu).
*. Korelasyon 0.05 düzeyindedir (2-kuyruklu).

0.102
0.045

0.202
0.045

-0.069
0.113

0.089
0.208**

0.061
0.015

-0.066
-0.022

0.229**
0.045
0.100
0.198**
0.114
-0.042
0.105
0.136
0.048

0.315**
0.173*
0.221**
0.073
0.158*
0.230**
0.327**
0.139
0.193**

0.191**
0.114
0.279**
0.121
-0.018
0.161*
0.238**
-0.122
0.064

0.170*
0.076
0.215**
-0.013
0.080
0.080
0.059
0.092
0.120

0.064
0.067
0.053
-0.001
0.181*
-0.019
-0.088
0.122
0.053

0.083
0.149*
-0.015
0.010
0.093
0.048
-0.045
0.098
0.005

Kariyer Ağacı test skalaları ile SDS test skalaları arasındaki korelasyon, çoğunlukla mesleki ilgi
testinin boyutlarında görülmektedir. Sanatsal ilgi ölçeği Sanatsal Tip SDS ile olumlu, Geleneksel Tip
ile olumsuz bir ilişki içindedir. Yönetim ve işletme alanındaki mesleki ilgi alanlarının ölçeği,
Girişimci türü ile büyük oranda ilişkilidir. Hizmetler büyük ölçüde Sosyal tiple ve Araştırma ve
Gerçekçilik ise mühendislik ilgisi ile önemli ölçüde ilişkilidir.
Kişilerarası ve girişimci yeterlilikler için Kariyer Ağacı testi, BFQ testleriyle önemli ölçüde
korelasyona sahiptir. Kişilerarası yetkinlik ölçeklerinin tümü Sosyal ve Sanat türüne göre anlamlı
şekilde ilişkilidir. En güçlü bağlantılar, dinleme becerileri ile Sosyal ve Sanat türü arasındaki
ilişkileri ilgilendirir.
Aslen varsayılan korelasyon eksikliğine rağmen, Mekansal hayal gücü, Sayısal akıl yürütme ve
Bellek Ölçekleri ve Araştırma Türü arasındaki önemli korelasyonlar keşfedilmiştir. Ek olarak,
profesyonel çıkar mantığı ile açıklanamayan tekli korelasyonlar, ör. Sayısal akıl yürütme ile
Sanatsal tip arasında, hatrı sayılır bir derecede korelasyon gözlemlenmiştir.
Benzer sonuçlar, Kariyer Ağacı testlerinin John Holland'ın modeline dayanan t RIASEC testi ile
yan yana yerleştirildiği diğer ülkelerde de elde edilmiştir. Sapmalar, incelenen özelliklerin
yoğunluğundaki farklılıklarla ilgilidir. Ayrıca, Kariyer Ağacı profesyonel ilgi alanları test sonuçlarının
Holland'ın varsayımlarına göre mesleki çıkarları inceleyen Polonya MłoKoZZ testi ile
karşılaştırılması,MłoKoZZ ölçeği ile ölçeklendirilirken ilgi alanlarının, mizacın ve kişiler arası
yetkinliklerin bir korelasyona uğradığını belirtti. Kariyer Ağacı testindeki mesleki ilgi alanlarının ile
İspanya'da yapılan araştırmalara dayanarak hesaplanan seçilmiş BFQ ölçeği (Büyük Beş Anket) ile
olan korelasyonları tablo 11'de verilmiştir.
Tablo 11
İspanyadaki Büyük Beş soruları ile CaT ölçeklerinin Korrelasyonu
Dışa Dönüklük
Profesyonel ilgi alanları Profesyonel ilgi alanları Profesyonel ilgi alanları Profesyonel ilgi alanları Profesyonel ilgi alanları işletme
Profesyonel ilgi alanları Profesyonel ilgi alanları Profesyonel ilgi alanları Profesyonel ilgi alanları Profesyonel ilgi alanları Profesyonel ilgi alanları Profesyonel ilgi alanları Profesyonel ilgi alanları Profesyonel ilgi alanları üniformalı servisler

Anlaşabilirlik

Farkındalık

Nevrotiklik

Açık fikirlilik

Eğitim ve bakım
Sanatsal
Beşeri Bilimler
Sosyal
Yönetim ve

0.125
0.053
0.246**
0.223**
0.211**

0.371**
-0.004
0.229**
0.301**
0.084

0.328**
0.085
0.216**
0.298**
0.106

0.132
0.008
0.019
0.173*
0.115

0.129
0.075
0.356**
0.231**
0.177*

Yasal
Doğa Bilimleri
Tıp
Bilim
Mühendislik
Mimari ve inşaat
Tarım
Servisler
Askeri, polis ve

0.341**
0.075
0.238**
0.117
0.191*
0.307**
0.074
0.355**
0.158*

0.241**
-0.055
0.103
0.174*
0.089
0.207**
0.202*
0.329**
0.216**

0.300**
0.042
0.278**
0.275**
0.120
0.249**
0.112
0.329**
0.270**

0.198*
-0.001
0.134
0.132
0.193*
0.065
0.006
0.034
0.053

0.300**
0.088
0.318**
0.187*
0.140
0.190*
0.196*
0.244**
0.107
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Profesyonel ilgi alanları - Spor ve fiziksel
aktiviteler
Değerler (öncelikler) - Prensipler
Değerler (öncelikler) - Değerler
Değerler (öncelikler) - Hedefler
Değerler (öncelikler) - Durumlar
Değerler (öncelikler) – Sosyal gruplar
Değerler (öncelikler) - Veri
Kişilik özellikleri - Farkındalık
Kişilik özellikleri - Adaptasyon ve esneklik
Kişilik özellikleri - Eylem yönü(eyleme
duyulan ihtiyaç)
Kişilik özellikleri - Başarı motivasyonu
Kişilik özellikleri - Duygusal bağımsızlık
Mizaci özellikler - Duygusal denge
Mizaci özellikler - Baskı altında çalışma
Mizaci özellikler - Yüksek aktivite seviyesi
Mizaci özellikler - Yüksek hassaslık
seviyesi
Kişilerarası beceriler - İletişim becerileri
Kişilerarası beceriler - Dinleme becerileri
Kişilerarası beceriler - Takım oryantasyonu
Kişilerarası beceriler - Atılganlık
Kişilerarası beceriler - Müzakere etme ve
anlaşmazlık çözme becerileri
Girişimcilik becerileri - Stratejik yeterlilikler
Girişimcilik becerileri - Fırsatları fark etme
Girişimcilik becerileri - Sosyal ağ ve iletişim
kurma
Girişimcilik becerileri - Kavramsal
yeterlilikler
Girişimcilik becerileri - Planlama ve
organizasyon
Girişimcilik becerileri - Bağlılık
Bilişsel beceriler - Yaratıcı tutum
Bilişsel beceriler - Uzaysal hayal gücü
Bilişsel beceriler - Hafıza
Bilişsel beceriler - Sayısal çıkarım
Bilişsel beceriler - Dikkat odaklama
Bilişsel beceriler - Dikkati bölebilme
**. Korelasyon 0.01 düzeyindedir (2-kuyruklu).
*. Korelasyon 0.05 düzeyindedir (2-kuyruklu).

0.415**

0.239**

0.304**

0.122

0.201*

0.282**
0.060
0.032
0.402**
0.125
0.220**
0.302**
0.280**
0.228**

0.315**
0.201*
0.063
0.136
0.182*
0.205**
0.350**
0.152
0.174*

0.260**
0.137
0.132
0.194*
0.134
0.277**
0.356**
0.121
0.323**

0.151
0.137
0.050
0.204**
0.112
0.274**
0.270**
0.030
0.154

0.124
0.259**
0.083
0.173*
0.044
0.328**
0.243**
0.271**
0.121

0.363**
0.111
0.327**
0.208**
0.320**
0.158

0.173*
-0.002
0.138
0.200*
0.328**
0.101

0.280**
0.024
0.180*
0.287**
0.259**
0.106

0.124
0.073
0.192*
0.235**
0.200*
0.071

0.223**
0.091
0.163*
0.316**
0.138
-0.001

0.319**
0.142
0.237**
0.233
0.098

0.231**
0.326**
0.321**
-0.091
0.323**

0.251**
0.223**
0.228**
-0.051
0.284**

0.274**
0.091
0.150
0.062
0.204**

0.244**
0.212**
0.133
-0.088
0.180*

0.280**
0.283
0.241**

0.233**
0.176
0.335**

0.289**
0.149
0.228**

0.286**
0.110
0.212**

0.277**
0.226
0.168*

0.266**

0.182*

0.247**

0.116

0.257**

0.080

0.311**

0.352**

0.254**

0.286**

0.168
0.137
-0.142
-0.006
-0.040
0.132
-0.118

0.280*
0.175*
0.099
-0.044
0.025
0.061
-0.158*

0.212
0.268**
0.006
0.094
0.144
0.017
-0.047

0.052
0.256**
0.092
0.084
0.154
-0.045
0.023

-0.011
0.197*
0.090
0.011
0.063
0.155
-0.001

Kariyer Ağacı kişilik testleri ile BFQ testi arasındaki anlamlı korelasyonların yanı sıra
mesleki ilgi alanları, kişilerarası ve girişimci yeterlilikler ve BFQ testi ile ölçülen kişilik özellikleri
ile değerler arasında korelasyon olma olasılığı beklenmektedir. BFQ testi ile bilişsel testler
arasında da anlamlı korelasyon bulunmaması beklenmektedir.Kariyer Ağacı kişilik test skalaları
ile Kabul Edilebilirlik haricinde hemen hemen tüm BFQ test skalaları arasındaki varsayımlara
göre hatrı sayılır korelasyonlar yapılmıştır. Kariyer Ağacı kişilik test skalaları ile BFQ testi
arasındaki en güçlü pozitif korelasyon,Kariyer ağacından Eylem Oryanttasyonu, Başarı
Motivasyonu ve Farkındalık/Azim ve BFQ testinden de Farkındalık/Azim arasındaki ilişkileri
kapsamaktadır.En güçlü negatif korelasyonlar, BFQ testinden Eylem Yönelimi ve Duygusal
Bağımsızlık ile Nörotiklik arasındaki ilişkiyi ilgilendirir.
BFQ testi ile diğer Kariyer Ağacı ölçekleri arasındaki önemli bağlantılar ağırlıklı olarak
Vicdaniyet / Özenle ilişkili ancak aynı zamanda Deneyim Açıklığı ve Dışa Dönüklüğü de içerir. En
güçlü doğrudan orantılı korelasyon, profesyonel ilgi alanlarının ölçeğini - BFQ testinden Dışa
Dönüş Ölçeği - hizmetlerini bir araya getiriyor. Benzer şekilde, Beşeri Bilimler İlgi alanlarının
ölçeği, BFQ testinden Deneyim Açıklık ölçeği ile kuvvetle ilişkilidir. Hemen hemen tüm Kariyer
Ağacı testi ölçekleri BFQ testi ile ölçülen nevrotiklik ile negatif ilişkilidir. Özellikle güçlü negatif
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korelasyonlar, iletişim becerileri ve duygusal istikrar ile ilgilidir. Bilişsel Kariyer Ağacı testleri
BFQ kişilik testleri ile bireysel yönleri ilgilendiren korelasyonlar ve beklendiği gibi, tüm
korelasyon matrisinde en zayıf olanlardır.Kairyer Ağacındaki bilişsel testteki başarıların
korelasyonu BFQ tesinden Bağlılık Farkındalık/Azim ve Deneyimlere Açıklığın küçük bir
seviyesine kadar gelmektedir. Bu, beklenmemekle birlikte, tez testi ile ölçmenin doğruluğunu da
kanıtlamaktadır.
İngiltere, Polonya ve Türkiye'de NEO testi ve Slovenya'da BFQ testi ile yapılan anketlerin
sonuçları bu genel eğilimleri doğrulamaktadır, ancak her bir ülkede yoğunluk ve korelasyon
ayrıntılarında farklılıklar bulunmaktadır.
Kariyer Ağacı testleri ile yapılan değerlendirmeler, Polonya'da yapılan APIS-Z testi ve
Slovenya genel zihinsel yetenek skalası Test nizotoplarının sonuçları ile birlikte düzenlenmiştir.
Araştırmanın kapsamına giren testi alanlar tarafından alınan kognitif test ölçeklerinin APIS-Z testi
ve Test nizov'u sonuçları ile ilişkili olması bekleniyordu. Sonuçlar tablo 12'de sunulmuştur.
Tablo 12
Polonyadaki APIS-Z ve Slovenyadaki Nizov testiyle CaT ölçeklerinin korrelasyonu

Profesyonel ilgi
alanları - Eğitim
ve bakım
Profesyonel ilgi
alanları Sanatsal
Profesyonel ilgi
alanları - Beşeri
Bilimler
Profesyonel ilgi
alanları - Sosyal
Profesyonel ilgi
alanları - Yönetim
ve işletme
Profesyonel ilgi
alanları - Yasal
Profesyonel ilgi
alanları - Doğa
Bilimleri
Profesyonel ilgi
alanları - Tıp
Profesyonel ilgi
alanları - Bilim
Profesyonel ilgi
alanları Mühendislik
Profesyonel ilgi
alanları - Mimari
ve inşaat
Profesyonel ilgi
alanları - Tarım
Profesyonel ilgi
alanları Servisler

Sosyo –
Bilişsel
beceriler Davranışlar

Mantıksal
döndürme
(2D) Kareler

0.058

0.186**

0.114

0.113

0.025

0.064

0.139*

0.158*

0.170**

0.169**

Sosyal
yeterlilikler
- Hikayeler

APIS-Z Özet
ham
sonuçlar

0.038

0.186**

0.130*

-0.025

0.064

0.125

0.128*

0.172**

0.058

0.176**

0.168**

0.035

0.310**

0.190**

0.054

0.127

0.233**

0.143*

0.072

0.182**

0.077

-0.040

-0.081

0.035

0.014

0.012

0.142*

-0.014

0.160**

0.067

0.092

0.087

0.084

0.007

0.039

0.110

0.253**

0.201**

-0.016

0.070

0.005

0.105

0.110

0.034

0.283**

0.102

0.132*

0.163*

0.181**

0.176**

0.071

0.221**

0.112

0.012

0.112

0.212**

0.143*

0.135*

0.109

0.167*

0.268**

0.102

-0.011

0.185**

-0.003

0.156*

0.185**

0.107

0.172**

-0.117

0.001

0.109

-0.074

-0.049

-0.085

0.044

0.183**

-0.031

-0.063

-0.002

-0.067

0.026

-0.135*

0.047

0.128*

-0.005

0.028

0.020

0.052

-0.084

-0.075

0.016

0.198**

0.158*

Mantık Klasifikasyon

Mantık – Sayı
dönüştürmeleri

3B uzay
oryantasyonu
- Küpler

Nizov
testi
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Profesyonel ilgi
alanları - Askeri,
polis ve üniformalı
servisler
Profesyonel ilgi
alanları - Spor ve
fiziksel aktiviteler
Değerler
(öncelikler) Prensipler
Değerler
(öncelikler) Değerler
Değerler
(öncelikler) Hedefler
Değerler
(öncelikler) Durumlar
Değerler
(öncelikler) –
Sosyal gruplar
Değerler
(öncelikler) - Veri
Kişilik özellikleri Farkındalık
Kişilik özellikleri Adaptasyon ve
esneklik
Kişilik özellikleri Eylem
yönü(eyleme
duyulan ihtiyaç)
Kişilik özellikleri Başarı
motivasyonu
Kişilik özellikleri Duygusal
bağımsızlık
Mizaci özellikler Duygusal denge
Mizaci özellikler Baskı altında
çalışma
Mizaci özellikler Yüksek aktivite
seviyesi
Mizaci özellikler Yüksek hassaslık
seviyesi
Kişilerarası
beceriler - İletişim
becerileri
Kişilerarası
beceriler Dinleme becerileri
Kişilerarası
beceriler - Takım
oryantasyonu
Kişilerarası
beceriler Atılganlık
Kişilerarası
beceriler Müzakere etme ve
anlaşmazlık
çözme becerileri
Girişimcilik
becerileri Stratejik
yeterlilikler
Girişimcilik
becerileri Fırsatları fark
etme

-0.017

0.039

0.048

0.008

0.015

0.126

0.187**

-0.005

-0.042

-0.041

-0.074

0.052

0.052

0.009

0.130*

-0.046

0.097

0.159*

0.091

0.008

-0.064

0.140*

0.293**

0.079

0.107

0.079

0.108

0.105

-0.017

0.226**

0.322**

-0.007

0.104

0.174**

0.084

0.053

0.024

0.267**

0.092

0.053

-0.035

0.104

-0.017

-0.037

0.090

0.125

0.194*

-0.063

0.057

0.119

0.075

0.040

0.130*

0.123

0.162**

0.133

0.089

0.150*

0.211**

0.154*

0.144*

0.215**

0.256**

0.087

0.114

0.176**

0.135*

0.213**

0.170**

0.241**

0.255*

0.003

0.037

0.037

0.137*

0.000

0.077

0.153*

0.159**

-0.004

0.153*

0.181**

0.136*

0.164*

0.158*

0.248**

0.161**

0.115

0.101

0.158*

0.077

0.063

0.125

0.158*

0.257**

0.094

0.125

0.089

0.063

0.058

0.106

0.166*

0.178**

0.163*

-0.005

0.083

0.070

0.032

0.038

0.172**

0.221**

-0.046

0.139*

0.139*

0.116

0.106

0.156*

0.140*

0.143*

-0.128

0.172**

0.178**

0.051

0.080

0.144*

0.029

0.254**

0.133

0.066

0.169*

0.142*

-0.029

-0.040

0.074

0.235**

-0.072

0.198**

0.168**

0.205**

0.120

0.180**

0.196**

-0.028

-0.097

0.175**

0.209**

0.212**

0.114

0.138*

0.311**

0.105

-0.052

0.088

0.056

0.043

-0.014

0.058

0.102

0.066

0.176*

0.072

0.163*

0.101

0.154

0.158

0.072

0.257**

0.127

0.125

0.111

0.121

0.020

0.037

0.161*

0.210**

0.200**

0.074

0.191**

0.082

0.199**

0.228**

0.167*

0.159**

0.255**

0.174

0.188

0.208

0.147

0.209

0.132

-0.003

0.061
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Girişimcilik
becerileri - Sosyal
0.062
0.085
ağ ve iletişim
kurma
Girişimcilik
becerileri 0.121
0.144*
Kavramsal
yeterlilikler
Girişimcilik
becerileri 0.100
0.197**
Planlama ve
organizasyon
Girişimcilik
becerileri 0.125
0.116
Bağlılık
Bilişsel beceriler 0.113
0.175*
Yaratıcı tutum
Bilişsel beceriler Uzaysal hayal
0.022
0.282**
gücü
Bilişsel beceriler 0.241**
0.332**
Hafıza
Bilişsel beceriler 0.223**
0.351**
Sayısal çıkarım
Bilişsel beceriler -0.059
-0.071
Dikkat odaklama
Bilişsel beceriler 0.056
0.187**
Dikkati bölebilme
**. Korelasyon 0.01 düzeyindedir (2-kuyruklu).
*. Korelasyon 0.05 düzeyindedir (2-kuyruklu).

0.115

0.052

0.120

0.159*

-0.046

0.034

0.105

0.015

0.190**

0.120

0.022

-0.029

0.085

0.160*

0.145*

0.223**

0.104

-0.080

0.196**

0.065

0.128

0.114

-0.053

-0.117

0.160*

0.067

0.086

0.184**

0.204**

0.026

0.134*

0.273**

0.152*

0.156*

-0.313**

-0.179*

0.188**

0.305**

0.257**

0.214**

0.454**

0.257**

0.307**

0.290**

0.254**

0.198**

0.427**

0.190**

0.159

0.083

0.101

0.048

0.118

0.167

0.214**

0.162*

0.210**

0.167**

0.293**

0.199**

Kariyer Ağacı testi ve genel istihbarat APIS-Z testi arasındaki korelasyon, neredeyse bütün
Kariyer ağacı testlerini doğrulamaktadır, buna sadece Dikkat odaklama testi dahil olmaz çünkü
APIS dikkat konsantrasyonuna ve dikkat korumaya bağlı testler içermemektedir. Diğer testlerin
APIS testleriyle korelasyonu önemlidir. En güçlü işaretli korelasyon, Sayısal akıl yürütme, Bellek
ve Mekansal hayal gücü ölçekleri ile iki boyutlu uzayda mekânsal rotasyonu değerlendiren görseluzaysal kabiliyetler arasındaki sonuçtur (Kareler testi). Bu üç bilişsel test ölçeği, Akılcı Olma
özelliğini, Soyut Mantıksal Akıl Yürütme yetenekleri testlerinin testleriyle anlamlı şekilde
ilişkilendirerek, mantık yürütmeyi Sayı dönüşüm testine benzeterek değerlendirir. Dinleme
becerileri ve iletişimi, ayrıca Eylem Yönelim ve Taahhüt Ölçeği'ndeki Kişilerarası Yetkinlik Testi
ve Amaçlar Takdir ve Değerler, diğer kişilerin toplumsal durumların algılanışı ve anlaşılması
doğruluğunu inceleyen Sosyal yetenekler ölçeği ölçeği ile anlamlı şekilde ilişkilidir. Sloven Testi
nizov'ın Korelasyonları yukarıdaki sonuçları doğruluyor. Test nizov, CaT Bilişsel yeterliliklerin
ikinci dereceden faktörü ve Yaratıcı tutum ve Dikkat Konsantrasyonu dışındaki tüm bilişsel
testlerle anlamlı korelasyona sahiptir.
Kariyer Ağacı sonuçları Türkiye'de geliştirilen Girişimcilik Ölçeği ile korele edilmiştir.
Korelasyon katsayıları tablo no. 13'de verilmiştir. Tüm Girişimcilik Kariyer Ağacı testleri
ölçeklerinin sonuçları Türkiye'de kullanılan Girişimcilik ölçeğinin sonuçları ile anlamlı derecede
korelasyon göstermekle birlikte ölçeklerden her biri ile eşit derecede ilişkili değildir. En güçlü
korelasyon Kariyer Ağacı stratejik yeterlilik ölçekleri ve gelecekteki yönlendirme arasında yer
alır. Biraz daha az güçlü olan, girişimci yeterlilik ölçekleri ile liderlik ölçeği sonuçları arasındaki
korelasyondur.
Girişimci yeterliliklerinin sonuçları ile en güçlü korelasyon, mizaç ve kişilik boyutuyla
ilgilidir. Kariyer Ağacı testinden yüksek aktivite seviyesinin ölçeği, Fırsatları Tanıma ölçeğiyle
büyük oranda ilişkilidir. Benzer şekilde, Kariyer Ağacı testinden bir kişilik özelliği olarak Aksiyon
Oryantasyonunun korelasyonu, risk alma skalasının sonuçları ile kuvvetle korelasyona sahiptir.
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Tablo 13
CaT ölçütlerinin Turkiyedeki Girişimcilik ölçütleriyle korelasyonu

Profesyonel ilgi alanları - Eğitim ve bakım
Profesyonel ilgi alanları - Sanatsal
Profesyonel ilgi alanları - Beşeri Bilimler
Profesyonel ilgi alanları - Sosyal
Profesyonel ilgi alanları - Yönetim ve
işletme
Profesyonel ilgi alanları - Yasal
Profesyonel ilgi alanları - Doğa Bilimleri
Profesyonel ilgi alanları - Tıp
Profesyonel ilgi alanları - Bilim
Profesyonel ilgi alanları - Mühendislik
Profesyonel ilgi alanları - Mimari ve inşaat
Profesyonel ilgi alanları - Tarım
Profesyonel ilgi alanları - Servisler
Profesyonel ilgi alanları - Askeri, polis ve
üniformalı servisler
Profesyonel ilgi alanları - Spor ve fiziksel
aktiviteler
Değerler (öncelikler) - Prensipler
Değerler (öncelikler) - Değerler
Değerler (öncelikler) - Hedefler
Değerler (öncelikler) - Durumlar
Değerler (öncelikler) – Sosyal gruplar
Değerler (öncelikler) - Veri
Kişilik özellikleri - Farkındalık
Kişilik özellikleri - Adaptasyon ve esneklik
Kişilik özellikleri - Eylem yönü(eyleme
duyulan ihtiyaç)
Kişilik özellikleri - Başarı motivasyonu
Kişilik özellikleri - Duygusal bağımsızlık
Mizaci özellikler - Duygusal denge
Mizaci özellikler - Baskı altında çalışma
Mizaci özellikler - Yüksek aktivite seviyesi
Mizaci özellikler - Yüksek hassaslık
seviyesi
Kişilerarası beceriler - İletişim becerileri
Kişilerarası beceriler - Dinleme becerileri
Kişilerarası beceriler - Takım
oryantasyonu
Kişilerarası beceriler - Atılganlık
Kişilerarası beceriler - Müzakere etme ve
anlaşmazlık çözme becerileri
Girişimcilik becerileri - Stratejik yeterlilikler
Girişimcilik becerileri - Fırsatları fark etme
Girişimcilik becerileri - Sosyal ağ ve
iletişim kurma
Girişimcilik becerileri - Kavramsal
yeterlilikler
Girişimcilik becerileri - Planlama ve
organizasyon
Girişimcilik becerileri - Bağlılık
Bilişsel beceriler - Yaratıcı tutum
Bilişsel beceriler - Uzaysal hayal gücü
Bilişsel beceriler - Hafıza
Bilişsel beceriler - Sayısal çıkarım
Bilişsel beceriler - Dikkat odaklama
Bilişsel beceriler - Dikkati bölebilme
**. Korelasyon 0.01 düzeyindedir (2-kuyruklu).
*. Korelasyon 0.05 düzeyindedir (2-kuyruklu).

RİSK ALMA
0.404**
0.180*
0.143*
0.342**
0.126

GELECEK
ORYANTASYONU
0.176*
0.044
0.125
0.141
0.046

FIRSATLARI
TANIMA
0.331**
0.095
0.085
0.253**
-0.021

LİDERLİK
0.105
-0.004
0.113
0.186**
0.113

0.433**
0.220**
0.307**
0.347**
0.077
0.211**
0.119
0.351**
0.282**

0.170*
0.006
0.119
0.169*
0.020
0.160*
0.059
0.087
0.278**

0.345**
0.166*
0.203**
0.155*
-0.047
0.124
0.024
0.289**
0.185*

0.077
-0.051
0.028
0.133
-0.038
0.173*
-0.027
0.120
0.125

0.210**

0.043

0.142

0.064

0.385**
0.267**
0.206**
0.453**
0.357**
0.378**
0.401**
0.323**
0.832**

0.169*
0.141
0.111
0.246**
0.244**
0.280**
0.136
0.261**
0.258**

0.314**
0.224**
0.118
0.310**
0.265**
0.304**
0.236**
0.278**
0.389**

0.161*
0.151*
0.224**
0.139
0.204**
0.174*
0.135
0.165*
0.284**

0.473**
0.466**
0.392**
0.468**
0.703**
0.178*

0.221**
0.259**
0.485**
0.246**
0.158*
-0.082

0.339**
0.267**
0.265**
0.270**
0.895**
0.080

0.220**
0.178*
0.102
0.219**
0.168*
0.304**

0.371**
0.373**
0.470**

0.228**
0.160*
0.208**

0.282**
0.308**
0.331**

0.022
0.193**
0.160*

0.436**
0.231**

0.302**
0.294**

0.350**
0.222**

0.208*
0.113

0.337**
0.431**
0.411**

0.523**
0.056
0.250**

0.213**
0.345*
0.345**

0.237**
-0.011
0.200**

0.192**

0.214**

0.164*

0.134

0.391**

0.224**

0.299**

0.144*

0.432**
0.232**
0.069
0.156*
-0.094
0.020
0.010

0.230**
0.097
0.099
0.075
-0.097
-0.073
0.060

0.322**
0.170*
0.101
0.066
0.053
0.033
0.030

0.253**
0.100
-0.013
0.193**
0.104
-0.144
0.042

Yukarıda sunulan sonuçlar ve ayrıntılı tablolarda bulunan sonuçlar, Kariyer Ağacı testlerinin
geçerliliğini teyit etmektedir. Test seti, eğitim ve mesleki eğilim tanıma için yaygınlaştırılmış ve
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standartlaştırılmış araçlar tarafından üretilen sonuçlarla tutarlı sonuçlar üreten ilgili bir araç
olarak kabul edilebilir. Kariyer Ağacı, testlerde bulunan ve kişinin kariyerinin projelendirilmesi ve
aktif olarak geliştirilmesi için yararlı seçilmiş özelliklerin teşhisi amacıyla olduğu kadar otomatik
bir parti olarak da kullanılabilir.

7. Normalleştirme

Pilot ve doğrulama çalışmalarından elde edilen Kariyer Ağacı testi sonuçları ülkelere ve
cinsiyete göre karşılaştırılmıştır. Bir grup ortaokul öğrencisinin bulunduğu Polonya ve
Slovenya'da karşılaştırma yapılan okul türleri belirlenmiştir. Değerlendirilen nüfusun eğitim
aşamasına ilişkin yaşı bir eş-değişken olarak kabul edildi. Yurttaşlara dayalı olarak çıkarılan
gruplar ile doğrulama çalışmasında elde edilen veriler için cinsiyet kriterleri arasındaki farkların
önemi Tablo 14'te sunulmaktadır. Ölçeklerin her biri için ayrıntılı sonuçlar istatistiksel ekin 5.
Bölümünde bulunmaktadır.

Tablo 14
Ülkeler, cinsiyet ve eğitim seviyesi açısından CaT ölçütlerindeki takdire şayan değişiklikler
Değer*
Değerler (öncelikler)

Kişilik özellikleri

Mizaci Karakteristikler

Kişiler arası beceriler

Girişimcilik becerileri

Yaş
Ülke
Cinsiyet
Eğitim seviyesi
Ülke* Cinsiyet
Ülke*Eğitim seviyesi
Cinsiyet*Eğitim seviyesi
Ülke*Cinsiyet*Eğitim seviyesi
Yaş
Ülke
Cinsiyet
Eğitim seviyesi
Ülke* Cinsiyet
Ülke*Eğitim seviyesi
Cinsiyet*Eğitim seviyesi
Ülke*Cinsiyet*Eğitim seviyesi
Yaş
Ülke
Cinsiyet
Eğitim seviyesi
Ülke* Cinsiyet
Ülke*Eğitim seviyesi
Cinsiyet*Eğitim seviyesi
Ülke*Cinsiyet*Eğitim seviyesi
Yaş
Ülke
Cinsiyet
Eğitim seviyesi
Ülke* Cinsiyet
Ülke*Eğitim seviyesi
Cinsiyet*Eğitim seviyesi
Ülke*Cinsiyet*Eğitim seviyesi
Yaş

0.972
0.725
0.897
0.974
0.917
0.988
0.988
0.985
0.975
0.825
0.952
0.974
0.975
0.987
0.990
0.992
0.984
0.884
0.993
0.978
0.968
0.996
0.999
0.998
0.990
0.910
0.988
0.991
0.983
0.996
0.995
0.992
0.985

F

Sig.

2.118
6.233
8.590
1.991
1.638
0.927
0.914
1.100
4.448
8.407
8.657
4.515
1.065
2.244
1.683
1.458
3.551
6.769
1.606
4.880
1.735
0.896
0.317
0.379
2.157
5.073
2.541
2.010
0.890
0.879
0.961
1.620
2.067

0.008
0.000
0.000
0.013
0.001
0.534
0.548
0.351
0.000
0.000
0.000
0.000
0.376
0.037
0.122
0.189
0.003
0.000
0.156
0.000
0.022
0.483
0.903
0.863
0.072
0.000
0.039
0.091
0.581
0.476
0.428
0.167
0.068

Gözlemlenen
değer
0.973
1.000
1.000
0.963
1.000
0.627
0.620
0.724
0.986
1.000
1.000
0.987
0.793
0.791
0.646
0.572
0.922
1.000
0.564
0.982
0.931
0.324
0.131
0.150
0.640
1.000
0.721
0.604
0.484
0.282
0.307
0.502
0.690

161

Profesyonel İlgi alanları

Bilişsel Beceriler

Ülke
Cinsiyet
Eğitim seviyesi
Ülke* Cinsiyet
Ülke*Eğitim seviyesi
Cinsiyet*Eğitim seviyesi
Ülke*Cinsiyet*Eğitim seviyesi
Yaş
Ülke
Cinsiyet
Eğitim seviyesi
Ülke* Cinsiyet
Ülke*Eğitim seviyesi
Cinsiyet*Eğitim seviyesi
Ülke*Cinsiyet*Eğitim seviyesi
Yaş
Ülke
Cinsiyet
Eğitim seviyesi
Ülke* Cinsiyet
Ülke*Eğitim seviyesi
Cinsiyet*Eğitim seviyesi
Ülke*Cinsiyet*Eğitim seviyesi

0.875
0.969
0.975
0.957
0.994
0.995
0.991
0.974
0.787
0.942
0.922
0.910
0.979
0.972
0.978
0.954
0.835
0.981
0.982
0.952
0.975
0.992
0.993

4.591
4.340
3.464
1.477
0.857
0.658
1.243
1.014
2.340
2.314
3.174
0.901
0.820
1.089
0.854
5.370
5.160
2.162
2.019
1.391
2.907
0.902
0.784

0.000
0.001
0.004
0.079
0.510
0.655
0.287
0.417
0.000
0.035
0.005
0.601
0.555
0.370
0.529
0.000
0.000
0.045
0.061
0.098
0.008
0.493
0.582

1.000
0.966
0.913
0.871
0.309
0.240
0.444
0.397
0.996
0.796
0.919
0.687
0.322
0.426
0.335
0.996
1.000
0.772
0.738
0.912
0.897
0.360
0.314

* Wilks' Lambda
Karşılaştırma, değerlendirilen gruplar arasında ve bazı ölçeklerde demografik değişkenler
arasındaki etkileşimin ortaya çıkması arasında önemli farklılıklar olduğunu gösterdi. Gruplar
arası karşılaştırılabilirliği sağlamak için pilot çalışmaların ardından ortalama değerler ve standart
sapmalar hazırlanmış ve doğrulama çalışmalarından sonra değiştirilmiştir. Bu değerler, sten
puanlarının hesaplanmasında, değerlendirilen özellik yoğunluğunun önemli derecede farklı
olduğu her grup için ayrı ayrı temel oluşturmaktadır.
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3.Part Kariyer Testi araç setinin kullanılması için talimatler ve rehberlikte sonuçların yorumlanması
için kurallar

Kariyer Ağacı, ergenlik döneminde ve erken erişkinlikte insanların mesleki yeteneklerini
tanımak ve doğrulamak için bir araç olarak geliştirilmiştir, çalışma sırasında analiz edilen yedi
temel alanı (boyutlar) içerir. Bunlar arasında değerler, kişilik, mizaci nitelikler, kişilerarası
beceriler, girişimcilik becerileri, mesleki ilgi alanları ve bilişsel yetenekler bulunur. Alanların her
birinde, profesyonel yatkınlıkların tanınması bağlamında önemli olan bireysel göstergeler
(ölçekler) belirlenmiştir.

1. Test edilen kisi için yönergeler
CaT araç setini başlatan her öğrence talimatlar temin edilir. Talimat, testlerin başlatılması ve
aletleri doğru bir şekilde çalıştırmak için gerekli tüm adımları açıklar. Aşağıdaki talimatlara
istediğiniz zaman web sayfasından erişilebilir veya gelecekteki kullanım için bir dosya olarak
indirilebilirsiniz.

CaT-‘’Kariyer Ağacı’’ Testi
Öğrenci El Kitabı
Lütfen testi başlatmadan önce dikkatlice okuyunuz
Bu kılavuz, "Kariyer Ağacı" testinin (CaT) nasıl kullanılacağının tanımlamasını ve açıklaması
içerir. CaT, kariyer planlama sürecinde sizi desteklemek için uluslararası psikologlar ve
danışmanlar ekibi tarafından geliştirilen bir dizi test ve bilgi materyalidir.
Testten sonra otomatik olarak (çevrimiçi) aşağıdaki bilgileri alacaksınız:
• Sonuçların, ilgi alanlarının profilinin ve profesyonel yatkınlıkların bireysel tanımlanması;
• Yatkınlıklarınıza ve becerilerine en uygun meslekler ve belirlenmiş alanlardaki mesleki yolun
özellikleri hakkında bilgi
• bir iş bulmanıza yardımcı olmak için ayrı bir portföy olarak da kullanabilirsiniz.
Başlamadan önce öğretmeninizden veya rehberinizden kişisel bir gösterge almalısınız. Kişisel
gösterge- sizin kullanıcı adınızdır, ve testlerin herhangi birini yapmanız için ihtiyacınız olacaktır.
Bu sebeple lütfen bir yere not alınız.
CaT Kariyer Ağacı Testi ile test olmak
Çalışmanın ikinci aşaması CaT testidir. Bu çalışmanın yapılması için gereken adımlara nasıl
hazırlanılması ve yapılması gerektiği aşağıda verilmiştir.
Cat ‘’Kariyer Ağacı’’ Testine http://www.career-tree.eu sitesindenden ulaşabilirsiniz. BU
projemizin internet adresidir. CaT’inizi test edin!’e üst menüden tıkladıktan sonra, CaT Kariyer
Ağacı testine yönlendirileceksiniz:
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Test olun butonunu ana sayfada bulabilirsiniz. Testte kullanılan dil tercihini üst köşedeki bayrak
işaretinden yapabilirsiniz:

Öğretmeniniz/rehberiniz size bir kullanıcı ismi ve şifresi atayacaktır, bu bilgileri giriş ekrenındaki
giriş kutularına girmelisiniz.
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Okulunuzda bir çok kişinin de erişimi olduğu bir bilgisayarı kullanacağınız için Beni Hatırla
butonuna basmamayı unutmayınız.
Giriş yap butonuna bastığınız zaman, hesabınız hakkındaki ana bilgileri görebileceksiniz ve sol üst
köşede ise takip eden sayfalara erişim sağlayabilirsiniz:

Burdan sonra Profilim tuşuna basınız. Önünüze çıkan sayfada şifenizi değiştirmeli ve bilgilerinizi
tamamlamalısınız (bu bilgiler yaş, cinsiyet, ve kalıcı olarak akaldığınız adresdir.). Bunun ardından ‘’
testin sonuçlarını bana bu testi atayan öğretmen/rehberime göndermeyi kabul ediyorum’’’a tıklayınız.
Bir öğretmen veya bir rehber size sonuçları doğru yorumlamanız için yardımcı olacaktır.
Kendiniz hakkında başaka bilgiler de verebilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. Gönder’e basarak
değiştirdiğiniz verileri doğrulamalısınız.
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Veriler kaydedildikten sonra, Doğrulama profili karşınıza çıkacaktır. Bunun aksi olduğu takdirde,
boş bıraktığınız bilgiler işaretlenecektir.
Profilinizi düzenledikten sonra, Test olun butonuna basınız ve her testte bulunan soruları
cevaplayınız.

Teste başladığınız zaman, yönergeleri göreceksiniz.
Bunları dikkatli bir şekilde okuyunuz- Eğer herhangi bir yönergeye ihtiyaç duyarsanız-Test
listesinin üstünde bulunan linke tıklayarak geri dönebilirsiniz.
İlk soru size en çok uyan meslek grubuyla ilgilidir.
Tüm listeyi dikkatle okuyun ve size en uygun düşündüğünüz meslek grubunu, niteliklerinizi
(özelliklerini) ve becerilere tıklayın.
Kendiniz için üç grup seçin.
Bir şeyi değiştirmek isterseniz, sağ ve sol taraftaki ada tekrar tıklayarak bunu yapabilirsiniz.
Kaydet'i (sayfanın üst kısmında) tıkladığınızda, test soruları cevaplamaya başlarsınız.
Sorular görüş ve düşüncelerinizle, kendiniz hakkında ne biliyorsunuz ve başkalarının sizin
hakkınızda ne dediğini ilgilendirmektedir. Bazı sorularla profesyonel bir durumu tasvir eden bir
resim olacaktır. Bu soruların (ve diğerlerinin) sorularını cevaplama seçenekleri şunlardır:
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Kesinlikle katılmıyorum
Nispeten Hayır
Kısmen evet, kısmen hayır
Nispeten evet
Kesinlikle katılıyorum
Her soru için üstüne tıklayarak yalnızca bir cevap seçiniz. Soruyu cevapladıktan sonra İleri tuşuna
basarak ilerleyiniz.
Farklı becerilerin test edilmesi
Bazı testler için belirli bir teste cevap vermenin yolunu gösteren bazi talimatlar ve bazen de zaman
kisitlari vardir. Bu testlerde bazı çizimler ve rakamlar da bulunmaktadır.
Bu testlerin her biri bir bütün olarak ve tek seferde çözülmelidir. Bu gruptan testleri durdurup
daha sonra geri dönemezsiniz.
Zaman sınırlaması olan testlerde kalan süre görüntülenir. Okuma talimatı için harcanan süre, zaman
sınırına dahil değildir. Süre sınırı sadece testi çözmek için geçerlidir. Testi çözmeye başlamak için
BAŞLA veya DEVAM ET düğmesine tıklayın. Süre dolduktan sonra test kapatılacak ve ekranda bir
sonraki mesaja gitmek zorunda olduğunuzu bildiren bir mesaj gelecektir. Başka bir testi çözmek için
artık ilerleyebileceğiniz bir seçenek göreceksiniz. Komut isteminde herhangi bir yeri tıklatın.
Doğru sonucunuz çok önemlidir, bu sebeple hesap makinesi, akıllı telefonlar, internet arama
sayfaları ve çıktı gibi ek malzemeleri kullanmayınız.
Her soru İleri tuşuna tıklamanızla onaylanır. Eğer bir hata yaparsanız, diğer soruya ilerlemeden
önce Temizle butonuna basabilir ve soruyu düzeltebilirsiniz.
Son bilgilendirme
Lütfen ortalama cevaplardan kaçınınız. Lütfen verilen yargılara pozitif veya negatif olarak cevap
vermeye çalışınız.
Lütfen yönergeleri dikkatli bir şekilde okuyunuz ve tüm soruları sorumlu bir şekilde
cevaplayınız.
Bir şeyden emin olmadığınız zaman gözetmeninize sorunuz.

Teşekkürler!
Yönergeleri okuduktan sonra rehberin gözetimi altında çalışan öğrenci her zaman destek
alabilmelidir. Rehber öğrencinin testinin kayıt sürecinin nasıl işleyeceği hakkında öğrenciye bilgiler
vermelidir.

2.Rehberler için yönergeler
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CaT araçlarını kullanan danışmanlara, bu talimatları CaT araçlarını kullanmadan önce
okumaları önerilir. Öğrenci talimatı danışmana da aşina olmalıdır. Danışmanlar, bu Test'in tüm
avantajlarını ve kısıtlamalarını açıkça anlamak için tüm CaT test el kitabı setini ve CaT psikometrik
özellikleri ile aşina olmalıdırlar. Rehber, testin ve mesleki danışmanın tüm işlem sürecinden
sorumludur.

CaT-‘’Kariyer Ağacı’’ Testi
Rehber El kitabı
Lütfen testleri yapmadan önce dikkatlice okuyunuz

Bu kılavuz, "Kariyer Ağacı" aracının (CaT) kullanımının ana aşamalarının tanımlamasını ve
açıklamasını içerir. CaT, Polonya, İspanya, Slovenya, Türkiye ve İngiltere'den psikolog ve
danışmanlardan oluşan uluslararası bir ekip tarafından Lublin Ekonomi ve Yenilik Okulu
uzmanlarının rehberliğinde geliştirilen bir dizi test ve bilgi materyalidir. CaT araç setinin amacı,
işgücü piyasasına giren öğrencilerin ve genç erişkinlerin yatkınlıklarını, yeteneklerini ve profesyonel
ilgi alanlarını belirlemektir.
CaT Kariyer Ağacı Testiyle test etmek
Öğretmen/rehber kaydı ve konu hasabı oluşturulması
Adres çubuğuna http://www.career-tree.eu yazınız ve kendinize uygun dili seçiniz. Sonra
menü seçeneğinden Kariyer Testi butonuna basınız ve CaT Test’ini seçiniz:

tepedeki

Giriş ekranında size ülke koordinatörü tarafından gönderilen Kullanıcı adı ve Şifre’nizi giriniz:
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Okulunuzda bir çok kişinin de erişimi olduğu bir bilgisayarı kullanacağınız için Beni Hatırla
butonuna basmamayı unutmayınız. Bu durum he öğretmen/rehberleri hemde öğrencileri
kapsamaktadır.
Giriş butonuna bastığınız zaman başlangıç ekranını göreceksiniz: bu sayfada kullanıcı hakkında bazı
ana bilgiler bulunmaktadır ve üst düğmeler diğer ekranlara bağlantılar sağlamaktadır:

koordinatör tarafından gönderilen ilk bilgileri Benim profilim ve Profilimi Düzenle kısmında
değiştirebilirsiniz. Gönder butonuna basarak değiştirdiğiniz bilgileri kayıt edebilirsiniz.
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Test olması planlanan öğrencilerin adlarını ve şifrelerini belirleyebilirsiniz(Yönet sayfasından.)
Bunu yapmak için Yeni+ tuşuna basınız:

Gelen ekranda öğretmen gerekli bilgileri uygun alana yazmalıdır. Öğrenci sistemi
kullanırken ismini değiştiremez.
Şifre kısmı sistem tarafından otomatik olarak tanımlanmaktadır. Buraya öğrenci tarafından
kolaylıkla hatırlanabilecek basit bir şifre yazınız. Eğer araştırma raporu var ise diğer bilgiler
öğrencinin verilerine göre doldurulmalıdır. Öğrencilerin şifrelerini değiştirmeleri gerekecektir ve
CaT sistemine yapılan ilk girişten sonra kendi bilgilerini girme ve düzeltme imkanını bulacaklardır.
Kullanıcı ismi değiştirilmemelidir.
Test etmeyi planladığınızdan daha fazla kullanıcı yaratabilirsiniz. Ve istediğiniz herhangi bir
doğrulama evresinde daha fazla kişi ekleyebilirsiniz.
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Öğrenci profilindeki bilgilerin girilmesi ardından doğrulamak için Kaydet’e basınız. Sisteme yeni bir
öğrenci kayıt ettikten sonra sistem otomatik bir şekilde kullanıcı listesine gidecektir. Aynı zamanda
Yönet butonundan bu listeye ulaşabilirsiniz. Yukarıdaki adımları takip ettikten sonra öğrenciler
testleri yapabilirler, iteye kullanıcı adı ve şifreleriyşe giriş yapabililirler.

Kullanıcı listesinde Durum opsiyonu bulunmaktadır. Otomatik olarak durum İzin verildi olarak
görülür. İzin ver tuşuna br daha bastığınız zaman durum öğrencinin testlere girmesinin yasak
olduğu İzin Kaldırıldı’ya geçer. Öğrencinin teste girişi psikometirk testleri bitirene kadar kilitli
(Durum=İzin kaldırıldı) olarak kalmalıdır. Aynı zamanda doğrulama bilgileri (kullanıcı ismi ve
şifresi) öğrenci doğrulama testini bitirdikten sonra temin edilebilir.
Durum özelliğini değiştirme aynı zamanda tüm öğrenciler için aynı anda mevcuttur. Bunu yapmak
için,sol üst köşedeeki İsim butonunun yanındaki düğmeye basarak tüm kullanıcıları seçiniz ve
önünüze çıkacak olan Durum opsiyonlarından uygun olanını seçiniz.
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Eğer öğrenci şifresini unutursa, öğretmen/rehber öğrencinin bilgilerini değiştirip yeni bir şifre
belirleyerek bu durumu düzeltebilir.

Pilot çalışmaların yeri ve zamanı
Sorular, bir klavye ve fare gerektiren on-line modunda bir bilgisayar ekranında sunulacaktır. Testten
önce iş istasyonlarının durumunu kontrol edin.
Test süresi bir konunun üzerinde çalışma hızına bağlıdır. Doğrulama çalışması testi karşılamak için
yaklaşık 4 saat olarak alınır(doğrulama testleri ve CaT Testi).
Öğrenciler doldurma testlerini farklı zamanlarda sonlandırabilirler. Daha önce bitirenler, güvenlik
nedeniyle veya eğitim nedenlerinden ötürü olmadığı sürece diğer sınav olan öğrencileri
beklememelidir.
Çalışmanın işlemesi
Testlerden önce lütfen oturum açma ve testi tamamlama ile ilgili açıklamalara sahip öğrencilerin
talimatlarını dikkatle okuyun.
İlk çalışmadan önce, öğrencilere yönelik talimatları yazdırmanız gerekir. Talimatlar, testi alanlar
tarafından ilk CaT sistemi sunumu sırasında incelenmek üzere erişilebilir olmalıdır. Talimatlar, testi
başarıyla yapan kişilere elektronik olarak da iletilebilir. Sonraki inceleme sırasında talimatlar
bilgisayar laboratuarında olmalıdır.
Bilgisayar odasında yapılan ilk toplantı başında öğrenciler için talimatlar verilmelidir. Test hakkında
öğrencilere bilgi vermelisiniz. Öğrencilere aşağıdakileri hatırlatmak zorundasınız:
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1. CaT anketine katılım tamamen gönüllüdür. Vazgeçmek herzaman mümkündür.
2. Bir öğrenci için bireysel rapor tamamen gizlidir ve yetişkin öğrenci veya ailesi bu tür bir rıza
göstermiyorsa, asla başkasıyla paylaşılmaz.
3. Testi doldururken öğrenciler sessiz kalmalı ve birbirleriyle iletişim kurmamalıdır.
4. Sorulara cevap vermek öğrencilerin orta cevaplardan kaçınmalı, söyleme katılıp katılmadıklarına
karar vermeye çalışmalıdırlar.
5. Testte fark edilen tüm sorular, şüpheler veya hatalar öğretmen / danışmana bildirilmelidir.
6. Öğrencilere gönderilecek test sonuçları, bir takım test boyutları ve kurumda mevcutsa mesleki
danışman ile görüşülerek verilebilecek eğitimsel ve mesleki tavsiyeler hakkında kapsamlı bilgi
içermektedir.
Yukarıdaki bilgileri sunduktan sonra öğretmen / danışman, her şeyin öğrenciler için net olmasını
sağlar ve daha sonratest olan kişilere girmeleri gereken web adresini, kullanıcı adını ve şifresini
verir ve öğrencilerin kullanıcı adlarıyla gerçek isimlerini bir kenara not alır.
Açıklamalar ve cevaplar yalnızca test edilen kişinin talimatlarındaki aralığı kapsamalıdır. Testte
görünen konular için anlaşılamayan kelimeler veya cümlelerle ilgili sorularınız varsa veya bir
öğrencinin özelliklerini bilmediklerinden dolayı doğru cevaba ilişkin bir belirsizliği varsa, bu
sorulara şöyle cevap vermelisiniz: "Bu karakteristik veya özellikteğe sahip olsaqydın inanç,
kesinlikle nasıl cevap vereceğini biliyor olurdun, eğer bunun sizin için de geçerli olduğunu
düşünüyorsanız, ancak emin değilseniz, hiçbir fikre sahip değilim şıkkını işaretlemek en iyisidir
"demelisiniz.
Sınava giren kişilere bilişsel test soruları ile ilgili ipuçları ve hileler vermek bu çalışmanın
anlamını yok edecektir. Bilişsel testleri doldururken, öğrenciler hesap makinesini kullanamaz,
ekran görüntüsü alabilir, akıllı telefonları, arama motorlarını veya başka web sitelerini kullanamaz
veya tüö durumlarda diğer öğrencilerle olan cevapları hakkında konuşamazlar.
Test bir rehber/öğretmenin gözetimi altında yapılmadılır. Öğrencilere testi evde yapmalarını
öneremezsiniz
Öğretmen/rehberlerden özellikle rica ediyoruz ki harhangi bir durumda öğrencilerin test sırasında
anlamadıkları veya şüpheye düştükleri bir durum olursa bunları bize bildiriniz ve öğrencilerin
yorumlarını, karşılaşılan hataları ve testle ilgili düşüncelerini CaT testi araçlarının kalitesini
yükseltmek için CaT test takımına gönderiniz.
Sistemle ilgili, özellikle testi devam ettirirken veya testi yaparken, problemlerle karşılaşırsanız:
lütfen bu durumdan sorumlu olan takımla iletişim kurmaktan çekinmeyiniz.Bize aşağıdaki adresten
ulaşabilirsiniz: http://www.career-tree.eu/index.php/en/contact-us

3. Ölçütleri yorumlama yolları
Kılavuzun bu bölümü, incelenen kişi tarafından bireysel boyutlar ve ölçekler içerisinde elde edilen
sonuçların yorumlarını içerir. Kısa tanım, ayrılmış ölçeklerin içeriğinin anlamını sunar. Sonuçlar,
kişinin sahip olduğu özelliklerinin yoğunlaşma durumunu, analiz edilen davranışların ortaya çıkma
sıklığının veya çeşitli kararların alınmasında tercihlerin ne yönde olduğunu göstermektedir. Bu
çalışma üç aşamalı bir tanımlama ölçeği benimsemiştir: tabloda gösterildiği gibi düşük, ortalama ve
yüksek.
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Tablo 1
Rehberin cevaplayan kişinin sonuçlarından aldığı bilgiye dayanarak sonuçlar aşağıdaki gibidir:
Rehberdeki bilgiler

Rapordaki bilgiler

Yüksek

Çok çok yğksek

Ortalama

Ortalama

Düşük

Çok çok düşük

Bir sonraki bilgi, araştırmacı niteliklerin ve yeterliklerin nasıl geliştirileceği konusunda
danışmana yönelik ipuçlarıdır. Analiz edilen yatkınlıkları güçlendirmek, gelişimlerine yönelik
stratejiler planlamak veya eğitim için doğru yolu seçmek için danışmana faydalı öneriler içerirler.Bu
unutulmamalıdır: başlıklı metnin kullanımına özellikle dikkat edilmelidir. Bunlar düşük ve yüksek
sonuçlara atıfta bulunurlar. Bunlar doğrudan incelenen kişiye hitap etmektedir - testte farklı ve zıt
olanları elde edenler için karakteristik özelliklerle ilgili bilgiler, testte düşük-yüksek sonuçlar. Farklı
sonuçlara sahip olmanın olumlu yönlerini vurgularlar (test edilen kişi tarafından elde edilenlerden
farklıdır). Dolayısıyla, arzu edilen nitelikleri / davranışları incelemek için bir teşviktir. Aynı zamanda
bu bilgi, benzeri olmayan sonuçlara ulaşan bireylerin işleyişindeki farklılıklara (çeşitlilik dahil)
dikkat çekmektedir. Ölçeklerin ayrıntılı açıklaması ek 2'de bulunabilir.

4. Test raporlaması ve tavsiye örneklendirmeleri

CaT testi değerlendirmesinin etkisi, değerlendirilen kişinin doğrudan aldığı bir rapordur. Test
sonuçlarının sayısal sunumunu içerir. Aynı zamanda, tek tek test ölçeklerindeki sonuç düzeyini nasıl
yorumlanacağını (test edilen popülasyona yüzdelik referans) gösterir.
Birinci bölüm profesyonel çıkar alanları ile ilgilidir. Tablodaki sonuçların analizi sadece belirli bir
kişi için göze çarpan sonuçların fark edilmesini sağlar. Analiz edilen durumda, spor ve fiziksel
aktivitedeki ilgi alanlarının egemenliği gözlemlenebilir. Test edilen kişi şimdi böyle bir puan
seviyesinin anlamını anlamaya ilerleyebilir. (s.8). Tanımlama öncelikle memnuniyeti getiren ve
kişinin hayatında izlemek istediği aktiviteleri (değerlendirilen boyutta) sunmaktadır. Aynı zamanda,
tanımlamanın ikinci bölümünde, değerlendirilen kişi yalnızca bu tür etkinliklere odaklanmanın
bazen kişisel ve toplumsal hayatın eşit derecede önemli yönlerini atlamasına neden olabileceğini
öğrenir. Tanımın bu kısmı ayrıca, değerlendirilen kişi tarafından ele alınan herhangi bir zorluğun
kaynağının anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu durumlar değerlendirilen kişinin yalnızca tercih edilen ilgi
alanı üzerine yoğunlaşması sonucunda olmuş olabilir.
Dahası, tüm sonuçların özeti, değerlendirilen kişiye diğer ilgi alanlarının ek analizi olasılığını
sunar. Muhtemelen değerlendirilen kişi daha önce hiç düşünmediği alanlarda yeterince
kristalleşmemişlerdir. Test gerçekleştirildiğinde, test edilen kişi, teşhis konulan alanlardaki
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ilgilerinin neye benzediğini ve kişinin kişisel ve toplumsal bütünlüğü için ne anlama geldiğini
öğrenebilir. Değerlendirilen kişi şimdiye kadar marjinalize edilmiş alana katılımlarını arttırmaya
karar verirlerse nelere ulaşabileceklerini öğrenir.
Rapordan sonraki bölümde, aşağıdaki alanlarla ilgili araştırma sonuçlarının analizi (faiz durumunda
olduğu gibi) bulunmaktadır:







Değerler
Kişilik özellikleri
Mizaci özellikler
Sosyal yeterlilikler
Girişimcilik yeterlilikleri
Bilişsel yeterlilikler

Bu özellikler kendini tanımaya ve kendi yeteneklerini çok geniş bir perspektifle tanınmasına
izin verirler. Sonuçların açıklaması (ilgi testi durumunda olduğu gibi) her seferinde, test edilen
kişinin geçerli özelliklerini tanımaya izin verir. Aynı zamanda, test edilen kişi tarafından, işlevlerinin
belirli alanlarına daha fazla odaklanmaya karar verdiklerinde elde edebileceği faydalara dikkat
çeker. Tanımın içeriği, ayrıca, test edilen kişinin yaşadığı zorlukların ve kişinin çalışma biçiminden
kaynaklanan nedenlerin nedenlerini açıklar.
Nihayet, yukarıda sıralananlardan en önemlileri, kişinin ilgi alanlarıyla ilişkili olan ve iyi bir
şekilde işleyen mesleklere ulaşmak için önemlidirler
Verilen örnekde (sf.21) Cat testi gösteriyor ki gelecekteki eğitimsel veya mesleki kariyeri
düşünürken, kişi aşağıdaki alanlara veya meslek gruplarına odaklanabilir:




Spor ve fiziksel aktiviteler
Teknik- mühendisliği
Tıp

Bu durum mesleki raporda verilen mesleklere de uygulanabilir:




Spor hocaları, eğitmenleri ve görevlileri (ISCO kodu:3422)
İnşaat Mühendisleri (ISCO kodu: 2142)
Diğer sağlıkla ilgili profesyoneller (ISCO kodu: 325)

Aşağıdaki paragraflarda rapor, test edilen kişiye, önerilen mesleklerde iyi işlerliği için gerekli
olan bilgileri sunmaktadır. Tartışılan örneğe istinaden, test edilen kişi, eğitmenler, öğretmenler ve
spor aktivistleri tarafından gerçekleştirilen temel görevler hakkındaki bilgileri bulacaktır. Ardından,
değerlendirilen kişiler, böyle bir konumda bir kişinin beklediği temel yeterlilikleri öğreneceklerdir.
Daha sonra, eğitim gereksinimleri ve işverenlerin beklentileri tartışılır ve daha sonraki bölümlerde,
değerlendirilen kişinin bu mesleği seçerken baş etmesi gereken daha ayrıntılı görevler verilir. Ek
bilgi, benzer meslekler listesinde verilmektedir.
Kuşkusuz, test edilen kişiler için en önemli ve en ilginç bilgi, kişinin mevcut yetkinlik ve
kabiliyetlerinin verilen mesleğin gereklerine nasıl uyduğudur. Bu bölüm, mesleğin değerlendirilen
kişinin test sırasında gösterdiği yeterlilik ve karakteristik seviyesine ilişkin temel yeterliliklerin bir
referansıdır. Rapor bilgilerinin bu bölümünü analiz ederek, test edilen kişinin, önerilen mesleği
sürdürmek istiyorlarsa önemli olan güçlü ve zayıf yönlerini öğrenmekte olduğu gözlemlenebilir. Bu
bilgi, test edilen kişilerin, yalnızca verilen mesleğin etkin işleyişi değil, aynı zamanda yaşam
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doyumunun kaynağı olabilecek güçlü yönlerini gösterir. Zayıf yönler, test edilen kişiye, bu mesleği
izlemeyi seçtikleri takdirde, işi iyi yapmak için büyük çaba harcamaları gerektiğini bildirir. Bu
nedenle ek güçlükler, muhtemel çatışmalar veya sorunların kaynağı olabilir. Kesinlikle, testi alan
kişiye zayıf yönlerini nasıl güçlendireceklerini ve sonuç olarak kendi tercih ettikleri meslekte yüksek
bir yetkinliğe ulaşmasını sağlayan ipuçları değerli bilgilerdir. Bu bilgiler, raporda önerilen tüm
mesleklerle ilgilidir.
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CaT Testi Skorları
(Stel ölçütü 1-10)
CAT test sonuçlarınız aşağıdaki tablolarda yer alır; cevaplarınız sten puanlama sistemi ile gösterilir
(orijin: standart on). Sten puanı 1'den 10'a kadar bir değer gösterecek ve bireyin CAT testlerini
gerçekleştiren diğer insanlara göre konumunu belirtecektir.
Sten puanlar yorumlanması:
9-10 = çok yüksek skor (test edilen toplam insan sayısının yaklaşık% 7'si)
7-8 = yüksek skor (test edilen toplam insan sayısının yaklaşık% 24'ü)
5-6 = ortalama puan (test edilen toplam insan sayısının yaklaşık% 38'i)
3-4 = düşük skor (test edilen toplam insan sayısının yaklaşık% 24'ü)
1-2 = çok düşük skor (test edilen toplam insan sayısının yaklaşık% 7'si)
Hiçbir puanı doğru veya yanlış olarak yorumlamaz, puanlar sadece kişisel ilgi alanlarını,
becerilerini ve özelliklerini temsil eder. Aynı tanımlanabilecek iki kişi yoktur, her kişi kendi
benzersizliğini korur, böylece stenar puanlarının bir sonuç olarak değişmesi gerekir. Elde edilen sonuçlar
yalnızca belirli özelliklerin şiddeti ile ilgili genel bir bilgidir ve daha ayrıntılı olarak daha sonra raporda
açıklanacaktır. Sonuçları okurken, yüksek puanlardaki sonuçları hatırlamak yalnızca sizin için büyük
önemi olan belirgin alana işaret ettiğinde önemlidir. Elde edilen puana göre, sahadaki birinin işi kötü ya da
olağanüstü bir şekilde yapıp yapamayacağı asla garanti edilemez - başarının anahtarı daima sizde ve
işinizde yatar.
Genel sonuçlar

Kişisel ilgi alanlarının
yoğunluğu

Teknoloji ve
doğa bilimlerine
olan ilgi
İlgi alanı:

Sanat ve Beşeri bilimlere
duyulan ilgi

Değer Oryantasyonu

7

8

Sosya-sağlık

7
Karakter güçlülüğü

6

9

Mizaci Stabilite

Kişiler arası
beceriler
Girişimcilik becerileri Bilişsel beceriler

7

7

7

8

7

Profesyonel İlgi alanları
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4

1. Sağlık Bakım sağlama

11.
Mimari
ve

3

6. Yasal

10

inşaat

9

2. Sanatsal

10

12.
Tarım

9

8. Tıp

7

13. Servisler

7

9. Science

9

14. Askeri,

Doğal

7.
bilimler

4

3. Beşeri Bilimler
4. Sosyal

7

6

Polis, üniformalı
servisler

5.

Yönetim

2

6

10.
Mühendislik

ve

8

15. Spor ve
fiziksel
aktiviteler

işletme

Hedefler ve Değerler
5.
1. Prensipler

8

2. Değerler

10

3. Hedefler

4. Durumlar

9

4

Sosyal
6. Veri

gruplar

10

9

Kişilik özellikleri

1. Farkındalık
2. Adaptasyon ve
esneklik

5.
3. Eylem için ihtiyaç 4.

Duygusal
Bağımsızlık

Başarı

Motivasyonu

4

8

8

7

6

Mizaci Karakteristikler
2.

Baskı

altında

1. Duygusal Stabilite

çalışabilme

3. Yüksek aktivite
seviyesi

3

9

7

4.

8

Yüksek hassasiyet

Kişiler arası beceriler
1.
İletişim becerileri

2. Dinleme becerileri

3.
Takım
Oryantasyonu

4. Girişkenlik

5.

Müzakere
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anlaşmazlık

ve

Çözme becerileri

9

7

9

-

2

Girişimcilik becerileri
1. Stratejik

2.
Fısatları

3. Sosyal ağ
ve

4. Kavramsal

beceriler

tanıma

Ilişki kurma

beceriler

9

7

7

8

5.
ve

Planlama
6. Bağlılık

organizasyon

10

-

Bilişsel beceriler
1. Yaratıcılık

2. Uzaysal hayal
gücü

3. Hafıza

4. Sayısal mantık
yürütme

5. Dikkati
odaklama

6. Dikkati
bölebilme

7

5

7

4

-
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Cat Testinin Sonuçlarının Tanımlanması
Profesyonel ilgi alanları
Kişisel ilgi alanlarının yoğunluğu
Mesleki ilgi alanlarının yoğunluğu kişinin ilgi alanları ve davranışları arasında güçlü bir
ilişki olduğunu gösterir. Bu özelliğin yoğunluğuna sahip kişiler ilgi alanlarına göre kararlar
alır, seçtikleri alanda çalışmak ve iş yapmak için motive olurlar ve mesleki ilgi alanlarıyla
ilgili şeyleri kolayca öğrenirler. Onların özellik ve yatkınlıkları ilgi alanlarına yansır.
Akademik kariyeri ve eğitimiyle ilgili yaptıkları kararlar, faaliyetleri, çıkarları ve
yatkınlıklarıyla uyumludur.
İlgi alanı: sosyo-sağlık
Orta düzeyde sosyal ve sağlıkla ilgili ilgi alanları olan kişiler başkaları ile çalışmayı
gerektiren faaliyetlerde, yüksek sosyal önemi olan faaliyetlerde ve başkalarına yardım etme
faaliyetlerinde nispeten iyi işlev görür. Uygun koşullar altında başkalarını yönetebilir,
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yardım faaliyetlerini organize edebilir ve yönetebilir, sosyal ilişkiler ve normlarla ilgili
faaliyetlerde bulunabilirler. Bireylerin ve grupların sağlık, güvenlik ve yaşam kalitesini
iyileştirmeyi amaçlayan faaliyetlerde bulunma eğilimleri gösterebilirler.
Teknoloji ve doğa bilimleri alanlarında ilgi
Yüksek teknoloji ve doğal bilime ilişkin ilgi alanlarına sahip kişiler, teknik ve pratik
düşünce gösterir, makinelerin ve cihazların işleyişi ve kullanımı hakkında bilgi edinmeye
heveslidir. Onların ilgi alanları bazı fenomenleri açıklayan bilim, doğal dünya ve teknoloji
alanından, ilişkileri ve mekanizmaları da içerebilir. Onlar titiz ve sabırlılardır. Akılcı ve
analitik bir şekilde hareket etmektedirler. İnşaat planları, eskizler ve projeler yapabilirler.
Ayrıca, ekoloji, doğal dünya veya tarım ile ilgili alanlarda yatkınlıklarını kullanabilirler.
Sanat ve Beşeri bilimlere ilgi
Yüksek düzeyde sanat ve beşeri bilimlerle ilgilenen kişiler oldukça yaratıcı ve dışa
dönüktürler. Alışılmadık kullanımları ve çözümleri ve orijinal haraketlerde bulunma
yollarını araştırmaktadırlar. Sanat, değer estetiği ve güzelliği ile ilgilenirler, başkalarının
sanat eserlerini öğrenmeye ve kendilerine sanat yaratmaya heveslidirler.

Sanatsal
Sanat ve kültürel faaliyetlerle ilişkili mesleklere olan ilgi, belli bir alanda (plastik,
müzik gibi) yetenek ve sanatsal becerilere odaklanmak, yaratıcı, geleneksel olmayan
ve orijinal olmak
Elde edilen sonuç, sanatın, güzelliklerin ve zevkin doğasıyla başa çıkmada çok iyi olan
insanları ifade eder. Bu insanlar yeni şeyler yaratmayı ve güzelliği takdir etmeyi severler.
Çok sayıda yeni ve yararlı fikir üretebilirler. Düşünceleri farklıdır ve diğerlerinden farklı
olma eğilimindedirler. Onlar yenilikçi ve proaktiftir. Azim için tolerans ve azimlari ile
bilinirler. Mevcut çözümleri takip etmektenhoşlanmazlar ve farklı şeyler yapmaya
çalışırlar. Organize edilmemiş olabilirler ve daha az sistematik görev ve durumları tercih
ederler. Eşyalar taşındıklarında veya parçalarının yerleri değiştirildiğinde veya yeniden
düzenlendikten sonra nasıl görüneceğini hayal edebilme yetenekleri vardır.
Siz yeni şeyler yaratmayı seven ve güzellikleri seven bir kişisiniz. Yeni ve kullanışlı fikirler
üretmekte çok iyisiniz. Düşünceniz hızlıdır; çok hızlı bir şekilde birçok yeni fikir
üretebilirsiniz. Ayrıca akranlarınızın çoğunluğundan farklı düşünmeye meyillisiniz. Mevcut
çözümleri takip etmekten hoşlanmaz, ancak yeni şeyler denemek istersiniz. Bazen organize
olmamış olarak görünüyorsun ve daha az sistematik görev ve durumları tercih ediyorsun.
Hareket ettikten veya yeniden düzenlendikten sonra bir şeylerin nasıl olacağını hayal etme
yeteneğiniz var.
181

Etrafınızdaki herkes sanatın, güzelliğin ve zevkin doğasıyla başa çıkmada iyi değildir. Eğer
birileriyle takım halinde çalışıyorsanız, bu daha sistematik ve daha geleneksel bir şeyse,
ödevin yapısına daha fazla odaklanmaya çalışın ve tamamlamak için verilen adımları
izlemeye çalışın, böylece diğer kişiler kafası karışmış hissermez veya yeni bilgi veya
fikirlerle boğulmuş hissetmez. Tek başına çalışıyorsanız,bitirmekte ceya başkalarının sizin
yaptığınız işi daha sonra takip etmesinde sorun yaşamaması için elinizde olan fikirler
topluluğunu bir düzene sokmanız gerektiğini aklınızda tutunuz.
Mühendislik
pratik düşünceye ilgi, teknik ve mekanik görevler, elle aktiviteler, makinelerin ve
teknik ekipmanın inşası ve işletilmesi, teknoloji, üretim, işleme, otomasyon
Elde edilen sonuçlar, pratik düşünceyle orta derecede karakterize insanlara karşılık gelir;
sorunları çözmek veya hedeflere ulaşmak için ortamı benimseyebilir veya değiştirebilirler.
Ancak onları yönlendiren bir faaliyet değildir. Mimarlık, mekanik ve inşaat konularıyla
ilgilenebilirler. Makinelerin nasıl inşa edildiğini ve hangi ilkenin üzerinde çalıştığını
anlarlar. Bu alandaki ortalama puan alanların bazı el becerileri vardır, araçları
yönlendirebilir ve teçhizatları çalıştırabilir ancak düzeltme veya kurma / inşa etme
olasılıkları daha düşüktür. Aynı zamanda ortalama bir uzamsal hayal gücü seviyesine ve
bazı analitik becerilere sahiptirler. Baskı altında çalışabilirler, ancak rahatsız olmaları daha
kolaydır ve çok amaç odaklı değildirler. Hem rasyonel ilkeleri hem de duygusal faktörleri
izleyebilirler ve görevlere sistematik bir yaklaşımla yaklaşabilirler ve örgütlü ancak titiz
olmayan çalışma tarzına sergileyebilirler. Sorumlulukları kabul ederler ve insanlar veya
ekipman üzerinde kontrol sahibi olabilirler. Durum ve karar verme konusunda doğru bir
değerlendirme yapabilirler.
Bu sonuç, sahip olduğunuz bilginin pratik uygulamalarındaki ılımlı çıkarlarınızı gösterir.
Ortamınızı daha rahat hale getirmeniz gerekiyorsa, teknik / mekanik sorunları çözebilir ya
da ekipman geliştirebilirsiniz. Teknik / mekanik yapıların inşa edilme biçimini ve hangi
ilkenin üzerinde çalıştıklarını anlayabiliyorsunuz. Makinelerin nasıl çalıştırılacağını ve
birçok parçanın bir araya gelmesini öğrenmek için analitik becerileriniz ve görsel hayal
gücünüz yeterlidir. Oldukça sistemli ve görevleri yerine getirmek için organizesiniz ve
baskı altında çalışabilirsiniz, ancak rahatsız edilmemek için neyi başarmak istediğinizi göz
önünde bulundurmalısınız. Yüksek doğruluk gerektiren görevleri yerine getirebilirsiniz,
ancak bu sizi yorgun veya sıkılmış yapabilir. Görevleri veya durumları değerlendirirken
hem akılcı hem de duygusal faktörleri göz önünde bulunduruyorsunuz.

Spor ve Fiziksel aktiviteler
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Haraket etme ihtiyacı ve dha ve daha fazla verimli olma için fiziksel, mental eylemler
gerektiren her eylem, zamana,mekana engellere, suni elementlere, rakiplere ve
sonunda kendine karşı olan yarışta olabilen en iyi sonucu alma
Elde edilen sonuçlar, genellikle yüksek düzeyde vücut dayanıklılığı, güçlü vücut
performansı ve güçlü organizasyonel ve zaman yönetimi becerileri ile karakterize insanlara
karşılık gelir. Kişisel ihtiyaçlarını etkin, sürdürülebilir ve tutarlı bir şekilde karşılarlar.
Bunlar, hedefe yönelik bireylerdir ve açık bir yön vermeden kendi inisiyatifleriyle çalışmak
için motive olmuş veya hırslıdırlar. Amaçları karşılamak için yeni çözümler üretebilir ve
uygulayabilirler. Sonuçlarını sunmak, performansı yönetmek ve insanların görevlerini
bırakmalarını önlemek için kendilerini ve akranlarını sürekli olarak teşvik ederler. En iyi
şekilde iletişim kurabilecek durumda olan insanlarla kişisel bir bağlantı kurmayı tercih
ederler. Etkililik, özerklik ve dayanıklılık gibi doğal yatkınlıklarına gelince, bu kişiker
doğal liderler olabilir ve değilse, bir grup içinde eşit derecede performans sergilerler.
Bu sonuç, zaman yönetimi, disiplin, yetki ve fiziksel becerilere yaklaşımınızı gösterir.
Görevleri nasıl ayarlayacağınızı, yürüttüğünüzü ve teslim ettiğinizi bildiğinizi gösterir;
organizasyonel ve zaman yönetimi becerileriniz kuvvetlidir. Kişisel hedeflerinizin ne
olduğunu çok iyi biliyorsunuz ve bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. İnsanlarla doğrudan bir
iletişim söz konusu olduğunda en iyi şekilde hareket eden, kendine güvenen ve özerk olan
bir kişisiniz - bazı insanlar sizi doğal bir lider olarak takip edebilir, bunun olmadığı
durumlarda, bir grup içindeki konumunuz daima güçlüdür. Öte yandan, otoriteleri
gözlemlemeyi ve diğerlerinin meydan okuyan görüşlere saygı duymayı zor bulabilirsiniz.
'elinde tutulmaktan hoşlanmayan iddialı ve disiplinli bir' kendi kendine yeterli 'kişi
olduğunuz için, diğerleri tarafından motive edilmesi veya teşvik edilmesine gerek
duymazsınız. Hedeflere ulaşmak söz konusu olduğunda yaratıcı çözümler üretilebilirsiniz.
Fiziksel uygunluk hayatınızda önemli rol oynamaktadır. Vücudunuzu mükemmel bir
biçimde tutarsınız, muhtemelen aşırı disiplinleri uygularsınız ya da profesyonel bir
sporcusunuz.

İyi organize edilmiş, verimli, özerk bir birey olmak, büyük güç ve en büyük varlığınızdır.
Yüksek dayanıklılığınız, proaktifliğiniz ve kendinize güven duyduğunuz için, gönüllü
olarak üstlendiğiniz şeyleri her zaman kontrol altında tutuyor görünüyorsunuz. Büyük
fiziksel zindelik, yalnızca doğal bir lider olarak konumunuzu güçlendirir. Bununla birlikte,
güçlü otoriteniz diğer insanların görüşlerini gözardı etmenize sebep oluyor. Her şeyden
önce, bütün olarak takım / şirket için yararlı olmayabilecek kendi değerlerinizi
diğerlerinden daha üstü tutmaktasınız. İyi bir lider, karşılıklı büyümeyi gerçekleştirmek için
kişisel hedeflerini ortak hedeflerle uyumlu hale getirir. İkincil olarak, proaktif ve egemen
bir kişilik olarak, diğer takım üyelerinin özellikle sizinle aynı seviyede dayanıklılığı
göstermedikleri takdirde büyümelerini erteleyebilir veya durdurabilirsiniz. İnsanların çeşitli
şekillerde iletişim kurup gerçekleştirdiklerini hatırlamak ve bunlardan en iyi sonucu almak
için özenli bir dinleyici olmaya ihtiyaç duyulduğunu hatırlamaya değer. Son olarak, bir
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lider olmanın mükemmeliyetçilik riskini getirdiğini, sağlığın veya kişisel hayatın pahasına
aşırıya kaçmadan - görevleri nasıl devredeceğinizi ve genişçe ve akıllıca kullanacağınızı
bildiğinizden emin olunuz.
Mimari ve inşaat
mekansal hayal gücüne ilgi, yapım, kentleşme, mimari, mühendislik alanlarında yeni
çözümler üretmek, üretmek ve icat etmek
Elde edilen sonuç, hareket ettikten veya yeniden düzenlemeler yapıldıktan sonra eşyaların
nasıl görülebileceğini hayal edebilen insanlara atıfta bulunmaktadır. İnşa etmek ve inşaat,
inşaat ile ilgili malzemeler ve araçlar hakkında merak duyarlar. Karmaşık problemleri ve
eleştirel düşünmeyi tanımlamada ve çözmede iyidirler. Tasarım ile ilgilenirler, tasarımlar,
teknik planlar ve modeller üretebilirler. Ayrıca, inşaat ve tasarımların maliyet ve yararları
ile uygunluğunu değerlendirebilirler.
Bu sonuç, hareket ettikten veya yeniden düzenlemeler yapıldıktan sonra eşyaların nasıl
görülebileceğini gözünüzde canlandırabildiğinizi göstermektedir. İnşaat ve inşa etmek,
inşaat ile ilgili materyaller ve aletler hakkında meraklısınız. Karmaşık sorunları ve eleştirel
düşünceyi tanımlama ve çözme konusunda iyisiniz. Tasarım ile ilgileniyorsunuz,
tasarımlar, teknik planlar, modeller oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca, maliyetleri ve faydaları ile
inşaat ve tasarımların uygunluğunu değerlendirebilirsiniz.
Bazı mesleklerde görselleştirme, inşaat ve tasarım ile ilgilenmek önemlidir. Ancak; Hem iş
yaşamında hem de günlük hayatta iletişim gibi sosyal becerilere odaklanmak başarılı olmak
için önemlidir ve bu becerilere de odaklanmalısınız.
Tarım
tarım, ürün, bahçe bitkileri, balıkçılık, doğal veya tarımsal faaliyetlerin ekolojik
yönleri, doğayla ilişkili ve hayvansal üretime olan ilgi
Elde edilen sonuç, ekoloji, tarım, hayvanlar ve bitkilerle özel olarak ilgilenen insanlara
karşılık gelir. Doğa ortamında mükemmeldirler ve üretim, hammadde, kalite kontrol, mal
imalatı gibi teknik konularda yönetim yaparlar. İşletme yönetimi, işletme, mevzuat ve
muhasebe ile nasıl başa çıkacaklarını bilirler. Aynı zamanda, ürün güvenliği ve kalitesinin
kontrolünü ellerinde tutarlar.
Özellikle ekoloji, tarım, hayvanlar ve bitkilerle ilgileniyorsunuz. Doğa ortamında
çalışırken, üretim, hammadde, kalite kontrolü, malların üretimi gibi teknik konuların
yönetiminde mükemmelsiniz. İşletme yönetimi, işletme, mevzuat ve muhasebe ile nasıl
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başa çıkacağınızı bilirsiniz. Aynı zamanda, ürün güvenliğini ve kalitesini kontrol altında
tutuyorsunuz. Seçmek zorunda kalırsanız, daima bağımsız çalışmayı tercih edersiniz.
Doğadan farklı olan başka bir konuda aktif olmak, yaratıcılığı ve sanatsal düşünceyi
geliştirebilmenizi sağlar. Toplumsal gruplarda çalışabilmek için yetenek geliştirme
önemlidir. Örneğin, beşeri bilimler, mühendislik, sanat, hizmetler, spor alanlarında ilgi
sahibi olmak, öğrenme süreciniz için yararlı şeyler keşfetmenize olanak tanır.
Askeri, polis ve üniformalı servisler
bir takımda işbirliği yapmak, yasalara saygı göstermek, ülkenin güvenlik ve savunma
alanlarına ilgi duymak, ayrıca kişilerin ve mülklerin güvenliğini sağlamak gibi
Elde edilen sonuç, kişilerin ve mülklerin korunması, kamu güvenliği, askeri bilim, ulusal
güvenlik vb. Dahil olmak üzere üniformalı hizmetler ile ilgilenen insanlara atıfta
bulunmakla birlikte mutlaka ana odakları olmayabilir. Bu kişiler güvenlik ve kurallar,
sosyal adalet, sadakat, ulusal güvenlik ve toplumsal düzenin istikrarı bir dereceye kadar
değer vermektedirler. Onlar göreve odaklı olarak azimli, gayretlidirler ve aynı zamanda
güvenilir , gayretli, azimli, tutarlı ve kararlıdırlar.
Koruma, kamu güvenliği, askeri bilim ve ulusal güvenlik gibi alanlarla (ille de) ilgili
olabilecek bir kişisiniz. Bir dereceye kadar güvenlik ve kurallar, sorumluluk, sadakat, ulusal
güvenlik ve toplumsal düzene önem veriyorsunuz. Ayrıca, gayretli, güvenilir ve öz
disiplinlisiniz.
Eğitim-bakım sağlama
Başkalarına ve yaşlılara yardım etme ve onlara bakım sağlama isteği
Elde edilen sonuç, genellikle empati ve duygusal dengenin temel seviyesi ile karakterize
olan insanlar anlamına gelir. Açık sözlü veya tamamen ifade edilen düşünceleri, duyguları
ve diğerlerinin endişelerini anlayabilirler. Minör dinleme becerilerine sahipler ve sonuç
olarak, diğer insanların durumlarını anlamada güçlük çekebilirler. Kendi duygularını
başkalarının duygularından ayırmak veya bir durumu farklı bir perspektiften görmeyi zorlu
bulmaktadırlar. Sorunlarını fark etmiş olsalar da, diğer insanlara bakmaya ve beslemeye
ihtiyaç duymazlar, inisiyatif kullanmazlar. Bu kişiler kendi kendine yeterli olup, bir
takımda çalışmayı zorlu bulurlar. Başkalarının ihtiyaçlarına değil kendi hedeflerine
odaklanma eğilimindedirler. Bu kişiler, örgütsel bilinç düzeyinin ve eğitim, bakım
alanlarında ve problemlerin ve sorunların çözümlenmesi konusunda gerekli olan bilgilerin
bulunması becerileri düşük olan kişilerdir.
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Bu sonuç, başkalarına yaklaşımınızı gösterir. Bu, diğer insanların davranışlarını
duygularıyla bağlantılandırmanın sizi zorlayabileceğini gösterir. İstendiğinde, yardım
sağlayabilirsiniz, ancak net talimatlar beklemektesiniz. Başkalarını dinlerken, duygular
yerine gerçeklere odaklanırsınız, başkalarının bakış açısını anlamanız zor olabilir, ayrıca
başkalarının iç gerçekliği ile pek ilgilenmiyorsunuzdur. Kendi düşüncelerinizi doğrudan bir
şekilde ileterek başkalarıyla etkileşim kurarsınız. Başkalarının varlığını dikkat dağıtıcı
bulabileceğiniz için bir takımda bulunmak yerine, bağımsız olarak çalışmayı tercih
edebilirsiniz. Taşıyıcı rolü üstlenirken, insanlara değil, görevlere odaklanırsınız.
Başkalarının ihtiyaçlarını göz önüne almadan kendi hedeflerinizi planlar ve tamamlarsınız.
Güçlü, bağımsız, akılcı bir birey olmak, büyük gücünüz ve en büyük zaafınızdır. Neyi
başarmak istediğinizi, hedeflerinizi nasıl belirlemek gerektiğini ve hırsınızı nasıl
başaracağınızı biliyorsunuz. İhtiyaçlarınızı yerine getirmek veya görevinizi tamamlamanıza
yardımcı olmak için ne kadar faydalı olabileceklerine odaklanmak eğiliminde olduğunuz
için başkaları sizi durdurmaz veya dikkatinizi dağıtmaz; onların duygularını ve ihtiyaçlarını
pek düşünmüyorsunuz. İnsanları kullanışlı veya yıkıcı görüyorsunuz ve bu perspektife göre
hareket ediyorsunuz. Bu yaklaşım, hedeflerinize ulaşmanız açısından etkilidir, ancak sizi
yalnızlaştırabilmektedir. İnsanlar sizi güçlü fakat acımasız karakter olarak görür ve çoğu
zaman incelenmiş olarak hissettikleri için muhtemelen şirketinizden kaçınır. Daha dikkatli
olmak ve başkalarının duygularını bilmek ve anlamak için istekli olmak sosyal hayatınızı
iyileştirir ve üretkenliğinizi artırır.
Servisler
misafirperverlik göstermek ve insanlarla yeni temas kurmak, çalışma saatlerine esnek
yaklaşım, olayları planlamak, aktiviteleri organize etmek ve
gerçekleştirmek,planlama için fırsatlar, hizmetler, turizm, rekreasyon, kozmetik ve
biyolojik yenilenme ölçeğine duyulan ilgi
Elde edilen sonuç, her çeşit insanla etkileşime girmeyi seven bir kişiyi belirtir. İyi dinleme
becerileri ile iyi konuşulur. Kendini ifade eden ve daha doğrusu dışa dönüktirler. Sorunları
çözerken veya müşterilere bir şekilde yardım ettiklerinde derin bir memnuniyet duyarlar.
Kişilerarası, planlama ve organizasyon becerileri iyi düzeydedir. Bunlar, yüksek seviyedeki
vicdanlılık ve atılganlık ile karakterizedir. Ayrıca, iyi bir çatışma çözümü, müzakere ve
ikna becerileri vardır.
Bu sonuç, sosyal etkileşimler, görevler ve sorumluluklara yaklaşımınızı gösterir. İyi iletişim
ve kişiler arası becerilere sahip olduğunuzu gösterir. Kendinize güvenen bir
müzakerecisiniz ve kolayca insanların güvenini kazanırsınız. Dışa dönük bir kişiliğiniz var
ve karizmalarınız sayesinde, insanların (ve / veya müşterileriniz) ilgisini kolayca
çekiyorsunuz. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını iyi anlar ve beklentilerini karşılarsınız. Her tür
insanla etkileşim kurmaktan ve onları eğlendirmekten zevk alırsınız.
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Başkalarının ihtiyaçlarını kendinizinkinden öne koyduğunuz durumlar vardır. Bu sizi
memnun etse de uzun vadede bu belirli davranış, duygusal refahınız, kişisel ihtiyaçlarınız
ve kendi hayatınızın kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Müşterilerinizi ve kendi
refah ve kişisel hayatınızı tatmin etmek arasında sağlıklı bir denge kurmanızı sağlamanız
gerekir.
Beşeri Bilimler
Kolayca iyi metinler yazmada ilgi ve yetenekler, iletişimde akıcılık, doğru sözcükleri
kullanma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, mantık oluşturma ve önemli soruları sorma
Elde edilen sonuç, beşeri bilimler çalışmalarından çok bilim ve biyolojiye daha fazla ilgi
gösteren insanlara atıfta bulunmaktadır. Çoğu zaman organize olmaya ve iyi planlanmış
yaşamaya çalışan bilimsel bir bakış açısı savunmaktadırlar. Veri analizi, titizlik ve bilgi
işlem süreçlerine aşinadırlar. Sonuç elde etmek ve sorunları çözmek için bilgi edinmek ve
analiz etmek konusunda çok iyidirler.
İlgi alanınız, beşeri bilimler konularından çok bilim ve biyolojiye odaklanmıştır. Her şeye
bilimsel açıdan bakmak eğilimindesiniz ve neredeyse her şeyi denetleyen bir planlama ve
düzenleme işinde genellikle daha rahatsınız. Veri analizi, titizlik ve bilgi işleme konularına
aşinasınız. Sonuç almak ve sorunları çözmek için bilgi edinmek ve analiz etmek konusunda
iyisiniz.
Yaratıcı ve hayal dünyası, özellikle beşeri bilimler konularına aittir. Sanat, edebiyat, tarih,
müzik, diller veya felsefe kültürümüzün sadece bir parçası değil, aynı zamanda beynimizin
bazı bölümlerini keşfetmek ve geliştirmek için bir yoldur.

Yasal
hukuka ilişkin ilgi alanı, yasada değişiklikler, yasal düzenlemeler, sosyal ve ekonomik
faaliyetlerin yasal yönü, ikna, müzakere, yargı ve karar verme, eleştirel düşünme ve
yazmaya odaklanma
Elde edilen sonuç, yasal düzenlemeler ve sosyal ve ekonomik faaliyetlerin yasal yönleri
gibi genel olarak hukuka biraz ilgi gösteren kişilere işaret etmektedir. Akademik faaliyetleri
yerine getirirken toplumsal ve ekonomik meselelerin yasal yönlerine ilgi göstermezler.
Onların özel hayatı onlara büyük bir önem taşıyor ve mesleki hayatın müdahale etmesini
istemiyorlar. Bir dereceye kadar, büyük miktarda bilgiyi nasıl işleyeceğini ve kavrayacağını
biliyorlar ancak bağımsız yargıda bulunmamakta ya da mevcut bilgilerden çıkarım
yapmamaktadırlar. Standart prosedürleri izleyerek ve denetim altında gerekli hedefleri
gerçekleştirirler ve yenilikçi çözümler üretme ihtiyacını göremezler. Sözlü ve yazılı iletişim
becerileri temel seviyededir. Görevi anlayabilirler, ancak başkalarını ikna etmek için açık
ve mantıklı argümanlar oluşturmazlar. Diğer tarafla anlaşarak bir hedefe ulaşmaya
çalışmazlar ve pazarlık etmeyi sevmezler. Hem insanlarla konuşmak hem de halka açık
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konuşma, onlar tarafından karmaşık ve zorlu olarak bulunabilir. Duygusal istikrarları
sağlam olmadığı için ve hukuk endüstrisi de son derece rekabetçi ve duygusal olarak
yükümlü olduğu için duygusal yanlarını zorlayabilir.
Bu sonuç, görevlerinizi ve mesleki hedeflerinizi yerine getirme konusundaki
taahhüdünüzün ve azimliğinizin artırılması gerektiğini göstermektedir. Ne toplumsal ve
ekonomik meselelerin yasal yönleri ne de akademik faaliyetler sizin ilgisini çekmiyor. Özel
hayatınız sizin için çok önemlidir ve mesleki faaliyetlerle karışmasını istemezsiniz. Büyük
miktarda bilgiyi nasıl işleyeceğinizi ve nasıl kavrayacağınızı biliyorsunuz ve mevcut
bilgilerden bağımsız olarak bağımsız yargılarda bulunmuyorsunuz. Standart prosedürleri
takip ederek ve gözetim altında hedefleri yerine getiriyorsunuz ve yenilikçi çözümler
üretme ihtiyacını göremiyorsunuz. Sözlü ve yazılı iletişim becerileri söz konusu olduğunda
bu durumun en güçlü yanınız olduğunu düşünmüyorsunuz. Görevi kavrarsınız, ancak ikna
etmekyi ya da müzakere etmeyi sevmiyorsunuz; dolayısıyla bunu yapmak için net ve
mantıklı argümanlar oluşturmuyorsunuz. Hem insanlara konuşmak hem de halka açık
konuşma size zahmetli ve zorlayıcı gelebiliyor. Duygusal istikrarınızı yalnızca koşulları
biliyorsanız korursunuz.

Etkin bir ekip üyesi olmak büyük bir güçtür. Eylemleriniz şirket / ekip varlığını sürdürmede
hayati önem taşıyor - prosedürlere uyuyorsunuz ve denetim altında nasıl çalışacağınızı
biliyorsunuz. Sizi bir takım üyesi olarak görmek, en zorlu görev bile mümkün kılabilir.
Özel hayatınızı çalışma girişiminden nasıl koruyacağınızı da iyi bilirsiniz. Bununla birlikte,
sürekli bir rehberlik ve denetim sizi kişisel hedeflerinize bakmamak için caydırabilir.
Sürece göre öğrenebileceğinizi ve kademeli olarak yetkinliğinizi artırabileceğinizi
hatırlamak önemlidir. Özellikle daha büyük dinleyici kitlesine gelince, insanlarla
konuşmaktan kaçınma, yalnızca duygusal istikrarsızlık ve güvensizlik hissinizi artırabilir.
Yalnızca hiçbir şey yapmayan insanlar herhangi bir hata yapmaz; bu nedenle, süreçleri nasıl
değiştireceğinize dair en küçük fikirleri paylaşmak sizi daha fazla sorumlu tutar ve olaylara
katılmanızı sağlar.

Sosyal
insanlarla temas kurma ve çalışma, takım çalışması, sorunlar ve duyguların yönetimi,
motive etme, eğitim, sosyolojiye ilgi, kişiler arası temas kurma ve işbirliği, sosyal ve
siyasi konulara katılma ve diğer insanlara açık olma ilgisi
Elde edilen sonuç, başkalarının duygularını, ihtiyaçlarını ve koşullarını kendi bakış
açılarından anlamalarıyla karakterize edilen insanlara karşılık gelir. Genellikle insanlara
sorunlarını çözmede yardımcı olurlar. Sık sık başkalarını etkiledikleri için koçluk ve
rehberlik onlara ikinci bir tabiat gibidir. Nispeten diğer kültürlerden, etnik kökenlerden ve
ülkelerden gelen insanlarla bağlantı kurabilirler. Çoğu zaman her insana ve kültüre saygı
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duyarlar. Onların kendilerini kontrol becerileri vardır, ve bu da genellikle duygularını,
düşüncelerini ve davranışlarını düzenlemelerine yardımcı olur.
Bu sonuç, sosyal yeterliliğinizin seviyesini ve sosyal kavramlara gösterdiğiniz ilgiyi
gösterir. Çevredeki insanları genellikle dinleyip gözlemlemede iyisinizdir. Genel olarak
başkalarının sorunlarını dinlemekten ve başarılı bir şekilde tavsiyelerde bulunmaktan keyif
alırsınız. Takım çalışması bir yük değildir. Farklı kültürlerden, ırklardan, etnik kökenlerden
ve ülkelerden gelen insanlarla bağlantı kurmanın keyfine varırsınız. İyi duygusal dengeniz
var ve hem kişisel hem de iş hayatında yardıma ihtiyacı olan diğer kişilere yardımcı
olmaktan memnuniyet duyuyorsunuz.
Kendinizi çevrenizdeki insanlardan çekip kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.
Dinlemek ve başkalarının sorunlarına yardımcı olmaya çalışmak, enerjinizi boşa çıkarabilir
ve onların sorunlarına kendi sorunlarınızdan daha fazla odaklanmanızı sağlayabilir.
Bağımsız olma ve kalabalıktan çekilme becerisi kendinizi dengelemenize yardımcı olur,
çünkü bazen onların duygularını kendi duygularınızdan daha fazla yansıtabilirsiniz.

Doğa Bilimleri
doğa, ekoloji, biyoloji ve temel genetik alanlarındaki ilgi, doğayla ve ekolojiyle
bağlantılı sorunları gözlemleme, analiz etme ve çözme becerisi
Elde edilen sonuç, özellikle yaşam odaklı araştırmalar, evrim, hayvanlar ve genel olarak
doğa ile ilgilenen insanlara atıfta bulunmaktadır. Mantık ve eleştirel düşünmeyi kullanarak
karmaşık problemleri gözlemleme, analiz etme ve çözme konusunda oldukça iyidirler.
Görünürde ilgisiz olaylar arasında bağlantıları keşfetmekle birlikte belirli problemlere genel
kuralları uygulayabilirler. Farklı sistemlerin nasıl çalıştığını ve koşulların, işlemlerin veya
çevredeki değişikliklerin çıktıları nasıl etkileyeceğini gözlemlemek ve analiz etmekten çok
etkilenirler.
Siz doğadan büyülenen, yaşam, evrim, hayvanlar, bitkiler ve benzeri alanlarla çok ilgilenen
bir kişisiniz. Farklı şeylerin nasıl işlediğinden her zaman meraklanırsın. Mantık ve eleştirel
düşünme kullanarak karmaşık problemleri analiz etme ve çözme konusunda çok iyisiniz.
Genel kuralları belirli problemlere nasıl uygulayacağınızı ve ilgisiz olaylar arasındaki
bağlantıları nasıl keşfedeceğinizi bilirsiniz.
İlgi alanlarımızı doğal bilimler (biyoloji, ekoloji, coğrafya vb.) gibi alanlara odaklayabilsek
de, fiziksel gerçeklikle ilgili alanların dışındaki ilgi alanlarını keşfetmek, örneğin tarih,
psikoloji, sosyal bilimler, felsefe ve sanat gibi dış dünyanın sosyal yönleri, daha iyi bir
anlayış kazanmamıza yardımcı olabilir.
189

Yönetme ve İşletme
ekonomik, idari ve finansal görevler, organizasyon, doğruluk, zamanı ve görevleri
planlama,insanlarle etkileşimde bulunma, görgü kurallarına saygılı olmak, lider
olmak, bilgisayarla çalışmak ve analiz yapmak
Elde edilen sonuç, bir takımda ya da ast bir pozisyonda çalışmaya, başkaları için çalışırken
verimli çalışmaya odaklanan insanlara atıfta bulunur. Sorunların çözümünde veya
ekonomik konularda başkalarına güvenirler ve tamamen günlük yaşamın keyfini sürmeye
odaklanırlar. Fazla bir analize ihtiyaç duyulmadığında rutin görevlerde rahat çalışırlar.
Onları sanat, yaratıcılık, bilim veya sporla ilgilenerek bulmak daha kolaydır. Onlara göre,
yönetim ve işletme üzerinde yoğunlaşmaktanönce gelen öncelikler vardır. Bilinen bir
konumda kendileri için ve her zaman risklerden kaçınmaya çalışma eğilimdedirler.
Başkaları için verimli çalışmak, takımda veya ast konumda çalışmaya odaklanmışsınızdır.
Sorunların çözümünde veya ekonomik konularda başkalarına güveniyorsunuz ve günlük
yaşamın tadını çıkarmaya tamamen odaklanıyorsunuz. Fazladan bir analize ihtiyaç
duyulmadığında rutin görevlerde rahat çalışırsınız. Sizi sanat, yaratıcılık, bilim veya sporla
ilgilenirken bulmak daha kolaydır. Sizin için, yönetmek ve işletmeden önce yoğunlaşacağız
bir çok öncelik vardır. Bilinen bir konumda kendiniz için her zaman risklerden kaçınmaya
çalışıyorsunuz.
Bir ekip yönetmek, onları cesaretlendirmek ve motive etmek neredeyse bir sanattır.
Hedefleri belirlemek ve bunlara ulaşmak için çok çalışmak, çoğu işte geliştirilmesi gereken
özel bir noktadır. Ayrıca, iş, finansal konular ve ekonomi için özel bir anlama kapasitesi
taşımak şarttır. Günlük yaşamınızda, sorunları çözmenize, risk almak ya da esnek olmanızı
gerektirecek durumlar vardır bu durumlar sadece sizin işiniz için olmayabilir ve bir çok
durumla yüzleşirken size yardımcı olabilirler.

Tıp
tıp, sağlık ve koruyucu sağlık hizmetleri alanlarına ilgi, fizyoloji ve tıbbi yönler
hakkında geniş, ayrıntılı bilgi, yeni çözümlere yardımcı olma ve bulma, başkalarıyla
iletişim kurma, empati, diğerlerini anlama
Elde edilen sonuç sağlık koşullarına diğer spesiyalitelere göre daha fazla ilgilenen kişilere
atıfta bulunmaktadır. Bilgiyi iyi analiz ederler, problemleri çözer ve sonuç çıkarırlar.
Entelektüel etkinliklere odaklanırlar ve genellikle düşüncelerini ve duygularını algılama
yeteneğine sahiptirler. Azimlidirler, özgüvenleri vardır ve hedeflere ulaşmak için kendi
motivasyonları genellikle yüksektir. Onlar büyük analizörlerdir ve onlara yardım etmek için
başka bakış açılarından yararlanarak kendilerini o kişinin yerlerine koyabilirler. Onların
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entelektüel merakı vardır, bilişsel etkinliklere zevk duyarlar, yeni fikirlere açıktırlar ve
etkinliklere entelektüel katılımları vardır.
Sağlık alanına diğer meslek alanlarından daha çok ilgi duyuyorsunuz. Bilgiyi analiz etmek,
problemleri çözmek ve sonuç çıkarmakta iyisiniz. Entelektüel etkinliklere
odaklanıyorsunuz ve düşüncelerinizi ve duygularınızı genellikle algılama yeteneğiniz var.
Siz ısrarcısınız, kendinize güveniyorsunuz ve hedeflere ulaşmak için kendi motivasyonunuz
genellikle yüksek. İnsanlara yardım etmek için başka perspektifler de üstlenebiliyorsunuz.
Hayatın nasıl işlediğini daha iyi anlamak için diğer ilgi alanlarına dikkat etmek yararlıdır.
Çok düşünmek ve bir şeyleri çok analiz etmek bizi kaybolmuş ve öfkelendirmiş hissettirir;
Bu nedenle sezgilerimizi ve kendiliğindenliğimizi geliştirmek de önemlidir. Yaratıcılık ve
çok yönlü görev, beynimizi uyanık hissettirir.

Bilim
dünyaya karşı duyulan merek, sabır, bilimsel araştırma yapmaya ilgi, karmaşık
problemleri analiz etme ve çözme, deney yapma gibi konularda bilgi sahibi olmak,
herşeyin nasıl çalıştığını öğrenme isteği, fizik, matematik ve bilgisayar bilimi gibi
alanlara duyulan ilgi
Elde edilen sonuç, bilgiyi işleme, verileri analiz etme ve dönüştürme konusundaki
ilgileriyle karakterize insanlara atıfta bulunur. Veri analizleri, bilimsel araştırmalar ve
sayılarla uğraşmak onlara ikinci bir tabiat gibidir. Eleştirel düşünme becerilerinde
başarılıdırlar ve bu onların problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Başkaları tarafından sabırlı olarak algılanır ve bilgiyi daha iyi analiz etmelerini sağlayan
kendilerini disipline etme becerileri vardır. Onlar mükemmeliyetçidirler. Karmaşık
problemler, fizik, matematik ve bilgisayar bilimleriyle ilgilenmek isterler.
Bu sonuç, bilgi işleme, verilerin analiz edilmesi ve dönüştürülmesinin ana ilgi alanlarınız
olduğunu göstermektedir. Numaraları ele almak, veri analizi yapmak ve bilimsel araştırma
yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Eleştirel düşünme becerilerinde iyisiniz ve bu problem çözme
becerilerinizi geliştirmenize ve bilgi analiz etmenize yardımcı oluyor. Sabırlı, öz disiplinli
ve mükemmeliyetçisiniz. Karmaşık problemler, fizik, matematik ve bilgisayar bilimleriyle
ilgilenmek ilginizi çekiyor.
Bilimsel araştırma yapmak ve verileri analiz etmek heyecan vericidir ancak araştırmalarda
ve yaşamda da insan faktörüne odaklanmak zorundasınız. Araştırmanızı en iyi şekilde
değerlendirmek için tüm verileri ve kişisel ihtiyaçları yönetmek arasında bir denge gerekir.
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Hedefler ve Değerler
Değer oryantasyonu
Kişiye verilen yüksek puanların sonucu, değerlere ve ilkelere saygı ile belirlenen eylem
üzerine yoğunlaşmıştır. Değerlerin yetki ve sadakatine hitap ederek aktif ve sürekli bir
çevre yaratma / geliştirme yönünde yüksek bir motivasyona sahiptirler. Bu kişiler, mevcut
durumların ve olayların, karakterlerin ve önemli sosyal etkileri ile karakterize grupların ve
elde edilen bilgilerin güvenilir şekilde doğrulanmasının incelenmesine yoğun biçimde
odaklanırlar. Kendi deneyimlerini, isteklerini ve planlarını genişleten ve çözen kararların
alınmasında en iyi belirleyiciler olarak ahlaki / etik standartların ilkelerine olan inançlarını
dile getirirler.

Hedefler
humanizmi insanın en yüksek değeri olarak görme (yaşam ve sağlık için saygı), insan
onuruna saygı, bireysellik
Elde edilen sonuç, insan hayatını ve sağlığını korumak alanları için çok yüksek bir seviyeye
sahip olan insanlara yöneliktir. Onura saygı duyar ve onları en yüksek değerler olarak kabul
eder. Bu bireylerin, doğru veya yanlış olan şey hakkındaki kararlarında onlara rehberlik
eden bir ilke ve kural sistemi vardır. Onlara göre, bu ilkeler doğru bir insana olmak için bir
temel oluşturmaktadır. Her insana yardım etmek ve korumak için zaman ve kaynaklarını
feda etmeye isteklidirler. En önemli şeylerin insan yaşamı ve sağlığı olduğuna inanıyorlar.
Her insanın saygıya değer olduğuna ve, insana saygı eylemine işaret eden olumlu duygulara
inanırlar. Ayrıca, her bir kişinin, sosyal grubun bireyselliğine ve özerkliğine büyük saygı
duyarlar. Nihai bir risk veya problem öncesi koruyucu önlemler alırlar. Başkaları ile
dayanışma kurmata, adalet ve insanlar arasındaki eşitlik ve adalet için saygı ve adalet için
değişime ve fedakârlığa isteklidirler. Adil davranmak, doğru olanı yapmak ve insanlarla
güvenilir ilişkiler kurmak için güçlü bir motivasyona sahipler.

Bu sonuç, insan hayatını ve sağlığını korumak için yaklaşımınızı gösterir. Çok koruyucu ve
insanlara değer verir olduğunuzu gösterir, arkadaşlarınız için her şeyi yaparsınız. Kendinizi
başka birinin ayakkabılarına koymanın ve değer verdiğinizi gösterecek şekilde
davranmanın çok kolay olduğunu düşünüyorsunuz. Başkalarının bakış açılarına, zamanına
ve mekanına değer verirsiniz. Hayatı herkes için daha hoş hale getirmeye yönelik ortak
kurallara son derece dikkat ediyorsunuz. Onları tanısanız da tanımasanız da herkese karşı
kibar davranıyorsunuz. Dahası, siz onları çok iyi anlamamış olsanız bile, sizden farklı
insanlara çok saygılısınız. İnançlara, dinlere, siyasete, kültüre saygı gösteriyorsunuz.
Saygınız, insanlara iyi davranmanın ötesindedir, hayvanları, bitkileri ve yeryüzünün
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kendisini de önemsiyorken, her canlıyı nezakete layık bir birey olarak ele almaya derinden
odaklanıyorsunuz. Davranışlarınızın dünyanın geri kalanını nasıl etkilediğinin
farkındasınız. Vicdani yaşam tarzı seçimleri yapıyorsunuz.

Değer veren, koruyucu ve saygılı bir kişi olmak, büyük güç ve en büyük varlığınız.
Başkalarına karşı açıksınız ve insanlar, şirketinize girmekten hoşlanıyor çünkü onları
yargılamak yerine birinin inanışlarını ve tercihlerini anlamaya ve korumaya çalışan büyük
bir empati sahibi kişi olarak görülüyorsunuz. Bununla birlikte, bu tutumları çok abartmak,
bunaltıcı durumlara yol açabilir ve umutsuz hissetmenize sebep olabilir. Öncelikle, herkese
yardım edemez ve tüm yaşam problemleriyle başa çıkamazsınız, değiştiremezseniz, bazen
bunu kabul etmek zorundasınız. İkincisi, bazen çok hoş olmanız sizin kendisine verilen her
şeyi kabul edecek kişi olarak etiketlenmenize neden olabilir. Ayrıca, iyi olmak zorbalığa
neden olabilir ve arkadaşlar her zaman uzlaşmaya çabaladığınız için düşüncelerinizle daha
az ilgilenmek isteyebilir. Dahası, insanlar sizden duygusal, ahlaki ya da maddi olarak
faydalanabilir ve bir nezaketi zayıflık işareti olarak görebilirler. En önemlisi de, iyi ve
saygılı ollmak aynı sizin de onlar için yaptığınız gibi başkalarının da kendi çıkarlarını sizin
için bir kenara koymalarını beklemenize sebep olabilir.

Veri
Veriler üzerinde etki sahibi olma (üzerinde etkisi olan) yeteneği ve isteklilik (bilgi);
analiz, yorumlama, iletim (bilgi, çeviri, yorumlama, açıklama, ikna etme), olayların ve
gerçekliğin anlaşılması
Elde edilen sonuçlar, bilginin önemini anlayan insanlara karşılık gelir. Ezberde iyidirler.
Verilerle çalışmaya ve bilgiyi toplamaya, organize etmeye ve yorumlamaya bayılırlar.
Farklı kaynaklardan bilgi ararlar, yeni bilgiyi etkin bir şekilde absorbe edebilirler. Bilgileri
kolayca diğer taraflara yayabilir ve aktarabilirler ve bilgi erişim sistemlerini kullanabilirler.
İnsanları ikna etmekte başarılıdır, gerçekleri, kanıtları, uzmanlıklarını, bilgilerini ve
becerilerini bu amaçla kullanmaktadırlar.
Sonuçlar, bilgi yönetiminde iyi ve yetkin olduğunuzu ve bilginin önemini anladığınızı
göstermektedir. Ezberde iyisiniz. Ayrıca, farklı kaynaklardan bilgi aramak, yeni bilgiyi
etkin bir şekilde emmek, bilgiyi toplamak, organize etmek ve yorumlamak sizin için çok
önemlidir. Ayrıca insanları gerçekler, kanıtlar, uzmanlık, bilgi ve beceriler kullanarak ikna
etmeye de hazırsınız. Tüm bilgi yönetimi boyutlarında etkili olursunuz; bilgi edinmek,
paylaşmak ve kullanmak gibi.
Bu yüzyılın egemen kavramlarından biri bilgi yönetimi. İş yaşamında başarılı olmak için
bilginin önemini anlamak, yeni bilgi aramak, kullanmak ve aktarmak çok önemlidir.
Bununla birlikte, verilere çok fazla odaklanmak, diğer becerilerinizi geliştirmede bir engel
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olabilir. İletişim ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi, esnek ve uyarlanabilir olması da
başarılı olmak için çok önemlidir.

Sosyal Gruplar
Toplumsal grupları, araştırma ekiplerini, grupları ve politik ve ideolojik (iletim, lider
olma) grupları yetki ile etkileme(üzerinde etkisi olma) becerisi ve istekliliği. Bir otorite
olmak, sosyal prestij sahibi olmak ve tanınmak
Elde edilen sonuç, başkalarına doğrudan etkisi olan,insanları ikna edebilen ve onların
görüşlerini değiştiren insanlara atıfta bulunmaktadır. Başkalarını özellikle cesaretlendirici
ve motive eden, her zaman iyi liderlerdir, öğretmenler, patronlar veya otoriteye sahip biri
olarak tanınırlar. Uygun iletişim kurmak ve anlaşılmaları için kişilerarası becerilere
sahiptirler, bu sebeple ikna etme becerilerini istedikleri zaman verimli bir şekilde
kullanırlar. Davranışları kendilerini başkalarına iyi bilgi aktarımı sağladıkları için iyi
hissettirmektedir.
Bu sonuç, başkalarında doğrudan bir etkiye sahip olduğunuzu, ikna edip görüşlerini
değiştirmelerini sağladığınızı gösterir. Özellikle iyi liderler, öğretmenler, patronlar veya
başkanlar olarak tanınan kişilerdensiniz ve başkalarını cesaretlendirmekte ve motive
etmekten iyisiniz. İletişim kurmak ve anlaşılmak için kişiler arası becerileriniz vardır,
dolayısıyla ikna ediciliğinizi istediğiniz zaman etkin bir şekilde kullanırsınız. Yaşam
tarzınız, bilgiyi başkalarına iletmeye dayanmaktadır.
Toplumsal bir dünyada yaşıyor olsak ve bazı insanlar bizden her zaman başkalarıyla temas
kurmamız gerekir şekilde doğduğumuzu düşünse de, keşfedilmesi gereken önemli bir
benlik parçası vardır. Bazen henüz kendimizde keşfedemediğimiz şeyleri kendimizde
arıyoruz. Toplumsal yaşam ile kendimiz arasındaki dengeyi düşünmek gerçekten güzel,
çünkü kimliğimizi unutursak, asla kendi kendimize verimli olamayız.

Durumlar
Durumlar, olaylar (yönlendirme, örgütleme, terfi etme) üzerine otoriteyle etki etme
(etkilemek için) yeteneği ve istekliliği. Önemli kararlar alma becerisi
Elde edilen sonuç, proaktif olmaktan veya lider rolünden ziyade talimatları ve rehberliği
izleyerek başkalarının sorumluluğu üstlenmesini tercih edenlere atıfta bulunmaktadır.
Genelde, karar vermeden önce önemli ayrıntıları düşünmek için gereken kadar zaman
alırlar. Doğaları nispeten spontanedir ve geleceğe veya haftalık programlara çok fazla plan
yapmayarak günlük yaşamak isterler. Özellikle daha az aşina oldukları veya yeni
durumlardaki alanlarda bilgi ve becerileri üzerine kendine güven ve eminlikten yoksun
olabilirler.
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Bir lider rolünden ziyade genellikle başkalarından gelen talimatları tercih eden bir kişisiniz.
Bir karar vermeden önce farklı seçenekleri göz önünde bulundurarak ihtiyaç duyduğunuz
kadar zaman ayırıyorsunuz. Doğanız spontane olmak üzerine ve gelecekteki planlarınız
hakkında fazla endişe duymadan günlük yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Bazen bilgi ve
yetenekleriniz konusunda kendinizi eleştirmeye yönelik olabilirsiniz.
Proaktif olmak, başkalarına bilgi ve becerilerinizi göstererek onların sizi daha iyi
tanımasına, değerinizi fark etmelerine ve sizinle birlikte çalışabileceklerini ve becerilerinizi
ve bilgilerinizi kullanabileceklerini bilmelerini sağlayacaktır. Her ne kadar bir karar
vermeden önce tüm mevcut seçenekleri analiz etmenin önemini bilseniz de, bazı
durumlarda (örneğin, zamanlamanın önemli olduğu zamanlarda önemlidir) küçük ayrıntılar
üzerinde çok fazla düşünmemek daha iyidir. Önemli olana odaklanmak ve daha büyük
resmi akılda tutmak, daha hızlı ve verimli bir şekilde karar vermenize yardımcı olacaktır.
Değerler
felsefi doğanın (iyilik, gerçeklik, güzellik) değerlerine dikkat çekmek, evrensel
değerlere saygı, fikre kendini adamak, kültürel mirasa saygı
Elde edilen sonuç, özellikle güzellik, estetik, etik, epistemoloji, metafizik, sosyal ve politik
alanlarla ilgilenen ve sanat ve sanat tarihi için yetenek ve beğeni gösteren insanlara atıfta
bulunmaktadır. Doğa, evren ve metafizik ve aşkınlık konuları onları büyüler. Kültürel
mirasa çok saygılıdırlar ve onunla özdeşleşmek ve onu korumak isterler çünkü bu kültürel
kimliklerini ya da oldukları kimseyi güçlendirir. İnsanların ve farklı toplumsal grupları
arasında kültürel inançları ve sosyal faaliyetleri yaygınlaştırmayı takdir eder ve bu duruma
aktif olarak katılırlar.
Siz her şeyde güzelliği takdir eden, özellikle de etik, sosyoloji ve siyaset gibi konularda
ilgilenen bir kişisiniz. Sanata çok değer veriyorsunuz ve çeşitli alanlarda yetenek
göstermeye hazırsınız. Eşyaların nereden geldiğine ve işlerin nasıl yürüdüğüne karşı çok
meraklısınız ve doğa ve genel olarak evren tarafından büyüleniyorsunuz. Farklı
kültürlerden şeyler denemekten ve fikirlerin ve geleneklerin farklı gruplar arasında
paylaşılmasından hoşlanıyorsanız.
Gerçeğe, güzelliğe ve iyilik gibi yüksek değerlere büyük bir takdir duysanız bile, bazen
durumları daha gerçekçi bir hale getirmek ve çevremizdeki mevcut koşullara ve yaşama
ayak uydurmak için durumları daha ayaklarımız yere basarak analiz etmek dünyada işlev
görebilmemiz için gereklidir. Yüksek standartlarımıza göre hareket etmek her zaman
mümkün değildir. Diğer kültürlere ve miraslarına saygı duymanın önemli olduğunu
düşünüyorsanız da, herkes sizinle bu konunun aynı anlayışına sahip değildir. Görüşlerimizi
çok tutkuyla ifade edersek, farklı perspektiflere sahip insanlar görüşlerini kendilerine
yüklediğimizi veya görüşlerini düşünmüyor olduğumuzu hissedilebilir.
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Prensipler
etik prensiplere uyma ve koruma farkındalığı, moral prensipler, yasal
uyarlamalar
Elde edilen sonuçlar, çoğunlukla etik ve ahlakın farkında olan ve davranışlarını
ve eylemlerini etik yönlendirme ışığında yönlendiren insanlara karşılık gelir.
Etiklere yasalardan çok daha fazla önem verirler. Bunlar genellikle dürüst ve
tutarlı eylemleri, düşünceleri ve davranışları olan kişilerdir. Çoğunlukla haklara
saygı duyarlar ve sosyal hayatta kuralların ve ilkelerin öneminin farkına
varmaktadırlar. Genellikle değerlere göre davranırlar ve genellikle etik
ilkelerin toplum düzeni ve toplumun düzgün işleyişi için gerekli olduğuna
inanırlar. Çoğunlukla adildirler ve etik olmayan eylemleri olduğunda insanlarla
yüzleşebilmektedirler.
Bu sonuç, çoğunlukla ahlak ve etiğin öneminin farkında olduğunuzu
göstermektedir. Dürüstlük ve tutarlı olma egemen kişisel özellikleriniz
arasındadır. Davranışlarınız, eylemleriniz ve düşünceleriniz, etik ve yasalar
arasındaki ikilem içinde olduğunuzda genellikle etik kurallarına bağlıdır;
çoğunlukla etik olmayı tercih edersiniz. Genel olarak adilsiniz ve toplum için
etik ilkelerin gereğinin öneminin farkındasınız. Ayrıca, çoğunlukla başkalarının
etik olmayan eylemlerine önem veriyorsunuz; ve böyle eylemleri
gördüğünüzde sıklıkla insanlarla yüzleşiyorsunuz.
İlkelere, ahlaka ve etiğe önem vermek gerçekten önemlidir ve iş dünyasının en
çok talep ettiği özelliklerden biridir. Ancak; Esnek ve çevik olmak da önemlidir.
Çatışmaları çözerken ve etik olmanın ötesinde müzakereleri desteklerken, aynı
zamanda esnek olmalısınız ve farklı düşünmelisiniz.

Kişilik özellikleri
Karakterin güçlülüğü
Güçlü bir karakter, kendine motive etme kolaylığını ve hayatta başarılı olmak
için olumsuzlukların üstesinden gelmeye işaret eder. Güçlü karakterleri olan
insanlar hırslı, ısrarlı, kararlı, hareket etmeye hazır, kendi kendine zorlayıcı ve
amaçlarını gerçekleştirmek için çok çaba sarf ederler. İşyerinde gayretli ve
güvenilir, kendine güvenen (kendi değer ve yeteneklerinin farkındadır) ve
başkalarının görüş veya duygularından bağımsızdırlar. Güçlü karakterleri olan
insanlar çeşitli, hatta muğlak veya öngörülemeyen durumlarda baş edebilir.
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Farkındalık
Çalışma alışkanlıklarında gayret; güvenilirlik; Detaylara dikkat;
yapılandırılmış, sistematik ve iyi düşünülmüş bir yaklaşım için tercih;
mükemmeliyetçilik.
Elde edilen sonuç, karar verme ve tutarlılık konusunda ihtiyatlı davranmanın
genellikle zorlu olduğu insanlara karşılık gelir. Diğerleri onların kaoslarını ve
dağınıklıklarını fark etmektedirler. Genel olarak, görevleri yerine getirmekte
mükemmellikten uzaktırlar. Yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki
yüzeyselliği ve hatalılıkları görünür durumdadır. Onların seçilen her hareket
tarzında tutarlı olması zordur ve hedef peşinde ısrarcı kalırlar. Faaliyetlerini
rasyonel olarak nadiren planlarlar. Spontaneliği ve eylem özgürlüğü tercih
ederler. Metodları ve prosedürleri mevcut gerekliliklere uyarlarlar, daha önce
kabul edilen ilkeleri veya kuralları nispeten kolayca terk ederler. Değişen
koşullara esneklik gösterirler. Onların yeni bir çevreye uyum sağlamaları
kolaydır. Onlara her zaman güvenemezsiniz ve sözlerine çok fazla dikkat
etmezler.
Göreceli olarak gevşek ve mesafe ile görev ve sorumluluklara yaklaşan birisiniz.
Yapılan işte eksiklikler ve hatalar sergiliyorsunuz. Hayatın günlük görev ve
sorumluluklarına daha spontan bir yaklaşım tercih edersiniz. Sık sık,
başlattığınız eylemleri durdurursunuz, ve daha sonra onları tamamlamazsınız.
Kendi disiplininizi ve hedeflere ulaşmada azminizi tutmanın zor olduğunu fark
ediyorsunuz.
Zamanlanmış görevleri yerine getirirken iş bilinci ve görev yeteneği yaşam
hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Görevlerini özenle yerine
getirebilecek olanlar, çalışmalarının etkilerini daha iyi hissedebilir, okulda,
üniversitede ve işyerinde daha iyi sonuçlar elde edebilir ve daha fazla bilgi ve
beceri kazanabilir. Bu insanlar daha fazla güvenmeye eğilimlidir, çünkü
sözlerini tutmaktadırlar.
Duygusal Bağımsızlık
Başkalarının yargısından duygusal bağımsızlık; kendini motive etme;
kişinin kendi kapasitesine ve performansına güvenmesi, kendine güven.
Elde edilen sonuç, kendi yargı ve yeteneklerine güven duyan ancak bazı
durumlarda kendi başlarına değil de diğer insanların görüşlerine güvenen
insanlara atıfta bulunmaktadır. Görevlerinde özerkliğe sahip olmakta biraz
zorlanabilirler ve harici motivasyon kaynaklarına güvenebilirler.
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Duygularından her zaman haberdar değildirler ve bu duyguları her zaman
kabul etmeyebilirler. Karar verirken ya da harekete geçerken başkalarından
duygusal destek almanın yararlarını görürler. Onlar için diğer insanların onayı
nispeten önemlidir.
Kendi yargı ve yetenekleriniz konusunda kendine güvenen, ancak bazen kendi
fikirlerinden daha çok başkalarının görüşlerine güvenen bir kişisiniz. Bazı
ortamlarda rahatsızlık hissedebilirisiniz. Karar verme ve hedef belirleme
konusunda başkalarının yardımlarından dolayı memnun olursunuz.
Duygularınızdan daima farkında olmayabilir ya da onları kabul
edemeyebilirsiniz. Harekete geçmeden önce başkalarının onayını almayı tercih
edersiniz.
Adaptasyon ve esneklik
Yeni veya beklenmedik durumlara hazır olma ve belirsizliğe tolerans
göstermeye hazır olma; yeni perspektiflere ve yöntemlere açıklık;
değişimin kabulü.
Elde edilen sonuç, çoğunlukla öngörülemeyen koşullarla baş etmeyi ve
belirsizlikle başa çıkmayı başarabilen insanlara karşılık gelir. Genellikle
alternatif görüşlere açıktırlar. Mümkün olduğunda yeni çözümler ararlar.
Başkaları ile daha iyi birlikte yaşama ve anlayış sağlamak için tutumlarını ve
görüşlerini düzeltme yeteneğine sahiptirler. Genellikle davranış, kişisel stil ve
çıkarlardaki özgünlükle karakterizedirler. Ayrıca, eylemlerinde daha özerk
olan, entelektüel meraklı ve genellikle kendine olan saygısı daha yüksek
bireylerdir.
Genelde yeni koşullarla mücadele etmekte zorlanmayan ve çoğunlukla
belirsizlikle maruz kalındığında bununla başa çıkabilen bir kişisiniz.
Başkalarının görüş ve fikirlerini tanıyorsunuz ve yeni çözümler aramaya
yöneliyorsunuz. Başkalarını daha iyi anlamak için tutum ve bakış açınızı
uyarlayabiliyorsunuz. Davranış, kişisel stil ve çıkarlar açısından öne
çıkabilirsiniz. İşlerinizi kendi başınıza yapmayı tercih edersiniz ve nadiren
başkalarından yardım istersiniz.
Bazı durumlarda, ispatlanmış olan kurulmuş fikirlere ve uygulamalara bağlı
kalmak daha yararlı olabilir. Sınır ve inançlara sahip olmak ve her durumda
diğer insanlara uyum sağlamaya çalışmak, özellikle tutum ve
düşüncelerinizden emin olduğunuzda, her iki taraf için de yarar sağlayabilir.
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Başarı Motivasyonu
Yüksek hırs ve hayatta başarılı olmak için güçlü bir motivasyon, çalışma
taahhüdü. Sorunlara karşı gelmek için isteklilik ve kişinin kendi
performansı üzerinde güçlü taleplerde bulunma motivasyonu; yorucu
gayret göstermeye hazır olma durumu; kendi performansını sürekli
geliştirmek için motive olmak.
Elde edilen sonuçlar çoğunlukla daha iyi fırsatlar bulmak için inisiyatif
kullanmaya odaklanan ve azimli olan insanlara karşılık geliyor. Genellikle hedef
odaklı ve rekabetçi olup kaliteli işler yapmaları olasıdır. Genellikle eldeki görevi
yerine getirmek için çaba harcarlar ve genellikle vazgeçmezler. Genellikle
engelleri aşmak, çatışmaları yapıcı bir şekilde ele almak ve hedeflerine ulaşmak
için motivedirler. Genellikle konsantrasyonda iyidirler ve başarıya
odaklanırlar.
Bu sonuç kişisel çabalarınızı ve gelişiminizi gösterir. Bu, genellikle başarıya
odaklandığınızı ve fırsatlar aramak için inisiyatif kullandığınızı gösterir.
Kendinizi geliştirebilmeniz için genellikle hedefe yöneliksiniz ve rekabet
içindesiniz. Eldeki görevi yerine getirmekle ilgileniyorsunuz ve kolayca
vazgeçmemeye çalışıyorsunuz. Genellikle problemlerle uğraşmayı ve çelişkili
durumları çözmeyi tercih edersiniz.
Kişisel çabalarınıza, başarılarınıza ve gelişiminize odaklandığınız için
çevrenizdeki insanlardan kendinizi ayırabilirsiniz. Kendinizi geliştirme
konusundaki tutkunuz, etkileşimde bulunduğunuz insanlarla iletişim kurmayı
unutmanızı sağlayacak rekabetçi bir karakter yaratır.
Eylem yönelimi (eyleme duyulan ihtiyaç)
Kararı amaç odaklı bir faaliyete dönüştürme arzusu; Seçici bir gidişatı
yönlendirme önerilerinden korumaya hazır olma durumu.
Elde edilen sonuç, genellikle bir kararın hedefe yönelik bir faaliyete
dönüştürülmesine daha fazla odaklanan kişiler anlamına gelir. Amaç berrak ise,
iyi değişen planlar olabilir, problemleri çözebilir ve engellerin üstesinden
gelebilirler. Çalışma biçimleri, durumları kontrol etme, verimliliği artırma ve
amaç yönelimlerini geliştirme kapasitelerine dayanmaktadır. Performansları,
tekliflerine, bağlılıklarına ve yaptıkları işten duydukları memnuniyete bağlıdır.
Bunları yapmak için çaba harcamaları gerekse bile verilen görevleri
tamamlarlar. Bu yönlendirme onları karar almak, üretken olmak ve enerji ile
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hedef doğrultusunda hareket ettirir. Dahası, hayal kırıklığına ve engellere
rağmen bir dizi eylemde bulunma konusunda özel bir yetenekleri vardır.
Bu sonuç genellikle iş veya çalışmalar hakkında konuşurken ağırlıklı olarak
hedeflere odaklandığınızı gösterir. Kendinize iyi bir disiplin duygunuz var ve
başlanan görevlerden nadiren vazgeçersiniz. İhtiyacınız olan durumlarda enerji
seviyenizi kolayca koruyabilirsiniz. Amaç size çekici geliyorsa, planları
değiştirmeye veya farklı şeyler yapmak için hazırsınız.
Hedeflere çok fazla odaklanmış olmak ve eylem arkadaşlarınızı onlarla
ilgilenmiyormuş gibi hissettirebilir. Aksiyon ve sosyalliğin değerini elde etmek
etrafındaki insanlar da önemli olduğunu unutmamaya çalışmak ve etrafınızdaki
kişilerinde önemli olduğunu unutmamak önemlidir. Diğer durumlarda, bir
hedefe ulaşmak için verilen taahhüt ve gayret kendinizi unutmanıza sebep
olabilir.

Mizaci karakteristikler
Mizacın stabilitesi
Mizaç dayanıklılığının yüksek seviyede olması zor ve stresli durumlarda bile,
işe odaklanmanın kolaylığını gösterir. Stabil mizan olan kişiler, hedefe yönelik,
dirençli, güçlü ve baskı altında çalışabilecek durumdadırlar. Esnek, sakin,
sabırlı ve kendileri ile tatmin durumundadırlar. İş yerinde, aktif ve enerjik, aynı
anda birkaç hedefe ulaşmada iddialı ve çok iyidirler.
Duygusal Denge
Duygusal reaksiyonların dengeli veya dengesiz olma derecesi; Yenilgi ve
başarısızlıktan sonra kendine gelme kapasitesi; Kişinin kendi duygusal
tepkilerini kontrol etme kapasitesi.
Elde edilen sonuç genellikle dürtüsel olarak hareket eden insanlara atıfta
bulunur. İyi bir planlama becerisine sahip olsalar bile, spontane hareket ederek
daha güvende hissedeceklerdir. Kendilerinden gelişim isteme seviyeleri
yüksektir, bu da kendi gelişimine ve büyümesine sürekli bir araştırma
yapmalarına sebep olur. Başkaları hakkında kendileri hakkında olduğundan
çok daha fazla güvende hissederler ve bir durum onların üstlerinden
kalkamayacaklarmış gibi görünse de, durumu çözmeye çalışırken çok aktif
olmalılar. Değişikliklerden kaçmaya çalışarak hayatlarında rutini tercih ederler.
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Yapısal planlamadan önce dürtüsel bir şekilde hareket etmeyi tercih edersiniz.
Bununla birlikte, sizin tercihiniz olmadığını düşünseniz bile bir planı takip
etmeniz gereken durumlar olduğunun farkındasınız. Kendi yeteneklerinizden
çok daha fazla, başkalarının en iyi noktalarını görmek sizin için kolaydır. Her
zaman en iyiyi elde etmeye çalışıyorsunuz, bu yüzden kendinizi zorluyorsun.
Seçebilirseniz hayatınızın sakin olmasını tercih edersiniz.
Sorunların üstesinden gelmek ve zor bir durumla karşı karşıya kalırken, sabırlı,
esnek ve sakin olmamız önemlidir. Özgüven, hedeflere ulaşmanın ilk adımıdır
ve elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışmak zorunluluğa rağmen, yaptığınız
tüm adımları tanımak da önemlidir. Davranışımızın olumlu yönlerini
unuttuğumuzda, öz eleştiri ağır bir cezalandırma olabilir.
Yüksek Aktivite Seviyesi
Bir insanda gözlemlenen enerji seviyesini, tercih edilen aktivitelerin
miktarını, farklı çevreleri tercih eden, çok uyaranlara ihtiyaç duyan,
yapılandırılmamış çevreyi tercih eden,
Elde edilen sonuç, daha iddialı, sosyal, aktif ve enerjik olma eğiliminde olan
insanlara atıfta bulunmaktadır. Aynı anda birkaç görev üzerine yoğunlaşmak ya
da aynı anda birden fazla amaç düşünürken rahat hissederler. Bir mola için bir
fırsat olsa bile, çoğunlukla farklı görevlerle ilgilenmeyi tercih ederler örneğin
telefonlarına bakmak gibi. Strese karşı duyarlılıkları düşüktür ve bu da baskı
altında iyi işlev görmelerine izin verir ve genellikle iş yükü ile karşı karşıya
kalırken zaman ve stres yönetebilirler. Yapılandırılmamış ortamlarda daha iyi
çalışırlar ve değişiklikleri tercih ederler.
Siz çok sosyal, aktif ve enerjik olan birisiniz. Aynı anda birçok şeyi yaparken
rahat hissediyorsunuz. Bir mola için bir fırsat olsa bile, genellikle küçük
görevlerle, örneğin telefonunuzu bakmak veya kullanmak gibi aktivitelerle
kendinizi meşgul edersiniz. Katılmak için farklı aktivitelerin bulunduğu çeşitli
ortamları tercih edersiniz ve rutinleri sıkıcı bulursunuz.
Çok görevli ve çeşitli ortamları iyi idare edebilmenize rağmen, aynı anda farklı
görevleri yönetmek bazen kaotik hale gelebilir ve önemli ayrıntıları unutmayı
kolaylaştırabilir. Bir şeyler düzenlemeye (örneğin, önemli projeler veya
önceliği verebileceğiniz hedefler içeren yapılacaklar listesini tutma) ve
mümkün olduğunca baştan sona önemli görevler üzerinde çalışmak, zamanı
yönetmemize ve stres azaltmamıza yardımcı olabilir.
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Yüksek Hassasiyet Seviyesi
Bir insanda gözlenen enerji seviyesini, tercih edilen etkinlik miktarını,
düşük ses ve hareket tercih ederek uyarılma ihtiyacını, oldukça
yapılandırılmış çevreye olan tercihi ifade eder.
Elde edilen sonuçlar, olası rahatsızlıklardan uzak ve değişimleri önlemeye
çalışarak, değişmeyen koşullarda çalışmayı tercih eden ve ihtiyaç duyan
insanlara atıfta bulunmaktadır. Durumları zaten bildikleri veya onlara rutin
olduklarında genellikle rahat hissedeceklerdir. Doğaçlamadansa, kuralları
bildikleri yerlerde çalışmayı daha çok tercih ederler. Küçük değişiklikleri,
ayrıntıları veya herkesin göremediği şeyleri saptamak için özel yetenekleri
vardır. Gruplara dahil olmalarrı nadiren görülebilecekleri halde, yalnız
faaliyetlerde daha fazla güvende hissederler.
Kurallara ve rutinlere uymanız sizin için kolaydır ve kendinize güvenebilirsiniz.
Detay ve yalnızlığı seviyorsunuz,ve bu sebeple aynı anda birçok uyarana sahip
olmaktan daima kaçınmaya çalışırsınız. Değişiklikler ve herkesin sahip
olamayacağı küçük şeylerde değişiklikleri saptamak için özel bir algınız var.
Genellikle yalnız ve "ben" bir insan olarak görülürsünüz. Sizin için ideal bir yer,
rutin, düzenli, sakin ve dikkat dağıtıcı olmayan bir iş yeridir, bu durum sizi
herhangi bir stresden uzak hissettirir.
Rutin işten çıkmak, birçok yetenek geliştirmenize neden olabilir. Her şeyden
önce bölünmüş dikkat becerinizi geliştirin.Bir çok uyarıcı içeren durumların
kontrolünü eline alabilir ve kolayca dikkatinizin dağılmamasını
sağlayabilirsiniz. Ayrıntılara dikkat etmek önemli olsa da, ayrıntılara uzaktan
objektif bir şekilde bakmanın önemini de unutmayınız. Bir başka deyişle, bir
grupta çalışmak, kendinize ait yeni şeyler keşfetmenizi sağlayacaktır.
Baskı Altında Çalışmak
Kişinin son derece dayanıklı ve sağlam olma kabiliyetine güvenmek; ağır
iş yüklerine hazır olma durumu.
Elde edilen sonuçlar, stresli durumlarla karşı karşıya kaldıklarında bile eldeki
göreve başarıyla odaklanabilecek insanlara atıfta bulunmaktadır. Amaçlarına
yönelik karakterleri, ret veya ağır iş yükü ne olursa olsun, son başvuru tarihine
kadar aynı hızda sürekli çalışmayı sağlar. Çalışmalarını, insanlarını ve
duygularının yanı sıra ortaya çıkan her durumu kontrol etmeyi / garanti altına
alırlar. Stres, iş yükü veya zaman baskısı onları etkilemez. Baskı altında
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çalışabilme kabiliyeti yüksek olan kişi, duygularını kontrol edebilir, azimli ve
stres altına girmeden herhangi bir koşulda çalışabilir.
Bu sonuç, stresli durumlarda hareket etme becerinizi gösterir. Herhangi bir
soruna gelince çok güvenilir bir kişisiniz çünkü hedef odaklı ve sakin
karakteriniz, iş yükü ağır olsa bile, son başvuru tarihine kadar sürekli
çalışmanıza izin verir. Reddetme, zaman baskısı ve eleştiri ürettiğiniz işin
kalitesini etkilemez. Stresli bir soruna yöneldiğinde duygularını kontrol altında
tutabilirsin.
Bazen hem işinizin hem de sosyal hayatınızın her yönünü kontrol etmek yorucu
olabilir. Stressiz bir ortamda yalnız veya arkadaşlarınızla birlikte vakit
geçirmek baskı altındaki çalışanlar için yararlı olabileceğini daima unutmayın.
Çalışma fazla mesai, iş hayatınız için yararlı olabilir, ancak bazen işten
uzaklaşıp kafa dinlemek hareketi hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınızı
korumak için çok önemlidir.

Kişilerarası beceriler
Kişilerarası yeterlilikler
Kişilerarası yeterlilik düzeyinin yüksek olması, iletişim kolaylığı, ilişkilerin
kurulması ve sürdürülmesi ve bir grupta çalışma imkanı sunar. Kişilerarası
yeterlilikleri yüksek kişiler bilgiyi anlama ve iletişim kurma, duygu, niyet ve
ihtiyaçları ifade etme ve kabul etme konusunda çok etkilidirler. Bir gruptaki
zorluklar veya yanlış anlamalarla uğraşırken çok etkilidirler.
İletişim becerileri
Kendi ihtiyaçlarını, düşüncelerini, fikirlerini, duygularını, durumlarını ve
arzularını kamusal alanda ve konuşmalar sırasında iletişim kurma
becerisi.
Elde edilen sonuçlar, sözlü ve sözsüz iletişim arasındaki uygunluğa
odaklanarak anlaşılabilir ve otantik bir şekilde iletişim kurabilen insanlara
karşılık gelir. Metaforlar, atasözleri ve deyimler de dahil olmak üzere ifadeleri
etkili bir şekilde anlayabilirler. Ayrıca sözsüz iletişimde de iyidirler ve işaretler
gönderip alabilirler ve etkili hareket ederler. Dilbilgisine ve yazım hatalarına
odaklanırlar, iletişimlerinde hatasız olmaya çalışırlar. Anlaşılmak ve dinlenmek
onlar için önemlidir; Bu nedenle mesajlarını tekrarlamaktan çekinmezler.
Halka açık konuşmaları kolayca yapabilirler. Halka açık konuşmaları yapmaları
203

gerekiyorsa, izleyicilerin ihtiyaçlarını tespit edebilirler ve konuşmaları
sırasında kendine güvenirler.
Bu sonuç, başkalarıyla iletişim halindeyken açık ve hatasız olduğunuzu
gösterir. Hem sözlü hem de sözsüz iletişimde eşit derecede önem veriyorsunuz.
Bunun bir sonucu olarak başkalarına verdiğiniz mesajlara dikkat ediyorsunuz.
Kendinizi her iki yönden de ifade edebilirsiniz. Anlaşılması için, bahsettiğiniz
kavramları tekrarlayabilirsiniz. Ayrıca, topluluk önünde konuşma konusunda
eminsiniz.
İletişim becerilerinde etkili olmak bugünün sosyal ve iş hayatında çok
değerlidir. Bununla birlikte, iletişim bilgi ile daha güçlüdür. Bir şey hakkında
konuşmadan önce o konuda araştırmalar yapmak ve olabildiğince çok bilgi
toplamak iletişim in içeriği için önemlidir. Kendinizi ifade etmek, bunu dinleme
becerileri ile canlandırırsanız daha değerlidir.
Müzakere ve anlaşmazlıkları çözme becerisi
Uzlaşmaya veya anlaşmaya varma ve tartışmayı veya anlaşmazlıktan
kaçınma becerisi, mümkün olan en iyi sonuca ulaşma becerisi; Ortak bir
soruna çözüm arayan iki veya daha fazla aktör arasındaki süreç.
Elde edilen sonuç mümkün olduğunda çatışmalardan kaçınan insanlara karşılık
gelir. Başkaları ile müzakere etmeleri gereken durumlarda, ihtiyaçlarını ifade
etmekte zorluk çekebilir veya talepleri konusunda ısrarcı olmakta güçlük
çekebilirler. Sorunları çözerken, belirli bir çözümden çabucak memnun olurlar
ve sorunu ayrıntılı olarak analiz etmenin amacını görmezler. Onlar,
başkalarınınkinden çok kendi bakış açısına odaklanırlar. Öfkesi ve hayal
kırıklığı, diğerinin iletişim kurmaya çalıştığı şeyleri rasyonel ve aktif olarak
düşünme yeteneği üzerinde hakim olabilir.
Mümkün olduğunca çatışmalardan kaçınan bir kişisiniz. Kendinizi arabulucu
rolünde nadiren bulursunuz. Sıklıkla zor sorunların çözümünde yardım
istersiniz. Düşüncenizde katısınızdır ve kendi bakış açınıza odaklanırsınız. Bir
çatışma içine girdiğinizde, genellikle duygularınızı geride tutmazsınız
çalışmanın tamamen içine girersiniz veya çatıştığınız kişiyi sakinleştirmeye
çalışmazsınız.
Genel olarak, özellikle de düzenli olarak rastladığımız (örneğin, okul
arkadaşlarımız) veya onlarla yakın bir ilişkimiz varsa, kişiler ile çatışmalardan
kaçınmamak en iyisidir. Başkalarının bakış açısını yanlış bir şekilde görüyor
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olabiliriz veya diğer kişi bir sorun olup olmadığını bile bilmiyor olabilir.
Duruşumuzu dürüst ve sakince sunarsak ve başkasının bakış açısını anlamaya
çalışırsak, herkes için çalışan bir çözüm bulacağımızın ihtimali yüksektir.
Takım Oryantasyonu
İnsanlarla temas kurmaya hazırlık ve tercih; hem işle ilgili hem de özel
ilişkilerde ve sosyal ağlarda aktif bir şekilde kurum ve bakım. Ekip
çalışmasına ve işbirliğine değer vererek; takım süreçlerini aktif olarak
desteklemeye hazır olma durumu; kendi menfaatlerini çalışma grubunun
menfaati için feda etme iradesi.

Elde edilen sonuçlar, her zaman insanlarla temas kurmayı tercih edenlere atıfta
bulunmaktadır; konuşma, açıklık ve sosyal beceriler bu kişilerin özellikleridir.
Takım halinde çalışmaya her zaman eğilimli olurlar ve işbirliğinin farkında
olarak ve grupta çalışarak kendilerini yalnız çalışmaktan daha emniyetli
hissettiklerini düşünmektedirler. Ekip ortamını aktif olarak
destekleyebileceklerinde her zaman kendi menfaatlerini feda etmektedirler.
Başkalarının duygularına, başkalarına karşı sorumluluk duygularına, her
zaman hizmet vermeye, bağlı olmaya, kararlı olmaya ve grupla amaç ve
sorumluluk paylaşmak için çalışırlar. Sözlü ve sözsüz iletişimi anlayabilmek ve
başkalarına bilgi paylaşmak ve sağlamak için özel bir yetenekleri vardır.
İnsanlarla temas kurmayı tercih ediyorsunuz. Genellikle konuşkan, açık,
iletişimsel ve sosyal beceriler olarak düşünülüyorsunuz. Bir ekipte çalışırken
ana hedefiniz kendi önceliğinizden önce genel hedeftir; bu yüzden kooperatif
olma eğilimindesiniz ve başkalarının duygularına, görüşlerine, düşüncelerine
veya fikirlerine duyarlı olma eğilimindesiniz. Sözlü ve sözsüz iletişimi anlamak,
kararlı olmak ve başkalarına hizmet vermek konusunda son derece iyisiniz.
Kendi başınıza çalışabilme, kendi stratejilerini ve kendi kendine çalışma
yeteneklerini geliştirebilir. Pro-aktiflikten uzakta, bağımlı bir kişi olarak
görülebilirsiniz. Bu sebeple, takım oryantasyonunuzun yanı sıra, sosyal ağ
kurma becerilerinizi koruyarak öz becerilerini geliştirmek sizin için önemlidir.
Dinleme becerileri
Başkalarının niyetlerini, ihtiyaçlarını ve duygularını tanımak ve anlamak;
Kişinin görüşünü anlama yeteneği, söylenenleri dinleme ve ilgi gösterme
becerisi.

205

Elde edilen sonuç, başkalarının duygularını, niyetlerini ve ihtiyaçlarını anlama
yeteneği ile karakterize olan insanlara ve diğer insanların bakış açısından
bakabilen insanlara yöneliktir. Başka birinin söylediklerini tam anlamıyla
anlamaya çalışırlar ve genellikle sözcüklerin ve cümlelerin altında yatan
anlamları anlamaya çalışırlar. Rehberlik etmekten ve başkalarının bilgi ve
becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktan ve çoğunlukla başkalarının
ihtiyaçlarına duyarlı olmaktan çekinmezler. Beden dili ve yüz reaksiyonlarıyla
sunulan bir kişinin bilgi, fikir veya duygularını analiz etmede ve anlamada
genellikle iyidirler.
Siz başkalarının söylediklerini tam olarak ilgilenmeyi seven bir kişisiniz ve bir
şeyi yanlış anladığınızda soru sormaya tereddüt etmezsiniz. Başkalarının
duygularını, niyetlerini ve ihtiyaçlarını görebiliyorsunuz ve genellikle
başkalarına yardım etmekten keyifalıyorsunuz. Genellikle insanların vücut dili
ve yüz ifadelerini okuyabilir ve durumları başkalarının bakış açısıyla görmeye
meraklısınız.
Etrafınızdaki herkes iyi bir dinleyici olmayabilir. Diğer kişinin söylemeye
çalıştığınız şeyi olarak anlamadığını düşünüyorsanız, daha spesifik olmayı
deneyin ve yapmaya çalıştığınız önemli noktalarda vurgulayın. Bazı
durumlarda (örneğin, aceleniz olduğunda veya konuşma kimseye yararlı
değilse), konuşan kişinin konuştuğu konudan şaştığını bildirmek ve önemli
noktalara gelmelerine yardım etmeye çalışmak daha iyidir.

Girişimcilik becerileri
Girişimcilik oryantasyonu
Uzun vadeli stratejilerin oluşturulması ve uygulanmasında ve inisiyatif
kullanmada yüksek düzeyde girişimci oryantasyonu görülebilir. Yüksek başarı
hedefleyenlerin fırsatlardan yararlanma kolaylığı vardır. Etkileşimlerde güven
yaratarak, temas ağları kurarlar. Girişimciler karmaşık bilgileri emiyor ve
anlıyorlardır, yenilikçi ve ticari büyümeye ve risk korumaya odaklıdırlar.
Planlama ve organizasyon, ekip oluşturma ve başkalarına lider olma doğal
tutumlarıdır. Girişimci yönlendirme, kişilerin işle ilerlemesine yol açar.
Planlama ve organizasyon
insani fiziksel, finansal ve teknolojik kaynaklar olmak üzere iç ve dış
faktörleri planlama ve organize etme, takım çalışması, çalışanları
yönetme, eğitim ve kontrol
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Elde edilen sonuç, amaçları belirleyen, kararlı, sürekli, esnek ve mükemmel bir
stratejist olmak için özel bir yeteneğe sahip kişilere atıfta bulunmaktadır.
Zaman yönetimi üzerinde, bireysel ve ekip görevlerini planlamakta ve organize
etmekte ve problem çözme kapasitesine sahip olmakla tanınmaktadırlar.
Öncelikleri belirleme, bilgi düzenleme ve düzen ve netlik için bir ihtiyaca sahip
olma konusunda uzmanlaşmışlardır. Aynı zamanda, dürtülerini aşırı derecede
kontrol ediyorlar ve anlık memnuniyetsizliğin ötesinde uzun vadeli
memnuniyeti ön planda tutuyorlar. Her zaman olayları organize etmek ve
planlamaktan sorumludurlar. Bir sorundan tüm önemli konuları alabilir ve
biraz bilgi içeren bir çözüm bulabilirler, her zaman hedeflere odaklanabilirler.
Bunu yapmak için, iyi kişiler arası becerileri, empatik olma ve insanlarla nasıl
başa çıkılacağını bilmeleri gerekir.
Amaçları belirleyen, kararlı, sürekli ve esnek olmakla ilgili özel bir yeteneğiniz
var. Genellikle zaman yönetimi kurmak, kendi (veya grup) görevlerinizi
planlamak ve düzenlemek, sorunları çözmek için yüksek bir kapasiteye sahip
olmakla tanınırsınız. Anlık doyumdan önce, öncelikleri belirleyebilir ve
dürtülerinizi uzun vadeli bir doyum için kontrol edebilirsiniz. Etkinlikleri veya
aktiviteleri planlamaktan ve organize etmekten hemen hemen her zaman siz
sorumlusunuzdur.
Katı ve yapılandırılmış bir planlamaya odaklanmanın mevcut işinizin birçok
ayrıntısını unutmasını sağlayacak durumlar vardır. Gelecekte şimdiki
zamandan çok daha fazla yaşayabilirsiniz ve şu anla olan bağlantının
kopmasına neden olabilirsiniz. Her zaman için son tarihlere saygı
gösteriyorsanız da, birçok kez daha iyi şeyler yapmak için zamanlarımızı
harcamamız ve kendi normlarımızı atmamız gerekiyor. Günlük memnuniyet
konusunda da güzel bir şey vardır.
Stratejik yeterlilikler
Şirketin geleceğinin uzun vadeli stratejilerini belirleme, değerlendirme
ve uygulama ve girişim
Elde edilen sonuç, geleceğe yönelik uzun vadeli bir vizyon yaratmada, planlama
ve organizasyona ihtiyaç duyan, yenilikçi, proaktif düşünen ve kişinin kendi
kararları hakkında kendine güvenen insanlara yöneliktir. Bunlar, analitik
düşünme ve problem çözme, sonuç çıkarmada veya bilgi organize etmede iyi
bir örnektirler. Tüm alternatifleri göz önüne alarak karar verirken kendilerine
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yüksek derecede güvenirler, yüksek derecede entelektüel merak, yaratıcılık,
proaktiflik ve üretkenliğe sahiptirler. Ayrıca, kendi davranışlarını,
düşüncelerini ve duygularını kontrol etmenin yanı sıra, başkalarını etkilemek,
ikna etmek ve pazarlık etme kapasiteleri yüzünden iyi liderler olabilirler.
Planlama, yaratma, problem çözme, bilgi düzenleme veya sonuçlar çıkarma
konusunda gerçekten çok etkilisiniz. Farklı perspektifler göz önünde
bulundurarak karar alma kapasiteniz nedeniyle yüksek bir özgüven sergileyen
yenilikçi ve düşünen bir kişi olarak görülüyorsunuz. Dahası, siz ikna edip
insanlarla pazarlık yapmayı bilen mükemmel bir lidersiniz. Yaratıcılık,
entelektüel merak, proaktiflik ve yenilik, önemli kelimelerinizden bazılarıdır.
Programlardan ve organize planlardan uzak olmak, günlük hayatınızın tadını
çıkarabilmenizi sağlayabilir. Geleceği düşünmeye veya bir şeylerin farklı
olasılıklarını görmeye odaklansak, her anın hızlı olabilecek özel bir özelliği
vardır. Bu sonuç çok fazla düşünce açısından zihinsel olarak bitkin hissetmenizi
sağlayabilir. Sezgileri ve ilk izleniminizle bağlantı kurmak, sanatsal yanınızı
birleştirmek ve kendiliğinden olmak ilginç olacaktır.
Kavramsal yeterlilikler
karar verme becerileri, karmaşık bilgileri absorbe etme ve anlama
yeteneği, hatalar yoluyla öğrenme yoluyla kendini düzeltme yeteneği ve
duyarlılığı ile iş büyümesine ve risk korumaya yönelik yenilikçilik
Elde edilen sonuç, kavramlar ve genel ilkeler açısından düşünme yeteneğine
sahip kişilere atıfta bulunmaktadır. Nispeten orijinal ve yaratıcıdırlar, çoğu
zaman yeni ve kullanışlı fikirler üretirler. Proaktif olmayı ve genellikle risk
almayı denerler. Karmaşıklıkları anlarlar, karmaşık durumlarda temel veya
altta yatan sorunları tanımlarlar. Alternatif çözümlerin, sonuçların ya da
problemlere yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için mantık ve
çıkarım kullanma eğilimindedirler. Ayrıca nispeten yeni fikirlere açıktırlar ve
insanlar, yerler, şeyler ve kavramlar hakkında daha fazla bilgi edinme arzusuna
sahiptirler.
Olaylar arasındaki temel kalıpları ve ilişkileri sıklıkla fark edebilen bir kişisiniz.
Nispeten karmaşık durumları anlayabiliyorsunuz. Genellikle yeni fikirler üretir
ve kutunun dışında düşünebilirsiniz. İşleri nasıl geliştireceğinizi düşünmekten
hoşlanıyorsunuz. Sorunları çözerken, içgüdülerinizden çok mantık ve akıl
yürütmeye güveniyorsunuz. Nispeten yeni deneyime açıksınız ve yeni fikirleri
araştırmayı seviyorsunuz.
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Diğer insanlar soyut düşüncede kendiniz kadar yetenekli olmayabilir. Karışıklık
veya yanlış anlamayı önlemek için özet bilgi ve fikirleri daha pratik ve somut
bir düzeyde başkalarına sunmak iyi bir fikir olabilir. Entelektüel merakınız ve
fikir üretme kabiliyetiniz, bazen başkalarını bilgi ile boğulmalarına ve düşünce
hızınızı kaybetmelerine sebep olabilir.
Fırsatları tanımak
yeni bir girişim başlatmak ve büyütmek için gerekli olan işletme
kaynaklarını elde etme ve sistematikleştirme kabiliyeti, fırsatlardan
yararlanmayı tanıma ve öngörmeyi geliştirme kabiliyeti
Elde edilen sonuçlardaki insanlar genellikle yeni deneyimler denemek,
fırsatları değerlendirmek ve kutunun dışında düşünmek için açıktır.
Çevrelerindeki fırsatları tanımada iyidirler. Genellikle bilinen arz için
beklenmedik talebi bulmakta ve ilerlemekte başarılıdırlar. Oldukça hassas
yenilikçi olup, genellikle girişimci bir özellik taşırlar. Fırsatlardan yararlanmak
genelde proaktif karakterleri yüzünden onlar için önemlidir. Araştırdıklarında
genellikle bazı kaynaklara erişim izni veren bir sosyal ağa sahipler.
Bu sonuç, fırsatları tanımak ve fırsatlardan yararlanma yeteneğinizi gösterir.
Sosyal ağları inşaa etmek genellikle sizin için kolaydır. Soyut düşünme
becerileriniz ve özenli olmanız nedeniyle, çoğunlukla bilinen arz ve gelirler için
beklenmedik bir talep veya tam tersi durum içinde çözümler bulabilirsiniz.
Genellikle proaktif ve yenilikçi ve girişimci bir karaktere sahipsiniz, bu nedenle
fırsatlardan yararlanmak sizin için ikinci bir yapınız gibi. Çoğunlukla sosyal
çevreye duyarlısınız ve farklı bilgi kaynaklarına erişmek için zaman
ayırıyorsunuz.
Sosyal ağların oluşturulması, fırsat tanıma için önemlidir çünkü çeşitli
kaynaklara bunlar olmazsa erişemezsiniz. Olası fırsatları keşfetmek için ağ
oluşturma ve araştırma arasındaki dengeyi bulmak önemlidir. Sürekli
araştırma, yeni trendlere ve olası iş fikirlerine ayak uydurmak için de
önemlidir. Durumları kontrol altına almak önemlidir, ancak uygun
araştırmalara gerek duyulmadan, hataları değiştirerek işinizi yapabilirsiniz.
Peşin harekete geçmeden önce araştırma yapmak işinizi güvence altına
alacaktır.
Sosyal ağ kurma ve ilişkiler
ikna edici kabiliyet, iletişim ve çatışma çözme ve genel kişilerarası
becerileri kullanarak irtibat ağı oluşturma ve iş destekleme
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Elde edilen sonuç, iyi gelişmiş kişilerarası becerilere sahip olma özelliği taşıyan
insanlara yöneliktir. Çoğu insanla anlaşma ve kalıcı ve yararlı bir ilişki kurma
becerisine sahiptirler. Bu bireyler genellikle hayat dolu ve pozitif olmaya
meyillidir ve sosyal etkileşime girmekten enerji kazanırlar. Çoğunlukla samimi,
enerjik ve uyarlanabilirlerdir. Yüksek benlik saygısı ve iyi duygusal zekaya
sahiptirler. Onlar, iyi iletişim becerileri olan iyi etkileyicilerdir. Bu tip kişiler
etkileşime, işbirliğine, sosyal olmaya ve ilgili bir ilişkiye sahip olmaya dikkat
ederler. İşbirliği için fırsatlar yaratmaya, fırsatları öğrenmeye, destek
sağlamaya, bakım yapmaya ve bir iletişim ağı üstünde çalışmaya çalışırlar.
İnsanları meşgul etme ve bir ortaklığa katılma istekleri vardır.
Bu sonuç, başkalarıyla olan ilişkiniz konusundaki yaklaşımınızı gösterir. Bu,
başkalarını severek ve onlarla konuşmayı seven, olumlu, hoş vakit geçiren ve
anlaşılabilir bir kişi olduğunuzu gösterir. Eylemin merkezinde olmaktan hoşnut
olan hevesli ve dışa dönük bir kişisiniz. Siz rahatça arkadaş edinme olanağına
sahipsiniz. İnsanlarla çevrili olmak ve takım ruhu hissetmekten
hoşlanıyorsunuz. Siz başkalarını rahatça etkileyebilen ikna edici bir kişisiniz.
İnsanlarla konuşmaya başlamak, başkalarını gruba davet etmek sizin için doğal
birşey. İyi insancıl yetenekleriniz var ve inandığınız şeyin arkasında durmaktan
korkmuyorsunuz. Kendinizden hoşlanıyorsun. Üstelik, bir liderin yanı sıra bir
takım üyesi rolü oynamayı da seviyorsunuzdur. Ortak amaçları ve çıkarları
belirleyebilir ve takımları birleştirmek için ortak hedefler kullanabilirsiniz.
Kolay, açık fikirli ve sosyal bir kişi olmak, büyük güç ve en büyük varlığınız
olabilir. Diğerleri, şirketinizde olmaktan hoşlandığı gibi, doğal olarak arkadaş
da edine bilirsiniz. Bununla birlikte, çok fazla bağlantıya sahip olmak sizi
hedeflerinizden kolayca uzaklaştırabilir. Öncelikle, sizi mutluluk hedefine
götürebilecek, ancak arkadaşlarınızı rahatsız edecek ciddi bir karar vermeniz
gerektiğinde, bu noktada ihtiyaçlarınızı ön plana çıkarmalı ve kendiniz
hakkında düşünmelisiniz. İkincisi, sosyal olmak iyidir, ancak çok sosyal olmak
zararlıdır. Başkalarına karşı çok fazla yükümlülüğe sahip olmak sizi
özgürlüğünüzden alıkoyar ve hedeflerinizle arkadaşlarınız arasında karar
vermek konusunda size zarar verebilir. Son olarak, geniş bir yelpazede insanla
iletişim kurmak çok zaman alıcıdır; bu nedenle, operatörünüzü planlamak
yerine ağınızı verimsiz bir şekilde boşa harcayabilirsiniz.

Bilişsel beceriler
Bilişsel beceriler
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Yüksek düzeyde bilişsel yetenek, çevre bilgisinin yaratılması, organizasyonu ve
modifikasyonunun çok verimli olduğunu gösterir. Bilişsel yetenekleri yüksek
olan insanlar bilgileri daha hızlı işler. Gelişmiş bilişsel beceriler, spesifik
etkinliklerin daha hızlı öğrenildiğini gösterir.
Hafıza
Bellek, kodlama, depolama ve deneyimlerin alınması sürecidir. Anahtar
işlevi, geri çağrılan veriler (iş belleği olarak adlandırılan) arasındaki
ilişkileri bulmaktır. Görsel kısa bellek, verilerin işlenmesine ve veri
arasındaki ilişkilerin araştırılmasına izin veren çalışma belleğinin görsel
bir alt sistemidir
Yüksek düzeyde bellek işlemi olan kişiler, görsel verileri etkin bir şekilde
işleyebilmelerini sağlayan çok iyi görsel bellek sahibidirler. Genellikle görsel
bilgileri kodlamakla sorunlar yaşanmazlar ve uzun bir süre sonra da bu bilgileri
beyinlerine geri çağarabilirler. Başka bir yetenekleri veriler arasındaki ilişkiyi
araştırmaktır.
Çok iyi görsel hafızanız var! Görsel verileri çok etkili bir şekilde işleyebilmenize
olanak tanıyan mükemmel bir hafızanız var. Bu, genellikle görsel bilgileri
hatırlamak ve geri çağırmak konusunda iyi olduğunuz anlamına gelir.
Hatırlamak istediğiniz bilgilerin arasındaki ilişkileri bulabiliyorsunuz ve bu
yetenek hafıza sürecinizi kolaylaştırıyor.
Zihninizi tutun - iş ortamında sadece zihinsel yetenekler değil, aynı zamanda
kişiler arası veya girişimci beceriler de önemlidir. Etkili hafıza birçok meslekte
kullanışlıdır, aynı zamanda hafızaya alınmış bilgileri etkili bir şekilde
kullanmak ve hatırlanması gereken bilgileri seçmek yeteneği de önemlidir.
Günümüzde internette çok miktarda bilgi bulunduğundan dolayı, bilgiyi nasıl
aramamız gerektiğini bilme becerisi çok daha önemlidir. Yeni fikirler üretmek
ve gerçekler arasındaki ilişkileri bulmak için zihinsel becerilerinizi kullanmaya
çalışın.
Mantıksal Çıkarım
Mevcut verilerin dönüştürülmesiyle yeni temsillerin yarattığı zihinsel
süreç. Sayısal akıl yürütme, rakamlar arasındaki ilişkileri bulma ve sayı
kümelerini yöneten kurallar bulma işlemlerini içerir
Düşük sayısal mantık sistemi, bir kişinin mantıksal düşünmeyi gerektiren ve
sayılarla uğraşmayı gerektiren sadece ortalama zorlukların üstesinden
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gelebileceği anlamına gelir. Düşük sayısal muhakeme düzeyine sahip kişiler,
aritmetik bilgi ve rakamlar arasındaki ilişkileri bulmakta sorun yaşayabilir.
Çok basit mantıksal görevleri yapabilirsiniz. Rakamlar arasındaki ilişkiyi bulma
ve aritmetik denklemler yapma konusunda sorunlarınız olabilir. Unutmayın
mantık yürütmek konusunda pratik yapabilirsiniz.
Kara verme ve davranış sürecinde her zaman mantığa dayalı olmamak
durumları spontane ve özgürce yaşamanıza izin verir. Ancak birçok meslekte
sayı, bilgi ya da kelime arasındaki mantıksal ilişkileri bulmanız ve sebep ve etki
biçiminde birlikte çalışan farklı unsurların mekanizmasını veya yolunu tarif
edebilmeniz gerekir. Mantal süreçler açısından pratik yapabileceğinizi
unutmayınız.
Yaratıcı tutum
Yargı bağımsızlığı, karmaşıklığa çekim, estetik yönlendirme ve risk
almayla ifade edilen yeni ve değerli bir ürün üretme kapasitesi. Özgünlük
ve değerlik, belli bir grup insan için yalnızca belli bir zamanda
değerlendirilebilir.
Üst düzeyde yaratıcı tutum sahibi bireyler bağımsız düşünceye sahiptir ve
uyumsuzdurlar. Bireylerin esnek stilde düşünmeleri de vardır: orijinaldirler ve
yeni fikirler için açıktır. Yüksek seviyede yaratıcı tutum sahibi olan kişi, azim ve
engellere rağmen aktiftir.
Alışılmışın dışında ve bağımsız düşünen insanları takdir edersiniz. Davranışınız
orijinaldir ve çok sayıda fikir üretebiliyorsunuzdur. Hırslısınız ve kendinizi
motive edebilirsiniz. Faaliyetteki engeller ile baş edebiliyorsunuz ve ısrarcı
durabiliyorsunuz.
Yaratıcı kişilik sahibi olmak büyük avantajınızdır. Yaratıcılık, değerleri esneklik,
düşüncenin eşsiz doğası, uyumsuzluk gibi şemaların ötesinde birçok mesleğin
içinde arzu edilir. Bununla birlikte, lütfen unutmayın ki, ilkeleri, kuralları takip
etmeniz, önceden işaretlenmiş olan yolu takip etmeniz gereken birçok durum
vardır (yaratıcılık temelli işlerde bile olsa). Bu tür durumlarda, yaratıcılığınız
uygulanamaz ve sizi rutin görevler yürütürken rahatsız edebilir. Bazen, çalışma
ortamı uyumluluk tutumlarını ve düzeltmeyi gerektirir. Dolayısıyla, bazen
alışılmış çözümün - orijinal değil - en iyi yol olduğunu unutmayın. Yaratıcı
tavırların bunun için ihtiyacı anlayamayan çevrenizdeki kişiler için zor
olabileceğini aklınızda tutunuz.
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Dikkati bölebilme
Bölünmüş dikkat, sınırlı zihinsel kaynakların dağılımından oluşur. İki
veya daha fazla yanıtı işleme veya iki veya daha fazla talebe cevap verme
becerisi. Aynı anda birden fazla etkinliği ele almanıza yardımcı olur.
Çok yüksek bölünmüş ilgi seviyesine sahip kişiler aynı anda birden fazla
etkinliği halledebilirler. Dikkatlerini bir görevden diğerine hızlı bir şekilde
geçirebilirler. Bölünmüş dikkat yeteneği üstündür.
Bölünmüş dikkatiniz harika! Aynı anda birden fazla etkinliği
halledebiliyorsunuz - bu tür görevlerde çoğu insandan daha iyisiniz. Dikkatinizi
bir görevden diğerine hızlı bir şekilde geçirebilirsiniz.
Zihninizi tutun - iş ortamında sadece zihinsel yeteneklerin değil, aynı zamanda
kişiler arası becerilerin de önemi vardır. Aynı anda birden fazla eylem
gerçekleştirmek iyi bir çözüm değildir. Bazı durumlarda özel dikkat gerektirir.
Önemli olan onlara adamak için zamanınızı iyi kullanmaktır.
Uzaysal hayal gücü
Çeşitli açılardan yön duygusu ve nesne görselleştirme. Konumunun
değiştirildiğinde bir nesneye ne olacağını iyi tahmin eder ve nesne
karşılaştırılmasını destekler. Dönüşüm geçiren nesnelerin mekansal
ilişkilerinde değişiklik beklenmesine izin verir. Nesneler, davranışlar
veya insanların fiziksel görünümü değişikliğe uğrayabilir. Bu fonksiyon,
bir şahsın örneğin bir odaya mobilyalar düzenlemesine yardımcı olur.
Ortalama uzamsal hayal gücü, sınırlı yön duygusu anlamına gelir. Çeşitli
açılarda nesne karşılaştırması ve nesne görselleştirme ile ilgili biraz zorluklar
olabilir.
İyi. Genelde iyi bir yön duygunuz var. Nesneyi çeşitli açılardan
görselleştirebilirsiniz. Uzaysal hayal gücünüz de nesne karşılaştırmasını ve
tahminini belirler.
Sonuçlardan çıkarıldığına göre aşağıdaki meslek gruplarıne/alanlara
gelecekteki kariyerinizde odaklanabilirsiniz:
Doğa bilimleri
Bilim
Mimari ve inşaat
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Aldığınız sonuçlara göre önerilen alanlardan aşağıdaki mesleklere
yönelmeyi düşünebilirsiniz:
Biyolog, botanik uzmanı, zoolog ve ilgili profesyonellikler (ISCO kodu:2131)
Veritabanı ve ağ profesyonelleri (ISCO kodu: 252)
Bina ve kurum bakımı denetleyicileri (ISCO kodu: 515)
Biyolog, botanik uzmanı, zoolog ve ilgili profesyonellikler
Biyologlar, botanikçiler, zoologlar ve ilgili meslek mensupları canlı
organizmaları ve birbirleriyle ve çevreyle olan etkileşimlerini incelemekte ve
bu bilgiyi insan sağlığı ve çevre sorunlarını çözmeye uygulamaktadır. Botanik,
hayvanatoloji, ekoloji, deniz biyolojisi, genetik, immünoloji, farmakoloji,
toksikoloji, fizyoloji, bakteriyoloji ve viroloji gibi farklı alanlarda çalışırlar. (ISCO kodu: 2131) Temel yetkinlikler: başarı motivasyonu, eylem taahhüdü, ortak iyi, doğruluk, öz disiplin, azim, amacın başarısı (amaç), kendini kontrol,
analitik ve eleştirel düşünme, iletişim, bağımsızlık, beceriklilik ve kendi
çalışmasının iyi organizasyonu.
Bu meslekler aşağıdaki görevleri içerebilir: (a) canlı organizmaların
bilimsel bilgilerini arttırmak, yeni bilgileri keşfetmek, hipotezleri test etmek,
çevre, tarım ve sağlık gibi alanlardaki sorunları çözmek ve yeni ürün, süreçler
geliştirmek için laboratuarlarda ve alanda araştırma yapmak ve yeni
farmasötik, tarımsal ve çevresel kullanım teknikleri geliştirmek; (b) Deneyler
ve testler tasarlamak ve yürütmek; (c) insan, hayvan, böcek ve bitki örneklerini
ve verilerini toplamak,ve onların kökeni, gelişimi, kimyasal ve fiziksel biçimi,
yapısı, bileşimi ve hayatı ve üreme süreçlerini incelemek; (d) elektron
mikroskopları, telemetri, global konumlandırma sistemleri, biyoteknoloji, uydu
görüntüleme, genetik mühendisliği, dijital görüntüleme analizi, polimeraz
zincir reaksiyonu ve bilgisayar modellemesi gibi çeşitli özel ekipman, alet,
teknoloji ve teknikler kullanarak canlı organizmaları incelemek (e) canlı
organizmaların tanımlanması, sınıflandırılması, kaydedilmesi ve izlenmesi ve
veritabanlarının muhafaza edilmesi; (f) araştırma ve diğer yeni bulguları içeren
bilimsel makale ve raporlar yazarak bilimsel topluluk tarafından bilimsel
dergilerde veya konferanslarda inceleme ve tartışma için hazır hale getirmek
(g) doğal veya insan faktörlerden kaynaklı değişiklikleri tanımlamak için
çevresel etki değerlendirmeleri tasarlar ve yürütür; (h) koruma, doğal
kaynakların yönetimi, iklim değişikliği ve kirliliğin etkileri gibi alanlarda
hükümetlere, kuruluşlara ve işletmelere tavsiyelerde bulunmak.
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 Benzer meslekler: burada sınıflandırılan mesleklere örnekler: • Hayvan
davranışı uzmanı • Bakteriyoloji uzmanı • Biyokimyager • Biyolog •
Biyomedikal araştırmacı • Biyoteknolog • Botanikçi • Hücre genetiği
uzmanı • Deniz biyoloğu• Mikrobiyolog • Moleküler biyolog • Moleküler
genetikçi • Farmakolog • Zooloji uzmanı
-bu sizin güçlü yanınız. Siz tarıma çevreye ve sağlığa önem veren birisiniz.
Çevre ve yaşayan canlılar arasındaki bağlantıyı anlamak sizin için önemli.
Doğaya ve biyolojiye değer veriyorsunuz. Tarımla , eczacılıkla ve çevresel
teknik ve süre.lerle ilgili aktivitelerle uğraşmayı seviyorsunuz.
-bu sizin zayıf noktanız olabilir, bu alanda zorluklar ve anlaşmazlıklar
yaşayabilirsiniz.
Veritabanı ve ağ profesyonelleri
Veri tabanı ve ağ uzmanları, veri tabanı sistemleri, donanım ve yazılımlar, ağlar
ve işletim sistemleri de dahil olmak üzere bilgi teknolojisi sistemleri ve
altyapısının en iyi performans ve güvenliğini tasarlar, geliştirir, kontrol eder,
korur ve destekler. - (ISCO kodu: 252)
Anahtar yetkinlikler: veri ve bilgileri analiz etme,
bilgi işleme, veri işleme, yaratma ve tasarım, diğerlerine bilginin anlamını
tercüme etme, ayrıntılara özen gösterme, esneklik, dayanıklılık, irade, kendini
kontrol etme, kendini ifade etme, bağımsızlık, detaylara dikkat etme, - problem
çözme becerileri, matematiksel akıl yürütme, tümdengelimli akıl yürütme,
endüktif akıl yürütme, kategori, esneklik, fikirlerin akıcılığı, aktif dinleme,
sistem analizi, zaman yönetimi, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karar
verme,
Meslek aşağıdaki görevleri içerebilir: (a) bilgi sistemleri projeleri için veri
tabanı mimarisi, veri yapıları, sözlükler ve isimlendirme sözleşmelerini
tasarlamak ve geliştirmek; (b) veritabanı yönetim sistemlerini tasarlamak,
oluşturmak, değiştirmek, bütünleştirmek, uygulamak ve test etmek; (c)
güvenlik planları, veri yönetimi politikası, dokümantasyon ve standartları
geliştirmek ve uygulamak; (d) bilgisayar ağlarını ve ilgili bilgi işlem ortamlarını
idame ettirmek ve yönetmek; (e) bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesi,
konfigürasyonu ve entegrasyonunda karmaşık sistem tasarımı ve mimari
spesifikasyonları, veri modelleri ve diyagramları analiz etmek, geliştirmek,
yorumlamak ve değerlendirmek.
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Benzer meslekler: 2521 Veritabanı tasarımcıları ve yöneticileri - 2522 Sistem
yöneticileri - 2523 Bilgisayar ağı uzmanları - 2529 Başka yerde
sınıflandırılmamış veritabanı ve ağ uzmanları - Bu senin güçlü tarafın. Başkaları üzerinde bir etki yaratma, onları motive etme
ve değiştirme konusunda mükemmelsiniz. Program kurmak ve ortak kararlar
almak için görüşlerinizi başkalarıyla paylaşmayı biliyorsunuz. Özellikle veri
tabanı ve ağ hakkında bilgi birleştirme sizin için en iyisidir. İyi liderlik
becerileri sergiliyorsunuz.
- Bu zayıf tarafınız olabilir, bu konuyla karşılaştığınız zaman güçlükler ve
zorluklar yaşarsınız. Bununla birlikte, ek eğitim alırsanız, bu alandaki bilgi ve
becerilerinizi genişletip güçlendirirseniz, ayrıntı için gözünüz var olabilir. Ağ
sistemleri ve veritabanı yapılarını tasarlamak ve geliştirmek için ihtiyaç
duyduğunuz bilgileri elde etmek ve seçmek konusunda sistemli olursunuz.
Araştırmalarınızın veritabanları ve ağları için önemli olacak bilgileri sistematik
bir şekilde toplayabilirsiniz. Güvenilir, titiz ve analitiksin. Farklı veritabanı
yapılarının güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirmek, güçlü noktanızdan biridir.
- Bu zayıf tarafınız olabilir, bu konuda güçlükler ve zorluklar yaşayabilirsiniz.
Bununla birlikte, ek eğitim aldıysanız, bu alandaki bilgi ve becerilerinizi
genişletip güçlendirirseniz, kendinizi nasıl kontrol edeceğinizi ve bilgisayar
sistemleri için veri modellerini nasıl değerlendireceğinizi öğrenmek
mümkündür. Yetenek ve becerilerinize güveniyorsunuz. Veri yapıları ve
veritabanı mimarisi üzerinde çalışırken hataları kabul ederek ve kolay bir
şekilde ilerliyorsunuz. Kendi duygularınızı ve çeşitli durumlara olan duygusal
tepkilerinizi düzenlersiniz. Özerksiniz ve hayata karşı umutlusunuz.
- Bu senin güçlü tarafın. Hedefleri ve stratejileri kolayca belirleyebilirsiniz.
Zaman yönetimi ve problem çözme konusunda iyisiniz. Planlama ve
organizasyon gerektiren durumlarda aktif olmayı tercih edersiniz. Bilgisayar
veritabanı ve ağ güvenliği önlemlerini planlama, koordine etme ve uygulama
konusunda iyisiniz. Bilgi teknolojileri hedeflerine ve netliğine odaklanırsınız.
- Bu senin güçlü tarafın. Ağ ve veritabanı ile ilgili iki görevi aynı anda
yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Veritabanı programlarını tasarlayabilir ve
bilgisayar ağlarını aynı anda bakım ve analiz edebilirsiniz. Bir görevden
diğerine kolaylıkla geçirebilirsiniz.
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Bina ve kurum bakımı denetleyicileri
Bina ve kurum bakımı denetleyicileri, ticari, endüstriyel ve konut alanlarındaki
temizlik görevlilerinin ve diğer temizlik personelinin çalışmalarını koordine
eder, planlar ve denetler. Otellerde, ofislerde, dairelerde, evlerde ve özel
konutlarda oda temizliği ve bakım görevleri için sorumluluk alırlar. - - (ISCO
kodu: 515)
Temel yetkinlikler: Prosedürleri uygulama - Personel organizasyonu Faaliyetlerin uygunluğunun denetlenmesi - Eylemlerin doğrulanması Aktivitelerin garanti edilmesi - Teknik bilginin iletilmesi - Belgelerin
güncellenmesi - Koordine edici görevler - Sosyal - Atılganlık - Arkadaşça Metodolojik - Kendine güvenen - Esnek - Verimli - Sorumlu - Sipariş, yöntem ve
organizasyon - Stres toleransı - Gözlem kabiliyeti - Planlama ve düzenleme
kapasitesi - Sorun çözme becerileri - Bilgi iletme kapasitesi - Müzakere
becerileri - Sosyal becerileri - Takım çalışması - İletişim becerileri - Liderlik
becerileri
Meslek, aşağıdaki görevleri içerebilir:
(a) Görevleri atamak ve inşaat alanlarını kontrol etmek, temizlik,
temizlik ve bakım çalışmaları düzgün bir şekilde yapılmaktadır; - (b)
eldeki malzemelerin yeterli olduğunu sağlamak için malzeme ve teçhizat ve
stok stoklarının verilmesi ; (c) iş başvurularını taramak ve işe almak; (d) hem yeni hem de deneyimli
çalışanları eğitmek; (e) promosyonlar, transferler veya işten çıkarmaları
tavsiye etmek; (f) bazı temizlik, oda bakımı ve bakım görevlerini yerine
getirmek. Benzer meslekler: Ofisler, oteller ve diğer kuruluşlardaki temizlik ve ev bakımı
gözetmenleri - Ev temizlikçileri - İnşaat görevlileri - Bu senin güçlü tarafın. Çalışanları onları eğitmek ve bir grup insanı yönetmek
için ikna etmeyi biliyorsunuz. Yeni bilgileri özümseme kapasitesi, bazı farklı
bina ve oda bakımı denetleme özelliklerini ele almanızı sağlayacaktır.
- Bu senin güçlü tarafın. Bir kararı hedefe yönelik bir faaliyete dönüştürebilme
yeteneği, görevi atamanıza, çalışanları eğitmenize, binaları incelemenize ve işin
düzgün yapıldığına karar vermenize izin verir. Sorunların üstesinden gelme
verimliliğiniz ve kararınız bu tür işleri geliştirmek için bir değerdir.
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- Bu senin güçlü tarafın. Baskı altında çalışırken amaç odaklı kişiliğinizle
karışan hedefler ve amaçlar üzerine odaklanmanız, çalışanlara görev atamanıza
ve binaları teftiş ettirmeye, görevleri sürdürmeye veya bazı temizlikleri
yapmanıza izin verir.
- Bu senin güçlü tarafın. Başkalarıyla iletişim kurarken net olma üzerine olan
özel duyunuz eğitim becerilerinizi geliştirmenizi sağlayacaktır. Mesaj ve
talimatları başkalarına iletme kapasitesi, görev atamanıza ve görevlerin doğru
bir şekilde yürütülmesine izin verecektir.
- Bu senin güçlü tarafın. Özellikle binalar ve oda temizliği alanlarındaTüm
görevleri organize edebilecek ve günlük işi verimli bir şekilde
planlayabileceksiniz. Uzun vadeli hedefi daha da ileri götürebilme
kapasitesi, sizi neredeyse her zaman yönetim, planlama ve
organizasyondan sorumlu yapacaktır.
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Ekler

1. CAT’de bulunan örnek meslek listesi
Matematikçiler,
Zımbacılar ve kablo
aktüerler ve
ekleyicileri
istatistikçiler
Tıbbi ve eczacılık
teknisyenleri
Sac metal işçileri

Yönetim ve
servisler *

Ürün ve eşya
tasarımcıları

Yönetim ve
özel
sekreterler

Çöp işçileri ve diğer
temel işçiler

Yaşlı bakım
servisi
yöneticileri

Başka yerde
sınıflandırılmamış
düzenleyici devlet
yardımcı profesyonel
meslek mensupları

Yapısal metal
yapıcılar ve eriticiler

Perakende ve toptan
ticaret müdürleri

Alet yapımcıları ve
ilgili işçiler

Askeri güç
meslekleri ve
diğer
rütbeler
Bina ve
kurum bakımı
denetleyicileri

Satış müdürler

Fizikçiler ve
gökbilimciler

Madencilik ve
maden işyeri
işletmecileri
Madencilik
mühendisleri,
metalürji
uzmanları ve ilgili
profesyoneller
Mobil tesis
operatörleri

Yazılım ve uygulama Motorlu araç
geliştiricileri ve
mekaniğğ ve
analistler
onarımcıları

Telekomünikasyon
Kaynakçılar ve alev ve yayın
kesiciler
teknisyenleri

Müzik aleti
yapıcılar ve
akortçalar
Diğer zanaat ve
ilgili işçiler

Balıkçılık işçileri,
avcılar ve avcılar

ekonomistler

eczacılar

Madencilik,
inşaat, üretim ve
nakliye işşileri

Çevre ve iş
sağlığı ve hijyen
uzmanları

Filozoflar,
tarihçiler ve
siyaset
bilimcileri

Piyasa odaklı
vasıflı ormancılık,
balıkçılık ve
avcılık çalışanları

Çevre ve iş
sağlığı
müfettişleri ve iş
ortakları

Fotoğrafçılar

Çiftçiler,
balıkçılar, avcılar
ve toplayıcılar

Film, sahne ve
ilgili yönetmenler
ve üreticiler

Fizyoterapist
ler

Finans uzmanları

Fizyoterapi
teknisyenleri
ve
yardımcıları

Turizm ve
Gastronomi
Aşçılar

Elektrik ve
elektronik

Mekanik ve madenmetalurji

Çocuk bakımı
çalışanları ve
Güvenlik görevlileri
öğretmen
yardımcıları

Hava trafiği
yöneticileri

Tarım ve sanayi
makineleri tamircileri
ve bakım uzmanları

Diğer sabit
Kuaförler,
fabrika ve makine estetikçiler ve
ilgili işçiler
operatörleri

Temizleme
servisleri
yöneticileri

Mağaza müdürleri

Hava trafiği
güvenliği
elektronik
mğhendisleri

Uçak motoru
mekaniği ve
tamircileri

Çömlekçiler ve
ilgili işçiler

Çağırılmış
silahlı
kuvvet
memurları

Sosyal sağlık
müdürleri

Uçak pilotları ve ilgili Hassas alet
yardımcı profesyonel yapımcıları ve
meslek mensupları
tamircileri

Inşaat
yöneticileri

Sokak ve ilgili satış ve
servis çalışanları

Biyologlar,
botanikçiler,
zoologlar ve ilgili
profesyoneller
Haritacılar ve
araştırmacılar

Birleştiriciler

Müşteri
servis
kasadarları

Sokak satıcıları(yemek
dahil değil)

Kimya ve fizik bilimi
teknisyenleri

Bisiklet ve ilgili
tamirciler

Şef
muhasabeci

Gümrük ve
sınır
denetçileri
Ev, otel ve
ofis
temizleyicileri
ve
yardımcıları
itfaiyeciler

Satış çalışanları

Arz yöneticileri

Seyahat görevlileri
Araç, cam, çamaşır
yıkama ve diğer elle
temizleme işçileri

Yemek
hazırlama
asistanları

Yapısal

Devlat
lisanslama
memurları

Demirciler, alet
yapımcıları ve ilgili
ticaret işçileri

Devlet sosyal
yararlar

Yapı mimarları

Araba, minibüs ve
Kimya mühendisliği motosiklet sürücüleri
teknisyenleri
Kimyasal ve
Kimya mühendisleri fotografik ürünler
fabrikası ve makine
operatörleri
İnşaat mühendisliği Gıda ve ilgili ürünler
makine operatörleri
teknisyenleri
Gıda işleme, ahşap
işçiliği, hazır giyim
İnşaat mühendisleri ve diğer zanaat ve
ilgili esnaf çalışanları
Veritabanı ve ağ
uzmanları

Draughtspersons

Konfeksiyon ve ilgili
ticaret işçileri
Cam yapıcılar,
kesiciler, öğütücüler

Diğer sanatsal ve
kültürel yardımcı
profesyonel
meslek
mensupları

Fitness ve
rekreasyon
eğitmenleri ve
program liderleri
Galeri, müze ve
kütüphane
teknisyenleri
Bilgi ve iletişşm
teknolojisi
işlemleri ve
kullanıcı destek
teknisyenleri

Politika
yönetimi
uzmanları
İlköğretim
öğretmenleri
Psikologlar

Halkla
ilişkiler
uzmanları

Taşıma yapıcıları

Bilgi teknolojisi
eğiticileri

Matbaacılar için
matbaalar

Seyahat rehberi

İç mimar ve
dekoratörler

Emlakçılar

Proses kontrol
teknisyenleri

Garsonlar ve
barmenler

Gazeteciler

Dini
profesyonell
er
Satış ve
satınalma
acenteleri ve
aracılar

Kauçuk, plastik
ve kağıt ürünleri
makine
operatörleri

Hakimler
Tıbbi ve sosyal
Aktörler

Gemilerin güverte
ekipleri ve ilgili
işçiler
Gemilerin güverte Reklamcılık ve
subayları ve
pazarlama
pilotları
profesyonelleri
Radyo, televizyon
ve diğer
Gemilerin
mühendisleri
medyada çıkan
reklamcılık
İmzalı yazarlar,
Atletler ve
dekoratif
sporcular
ressamlar, gravür
bıçakları ve
etcher'ler
Odyologlar ve
konuşma
Tekstil, deri ve

Avukatlar

Satış
uzmanları

Başka yerde
Orta öğretim
sınıflandırılmamış öğretmenleri
hukuk uzmanları
Sosyal
Kütüphaneciler,
hizmet ve
arşivciler ve
danışmanlık
küratörler
profesyonell
eri
Sosyologlar,
Tıbbi ve patoloji
antropologla
laboratuvar
r ve ilgili
teknisyenleri
profesyonell
er
Tıp doktorları
Özel ihtiyaç
öğretmenleri
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memurları

ve sonlandırıcılar

kürklü makina
operatörleri
Ahşap işleme ve
kağıt yapımı
fabrika
operatörleri

terapistleri

Devlet vergi
ve gümrük
yetkilileri

Bina finisörleri ve ilgili
ticaret işçileri

Elektrik
mühendisliği
teknisyeni

Tekstil, deri ve ilgili
malzemelerdeki el
sanatları çalışanları

Piyasa odaklı
nitelikli tarım
işçileri

Yapı çerçevesi ve ilgili
ticaret işçileri

Elektronik
mühendisliği
teknisyenleri

Ahşap, sepetçilik ve
ilgili malzemelerdeki
el sanatları
çalışanları

Görevsiz
silahlı
kuvvetler
görevlileri
Sayısal ve
maddi kayıt
büro
elemanları
Diğer temel
işçiler

Elektrikli ve elektronik
esnaf çalışanları

Elektroteknik
mühendisleri

Ağır kamyon ve
otobüs sürücüleri

Elektronik ve
telekomünikasyon
tesisatçıları ve
tamircileri
Peyzaj mimarları

Çevre mühendisleri

Mücevherat ve
değerli metal
eşyaları çalışanları

Tarım, ormancılık Toplum sağlık
ve balıkçılık
çalışşnları
işşileri

Optometristler ve
oftalmik optikçiler

Mali ve matematik
ortak meslek
mensupları

Lokomotif motor
sürücüleri ve ilgili
işçiler

Diş asistanları ve
terapistleri

Dansçılar ve
koreograflar

Diğer sanat
öğretmenleri

Bordro
yöneticisi

Metal kalıpları ve
korelikleri

Genel ve klavye
görevlileri

Makine mühendisliği
teknisyenleri

Ekolojik denetçi

Dişçiler

Sağlık
hizmetlerinde
kişisel bakım
çalışanları
Polis
müfettişleri ve
dedektifleri
Hapishane
gardiyanları

Diğer sağlık
yardımcı
profesyonelleri

Metal parlatıcılar,
tekerlekli taşlayıcılar ve
aletle keskinleştiriciler

Grafik ve
multimedya
tasarımcıları

Makine Mühendisleri

Ekolojist

Diyetisyenler ve
beslenme
uzmanları

Diğer dil
öğretmenleri

Metal işleme tezgah
ayarlayıcıları ve
operatörleri
Ressamlar, yapı yapıcı
temizleyiciler ve ilgili
ticaret işçileri

Endüstri ve üretim
mühendisleri

Çevre koruma
profesyonelleri

Dağtıcı göz
doktorları

Paramedikal
uygulayıcılar

Metal işleme ve
finisaj tesis
operatörleri
Yaşam bilimi
Madencilik ve
teknisyenleri ve ilgili metalurji
yardımcı
teknisyenleri
profesyonel meslek
mensupları

Ahşap
işlemecileri,
dolap yapımcıları
ve ilgili ticaret
işçileri
Çevre koruma ile
tarım ve
ormancılık

Yazarlar ve ilgili
yazarlar

Ebelik
profesyonelleri

İş hizmetleri
acenteleri

Müzisyenler,
şarkıcılar ve
besteciler

Şefler

Hemşirelik
profesyonelleri

Tarım, ormancılık Erken çocukluk
eğitimcileri
ve balıkçılık
danışmanları

Personel ve
kariyer
profesyonelleri

Spor
antrenörleri,
eğitmenler
ve yetkililer
Şehir ve
trafik
planlamacıla
rı
Eğitim ve
personel
geliştirme
uzmanları
Çevirmenler,
tercümanlar
ve diğer
dilbilimciler
Üniversite
ve yüksek
öğğenim
öğretmenleri
Veterinerler
Görsel
sanatçılar
Mesleki
eğitim
öğretmenleri
-

*meslek grupları kalın harflerle yazılmıştır.
2. CaT testi sonuçların ayrıntılı açıklaması
2.1. Mesleki İlgiler
Skala başlığı: Eğitim-Bakım
Tanım: Başkalarına ve yaşlılara yardım etme ve bakma isteği
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç yüksek derecede empatiye ve duygusal dengeye sahip olmalarıyla
karakterize edilen insanlara yöneliktir. Dikkatlice dinleme yeteneğine sahiptirler ve
konuşularak anlatılmayan veya yarım olarak ifade edilen düşünceleri, hisleri ve
endişeleri anlayabilirler. Çok iyi ve karşılık veren dinleyicilerdir. İnsanların
duygularına güçlü tepkiler verirler. Ana odak noktaları insanların problemleri ve bu
problemlere nasıl çözüm bulabilecekleridir. İyi takım çalışanlarıdırlar ve duygusal iş
birliğine ulaşma eğilimindedirler. Kişisel hedefleri kendi çıkarlarına odaklanmakla
bağlantılı değildir sadece yardımcı olmak ve duyarlı olmak üstünedir. Yüksek seviyede
organizasyon bazlı şuur ve yardım etmek ve eğitmek için gerekli bilgileri toplama,
problemleri çözme ve final hedeflere ulaşma becerileriyle karakterize edilirler.
Ortalama puan:
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Çıkarılan bu sonuç genellikle orta dereceli empatiye ve duygusal dengeye sahip
olmalarıyla karakterize edilen insanlara yöneliktir. Konuşularak anlatılmayan veya
yarım olarak ifade edilen bazı düşünceleri, hisleri ve endişeleri anlayabilme becerileri
vardır. Bir takım dinleme yetenekleri vardır ancak bazı durumlarda karşılık
veremeyebilirler. Kendi başlarına gelmekte olan olaylarla kaşılaştırarak insanların
duygularına tepki verirler.İnsanların problemlerini çözmelerine yardım etmek isterler
ancak nadiren bir girişimde bulunurlar. Nispeten işbirlikçidirler ve takım içinde
çalışabilirler. İnsanlara yardım etmeyi ödüllendirici bulsalar da kendi hedeflerine de
odaklanabilirler. Organizasyon bazlı şuur ve yardım etmek ve eğitmek için gerekli
bilgileri toplama, problemleri çözme ve final hedeflere ulaşma gibi konularda biraz
becerileri vardır.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç genellikle düşük dereceli duygusal dengeye sahip olmalarıyla
karakterize edilen insanlara yöneliktir. Başkalarının düşüncelerini, duygularını ve
endişelerini anlayamazlar. Dinleme becerileri yoktur bu sebeple insanların içinde
oldukları durumları anlayamazlar. Başkalarının duygularından habersizlerdir ve bir
durumu farklı açılardan göremezler. İnsanlara bakmak ve eğitmek onlara tatmin hissi
vermez ve bu sebeple başkalarının problemleri ilgilerini çekmez ve bir girişimde
bulunmazlar. Kendi kendilerine yeterler ve takım içinde çalışmayı zor bulurlar.
Başkalarının ihtiyaçlarındansa kendi hedeflerine odaklanırlar. Bağımsız düşünürlerdir
ve problemleri kendi başlarına çözebilirler. Katı olabilirler veya acımasız insanlar
olarak algılanabilirler.
Skala başlığı: Artistik
Tanım: sanatla ve kültürel aktivitelerle ilişkili iş dallarına olan ilgi, belli bir alanda(plastik
sanatlar, müzik vb.) yeteneğe ve artistik becerilere olan dikkat, yaratıcı, sıradışı ve orjinal
olmak
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç sanatın doğasıyla, güzellikle ve zevkle başa çıkmakta çok iyi olan
insanlara yöneliktir. Bu insanlar yeni şeyler yaratmaya ve güzelliğin değerini bilmeye
bayılırlar. Çok fazla özgün ve kullanışlı fikirler üretebilirler. Düşünüş şekilleri
uyumsuzdur ve başkalarından farklı olma eğilimindedirler. Yenilikçi ve proaktiflerdir.
Bilinmezliğe karşı olan tahammül ve sabırlarıyla tanınırlar. Var olan çözümleri takip
etmeyi sevmezler ve işleri farklı şekillerde yapmaya çalışırlar. Dağınık olabilirler ve
daha az sistematik olan görevleri ve durumları tercih edebilirler. Bir şeyin yeri
değiştiği zaman veya parçaları değiştirilip tekrar düzenlendiği zaman nasıl
görünebileceğini hayal etme yetenekleri vardır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç sanatın doğasına, güzelliğe ve zevke karşı biraz ilgili olan insanlara
yöneliktir. Bazen yenilikçi ve proaktif olabilselerde, düşünüş şekillerinin uyumsuz
olmasının olasılığı azdır ve genellikle başkalarından farkl olmak istemezler. Belirli bazı
durumlarda, var olan çözümleri takip etmeyi sevmezler ve bir şeyleri farklı yapmaya
çalşırlar. Bazen dağınık olabilirler ve daha az sistematik olan görevleri ve durumları
tercih edebilirler. Çoğunlukla bir şeylerin yeri değiştiğinde nasıl görünebileceklerini
gözlerinde canlandırabilirler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç genellikle sanattan, güzellikten ve zevkten farklı şeylere ilgi duyan
insanlara yöneliktir. Daha sistematik ve uygundurlar ve yeni şeyler yaratmaya nadiren
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ilgi duyarlar. Farklı opsiyonları keşfetmek ve yeni fikirler veya problemlere çözümler
üretmektense var olan çözümleri takip etmeyi genellikle tercih ederler. Organizedirler
ve sistematik görevleri ve durumları tercih ederler. Durumları akıllarında
canlandırmaktansa işleri o anda ve o zamanda yapıp yerlerine konuldukları zaman
nasıl çalışacaklarını görmeyi tercih ederler.
Skala başlığı: İnsani Bilimler
Tanım: kolaylıkla iyi yazı yazmaktaki ilgi ve yetenek, iletişimde akıcılık, doğru kelimeleri
kullanma, yaratıcı ve kritik bir şekilde düşünme, mantık kurma ve önemli soruları sorma
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç esas olarak sanatsal dünyaya, müziğe, dillere, edebiyata, tarihe
ve/veya filazofiye yani genel olarak tüm beşeri bilimlere ilgi duyan insanlara yöneliktir.
Genellikle bir müzik aleti çalmak, filozofi hakkında tartışmak, yeni dilleri öğrenmekten
keyif almak, beste yapmak, resim çizmek yada kitap okumak gibi katagorilerden
bazılarıyla ilişkililerdir. İlgileri bilim ve sayılardansa bu alanlarda neredeyse
mükemmel olmalarına sebep olur. Bilgileri yaratmak ve değerlendirmek ve bir sorunu
analize atmek ve üstünde takrar tekrar düşünebilmek üzerine özel bir yetenekleri
vardır. Yeni fikirler ve konseptler yaratabilirler, yeni fikir kombinsyonları ya da artistik
gösterim biçimleri oluşturma, yaratıcı ve orjinal fikirler üretme ve kritik gözlemlerde
bulunmak üstüne yetenekleri vardır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç beşeri bilimlere en az fen bilimlerine adadıkları kadar kendilerini
adayan insanlara yöneliktir. Eğer sanat, müzik, dil, edebiyat, tarih ve filozofi yada bilim,
matematik, fizik, teknoloji ve biyoloji gibi dallar arasında seçim yapmaları gerekirse
bunu çok dikkatli bir şekilde düşünmeleri gerekir. Problem çözme ve bilgileri analize
etmeye duydukları ilginin aynısını müzik aleti çalmaya ya da yeni diller öğrenmeye de
duyarlar. Bu sebeple, analitik ve bilimsel kısımları ve yaratıcı kısımları arasında bir
denge olduğu söylenebilir.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç ilgi alanları beşeri bilimlerden çok uzakta olarak fen bilimleri ve
biyoloji alanlarına olan insanlara yöneliktir. Organize ve iyi bir şekilde planlı olarak,
her zaman bilimsel hayat görüşünü savunurlar. Veri analizi, titizlik ve bilgi işlemleri
konularına aşinadırlar. Sonuçlara ulaşmak ve problemleri çözmek için bilgileri elde
etmek ve analize etmek konularında harikadırlar.
Skala başlığı: Sosyal
Tanım: insanlarla iletişim kurmak ve çalışmak üzerine olan istek, takım çalışması,
problemleri ve duyguları yönetebilmek, motive edebilmek, eğitim, sosyolojiye olan ilgi,
kişiler arası iletişim ve işbirliği kurabilmek, sosyal ve politik sorunlarla ilişkili olmak ve
başkalarına karşı açık olmak
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç insanların duygularını, ihtiyaçlarını ve içinde oldukları durumları
onların bakış açılarından anlayabilmeleriyle karakterize edilen insanlara yöneliktir.
İnsanlara problemerini çözmeleri için yardım etmekten keyif alırlar. Her zaman
insanları etkiledikleri için, rehberlik ve mentörlük yapmak onlar için alışkanlık gibidir.
Başka kültürlerden, etnik kökenlerden ve ülkelerden gelen insanlarla kolaylıkla ilişki
kurabilirler. Her insana ve kültüre saygı duyarlar. Kendilerini yüksek derecede kontrol
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edebilirler ve bu da duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını düzenlemelerine
yardımcı olur.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç insanların duygularını, ihtiyaçlarını ve içinde oldukları durumları
onların bakış açılarından bazen anlamaya çalışan insanlara yöneliktir. Bazen insanları
etikleri altına almaya çalışırlar. Başka kültürlerden, etnik kökenlerden ve ülkelerden
gelen insanlarla ilişki kurmak onlar için epeyce zor olabilir. Her insana ve kültüre saygı
duymaya çalışırlar. Bazen kendi duygu, düşünce ve davranış biçimlerini insanlara
iletirler; bazense duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol etmeyi tercih ederler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç insanların duygularını, ihtiyaçlarını ve içinde bulundukları
durumları onların bakış açılarından anlayıp onlara yardım etmektense başka konulara
daha fazla önem veren insanlara yöneliktir. Daha bağımsızdırlar. Başkalarının
ihtiyaçlarını ve perspektiflerini olnların bakış açılarından anlamakta ve verileri analize
etmekte her zaman zorlanırlar. Başka kültür, etnik köken ve ülkelerden gelen
insanlardansa her zaman kendi kültürleriyle etkileşim içinde olmayı tercih ederler.
Otonomdurlar bu sebeple insanlara tavsiye vermek güçlü yönlerinden değildir.
Davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini kontrol etmeleri gerektiğinde değişken
olabilirler.
Skala başlığı: Yönetim
Tanım: ekonomik, idari ve finansal görevlere ve organizasyonlara olan ilgi, hatasızlık, zamanı
ve görevleri planlamak, iyi davranış biçimleri, lider olmanın yanı sıra bilgisayarlada
çalışabilme ve analiz yapabilme
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç son derecede başarılı bir şekilde takımları yönetebilen, motive
edebilen, cesaretlendirebilen ve insan gruplarına öncülük edebilen ve elindeki
aktiviteyle alakalı olan sorunları fark edebilen insanlara yöneliktir. Yapmaları gereken
görevin analize edilmesine özel dikkat gösterirler, etkili ve verimli bir şekilde işlerini
yerine getirirler, akıllı hedefler koyarlar ve problemleri çözerler. Her zaman iş
hayatında, finansta, girişimcilikte ve bankacılıkta olağandışı olmalarıyla tanınırlar.
Özellikle olabilecek sorunları öngörebilmek için yüksek derecede esnektirler ve yüksek
adapte olabilme seviyeleri vardır. Belirsiz ve riskli ortamlarda etkili bir biçimde
çalışabilirler.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç takımları yönetirken, motive ederken ve insan gruplarını
cesaretlendirirken ve aynı zamanda ikincil kişi olarak da çalışıp emirleri takip ederken
rahat hisseden insanlara yöneliktir. Ekonomi ve iş hayatıyla ilgili sorunlara duydukları
kadar sanat, spor ve bilim gibi alanlara da ilgi duyarlar. Esnektirler ve eğer durum
gerektirirse risk almaya eğilimlidirler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç başkaları için çalışırken daha etkili olarak takım içinde yada ikincil
kişi poziyonunda çalışmaya daha odaklı olan insanlar içindir. Problemleri ve ekonomik
sorunları çözmeleri için başkalarına güvenirler ve tamamen günlük hayattan zevk
almaya odaklanırlar. Ekstra bir görevin veya analizin gerekmediği rutin görevleri
yaparken rahat hissederler. Onları sanatla, yaratıcıkla, bilimle veya sporla ilgilenirken
bulmak kolaydır. Onların yönetime veya idari işlere odaklanmaktansa farklı bir sürü
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öncelikleri vardır. Her zaman riskten kaçınabilecekleri
kendileri için çalışma eğilimindedirler.

bilindik pozisyonlarda

Skala başlığı: Hukuk
Tanım: hukuka, yasalardaki değişimlere, yasal denetimlere ve sosyal ve ekonoik aktivitelerin
yasal yönlerine olan ilgi, İkna etme, müzakere etme, yargılama ve karar verme, kritik
düşünmeye ve yazmaya olan odak
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç yasal denetlemeler ve sosyal ve ekonomik aktivitelerin yasal yönleri
gibi hukukun geneline yüksek ilgisi olmasıyla karakterize edilen insanlara yöneliktir.
Sosyal ve ekonomik aktivitelerin yasal yönlerine yönelirler; akademi ve sürekli
öğrenmek onların ilgi alanlarının tam ortasındadır. Gerçekleri ve adaleti aramaya
yönelik bi misyon hissleri olması çok olasıdır ve bu yolda ilerlemek onları tatmin eder.
Çok hırslıdırlar, ve görevlerini tamamlamak uğruna kendilerini adamışlardır ve
azimlidirler. Profesyönel hayatlarını kişisel yaşamlarından önde tutmaya eğilimlidirler.
Büyük miktardaki bilgileri( raporlar ve yasal belgeler gibi.) anlama ve işleme becerileri,
gerçeklerden çıkarım yapma ve ayrı ayrı yargılama yetenekleri mükemmeldir. Sadece
mantıklı ve analitik değillerdir ayrıca yüksek düzeyde yaratıcılık sergilerler ve rakipleri
üstünde hareket üstünlüğü sağlarlar. Sözlü ve yazılı biçimlerde birinci dereceden
iletişim kurabilen insanlardır. İnsanları etkilemek için nasıl mantıklı yargılar
yaratacaklarını bilirler ve müzakerede bulunurken yüksek derecede dirençlidirler.
İnsanlarla konuşmayı ve toplum içinde konuşmalar yapmayı severler ve etkileyici
insanlar olarak algılanırlar. Olağandışı dinleme becerileri de onların büyük yetenekleri
arasındadır ancak bu yeteneklerini başkalarına yardım etmektense kendi görevlerini
tamamlamak için kullanırlar. Otonom ve bağımsız bir şekilde çalışmayı severler ve
yürütme kararlarını kendi başlarına alma konusunda tamamen yeterlidirler. Duygusal
sabitlikleri, zor alınmaları ve baskı altında çalışabilme yetenekleri onların belirgin
özellikleri arasındadır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç genellikle orta derecede kendini motive edebilen ve insiyatif
kullanabilen ve ortalama bir analitik ve iletişim becerilerine sahip olan insanlara
yöneliktir. Sosyal ve ekonomik olayların hukuki yönlerine yönelimlidirler. Eğer
kariyerleri için gerekirse akademik aktiviteler üstlenebilirler. Hırslıdırlar ve
görevlerini bitirmeye kendilerini adarlar. Profesyönel hayatları onlara çok şey ifade
etsede, bazen başarısız olsalar da bir iş-hayat dengesi kurmaya çalışırlar. Büyük
miktardaki bilgileri nasıl işlemeleri ve anlamaları gerektiği bilirler ve gerçeklerden
çıkarım yapma ve yargılarda bulunma becerileri vardır ancak daha karmaşık durumlar
için onları denetleyen birileri olursa kendilerine daha fazla güven duyarlar. Bir raddeye
kadar durumlarla başa çıkarken yaratıcılık gösterirler. Sözel ve yazılı iletişim becerileri
standarttır. Verilen görevleri algılayabilirler ancak başkalarını ikna etmek için veya
müzakerede bulunmak için net ve mantıklı yargılar üretmeyi zor bulabilirler.
İnsanlarla konuşurken kendilerine güvenirler ancak toplum önünde konuşmak onlar
için başa çıkması zor olabilir. Yönetimsel kararları üstlerine bırakarak standart olaylar
için kendi başlarına karar verme kapasiteleri vardır. Otonomileri, özgüvenleri ve
duygusal dengeleri çok sağlam olmadığı için ve hukuk sektörü de çok rekabetçi ve
duygusal açıdan yorucu olduğu için onlar için duygusal açıdan zararlı olabilir.
Düşük puan:
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Çıkarılan bu sonuç genellikle kendini motive etmekte ve insiyatif kullanmakta eksikleri
olan ve analitik ve iletişim becerileri olmamalarıyla karakterize edilen insanlara
yöneliktir. Sosyal ve ekonomik aktivitelerin yasal yönlerine ve akademik aktiviteler
üstlenmeye ilgi duymazlar. Özel hayatları onlara çok şey ifade ettiği için profosyönel
hayatlarının özel hayatlarına karışmasını istemezler. Büyük miktardaki bilgileri nasıl
işlemeleri ve anlamaları gerektiğini çok sınırlı bir raddeye kadar bilirler. Bağımsız
yargılarda bulunma veya var olan bilgilerden çıkarım yapma kapasiteleri olmadığı için
net yönlendirmelere ihtiyaç duyarlar. Standart prosedürleri takip ederek ve birinin
gözlemi altında gerekli hedeflere ulaşabilirler ve yenilikçi problemler üretme isteği
göstermezler. Sözel ve yazılı iletişim yetenekleri düşük olarak tanımlanır. Sadece
insanları ikna etmek için net ve mantıklı yargılar üretememekle kalmazlar aynı
zamanda ellerindeki görevi algılayamayıp soyut bulabilirler. Başkalarıyla anlaşarak
hedeflere ulaşmaya çalışmazlar bu da onların güçlü müzakereciler olmamalarına sebep
olur. Hem insanlarla hemde toplum içinde konuşmak onlar için zor ve karmaşıktır.
Duygusal dengeleri sağlam olmadığı için ve hukuk endüstriside çok rekabetçi ve
duygusal anlamda yorucu olduğu için büyük ihtimalle bu sektörde çalışmak onların
duygusal açıdan zarar görmelerine sebep olabilir.
Skala başlığı: Doğa Bilimleri
Tanım: doğa, ekoloji, biyoloji ve basit genetik dallarına duyulan ilgi, gözlemleme, analize
etme ve doğayla ve ekolojiyle ilgili olan probemleri çözme yeteneği
Yüksek puan:
Elde edilen sonuç, özellikle doğayla ilgili araştırmalarla, evrimle, hayvanlarla ve genel
olarak doğayla ilgilenen insanlara yöneliktir. Mantık ve eleştirel düşünceyi kullanarak
karmaşık problemleri gözlemleme, analiz etme ve çözme konusunda çok iyidirler.
Görünürde ilgisiz olan olaylar arasında bağlantıları keşfetmekle birlikte belirli
problemlere genel kuralları uygulayabilirler. Farklı sistemlerin nasıl çalıştığını
gözlemlemeye ve analiz etmeye karşı ve koşullarda, işlemlerde veya çevrede oluşan
değişikliklerin sonuçları nasıl etkileyeceği gibi konulara karşı çok meraklıdırlar.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç doğaya, evrime, hayvanlara , bitkilere ve benzer bir takım konulara
biraz ilgisi olabilen ancak odakları zorunlu olarak bu konuların üstünde olmayabilen
insanlara yöneliktir. Farklı sistemlerin nasıl çalıştıkları konusunda belli bir dereceye
kadar meraklıdırlar. Eğer bu konunun üstünde düşünür ve çaba harcarlarsa, mantıksal
ve kritik düşünce biçimlerini kullanarak farklı problemleri analize edebilir ve olası
çözümler üretebilirler. Genellikle hem belirli problemlere genel kuralları uygulama
yetileri vardır hem de birbiriyle alakasız olan olaylar arasındaki bağlantıları
keşfedebilirler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç doğa, biyoloji, ekoloji, botonik, zooloji ve benzeri gibi konulardansa
başka alanlara ilgi duyan ve nesnelerin nasıl çalıştıklarını inceleme ve analize etme gibi
konularla ilgilenmeyen insanlara yöneliktir. Basit problemleri analize edip çözebilirler
ancak her duruma ille de mantıksal ve kritik bir bakış açısıyla yaklaşmazlar. Belirli
problemlere genel kuralları uygulamakta ya da alakasız konuların aralarındaki
bağlantıları keşfetmek konularında zorluk yaşayabilirler.
Skala başlığı: Tıp vb.
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Tanım: tıp, sağlık ve koruyucu sağlık alanlarına ilgi, fizyoloji ve medikal alanlar üzerine geniş
ve detaylı bilgi dağarcığı, yardım etmek ve yeni çözümler bulmak, başkalarıyla iletişime
geçmek, empati ve insanları anlayabilmek
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç genellikle sağlık, insan vücüdunun nasıl çalıştığı ve herşeyden önce
fizyoloji gibi alanlara karşı çok ilgili olan insanlara yöneliktir. Hem bilgileri analize
etmeye karşı hem de problemleri çözme ve sonuçlara ulaşma konulaında özel
yetenekleri vardır. Kavramsal ve entellektüel aktivitelere odaklıdırlar ve genellikle
mükemmel öğrencilerdir. Hayatlarını bozmamak için düşüncelerini ve duygularını fark
edebilme yetenekleri çok yüksektir ve azimleri, özgüvenleri ve hedeflerine ulaşmak
için kendi motivasyonları bu yeteneklerine eşlik eder. Çok iyi analize edicidirler ve
kolaylıkla kendilerini başkalarının yerlerine koyabilirler ve onlara yardım etmek için
başka perspektifler edinebilirler.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç hem insan vücüdunun nasıl işlediğine hem de bilim, beşeri bilimler,
mühendislik, yönetim, sanat, servis sektörü ya da spor gibi belirli katagorilere de ilgi
duyan insanlara yöneliktir. Duruma bağlı olarak, bir karar vermeleri gerektiğinde,
spontane davranırlar ancak aynı zamanda ihtiyaç duylduğu takdirde çok organize ve
analitik olabilirler. Eğer hedef yeterli derecede motive ediciyse, azimli ve özgüvenle
doludurlar ancak gerçekten ilhamlanmamışlarsa kolaylıkla işi bırakabilirler. Ne zaman
başkalarını öncelikle düşünmelerini yada ne zaman öncelikle kendilerini
düşünmelerini kontrol eden bir dengeleri vardır.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç ana olarak sağlık sektöründen ya da fizyoloji, sağlık ve insan vücut
fonksiyonlarını kapsayan herhangi bir alandansa başka alanlara( bilim, beşeri bilimler,
mühendislik, yönetim, sanat, servis sektörü ve spor gibi) odaklanan insanlara
yöneliktir. Karar verirken spontane ve sezgiseldirler. Yaratıcı aktivitelere daha
odaklıdırlar ve bir aktiviteden diğerine sürekli değişirler; her zaman öncelikle
kendilerini düşünürler ve tıp alanına ilgileri çok azdır.
Skala başlığı: Bilim-Fen
Tanım: dünyaya karşı olan merak, herşeyin nasıl çalıştığını öğrenme ihtiyacı, fiziğe,
matematiğe ve bilgisayar bilimlerine karşı olan ilgi, sabır, bilimsel araştırma yapmaya,
karmaşık problemler çözmeye ve analize etmeye ve deneyler yapmaya olan ilgi
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç bilgileri işlemeye ve verileri analize etmeye ve dönüştürmeye olan
ilgileriyle karakterize edilen insanlara yöneliktir. Veri analizi, bilimsel araştırmalar ve
sayılarla uğraşmak onlar için alışkanlık gibidir. Kritik düşünme becerileri iyidir ve bu
da onlara problem çözme yeteneklerini geliştirmelerinde yardım eder. Başkaları
tarafından sabırlı ve disiplinli olarak algılanırlar bu da onların bilgileri daha sonra daha
iyi bir şekilde analize etmelerini sağlar. Mükemmelliyetçidirler. Karmaşık
problemlerle, fizikle, matematikle ve bilgisayar bilimleriyle uğraşmak ilgilerini çeker.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç genellikle bilgileri işlemeye ve verileri analize etmeye ve
dönüştürmeye olan ilgileriyle karakterize edilen insanlara yöneliktir. Veri analizi,
bilimsel araştırmalar ve sayılarla uğraşmak onların baskın ilgi alanları arasındadır.
Kritik düşünme ve problem çözme becerileri genellikle iyidir. Bazen sabırlıdırlar,
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disiplinlidirler ve mükemmelliyetçidirler. Bazen karmaşık problemlerle, fizikle,
matematikle ve bilgisayar bilimleriyle uğraşmak ilgilerini çekerken bazen de çekmez.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç bilgileri işlemekten ve verileri analize etmekten ve
dönüştürmektense başka ilgi alanlarına ilgi duyan insanlara yöneliktir. Daha spontane,
uyumlu ve esnek insanlardır. Sayılarla, veri analiziyle, bilgisayar bilimleriyle,
matematikle ve kritik düşünceyle ve problemleri çözerek çalışmaktansa sosyal
görevler her zaman daha fazla ilgilerini çeker.
Skala başlığı:Mühendislik
Tanım: pratik düşünmeye, teknik ve mekanik görevlere, elle yapılan aktivitelere, makineleri
inşaa etmeye ve opere etmeye, teknolojiye, üretime ve otomasyonu işlemeye olan ilgi
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç pratik bir şekilde düşünmeleriyle ve problemleri çözmek ve
hedeflere ulaşmak için ortamları adapte etmeyi veya değiştirmeyiı sevmeleriyle
karakterize edilen insanlara yöneliktir. Mimari, mekanik ve inşaat gibi konulara geniş
bir ilgi duyarlar. Bu alanda yüksek skora sahip olan insanlar elleriyle çalışmayı severler
ve iyi el becerileri vardır, aletleri kullanabilirler, iş gereçlerini opere edip tamir
edebilirler ve okunup, direktifleri takip edilmesi gereken şeyleri yapabilir ve monte
edebilirler. Çok iyi dereceli boyutsal hayal güçleri ve analitik becerileri vardır ve fizik
ve matematik gibi konularda çok yüksek not alırlar. Baskı altında iyi bir şekilde çalışan
aktif kişilerdir çünkü hedeflerine ulaşmaya çok odaklı ve rahatsız etmesi zor
insanlardır. Mühendisler mantıksal prensibleri takip ederler, problemlere karşı
takındıkları yaklaşımın çok sistematik ve yapısal olmalsı sebebiyle yüksek derecede
metodolojiklerdir. Ayrıca çok sorumludurlar ve makineler ve insanlar üstünde iyi
dereceli bir kontrolleri olmasını severler. Bir durumu iyi bir şekilde değerlendirme
kapasiteleri vardır ve dikkatli ve tamamen mantıksal olan analizler uygulayarak çabuk
kararlar verebilirler. Ayrıca mükemmel derecede iyi organizedirler ve görevleri büyük
bir dikkatle yerine getirirler.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç pratik bir şekilde düşünmeleriyle ve problemleri çözmek ve
hedeflere ulaşmak için ortamları adapte edebilmeleri veya değiştirebilmeleriyle
karakterize edilen insanlara yöneliktir. Ancak onları motive eden bir aktivite değildir.
Mimari, mekanik ve inşaat gibi konulara ilgi duyabilirler. Makinaların nasıl yapıldığı ve
hangi prensibler üzerine çalıştıklarını anlarlar. Bu alanda ortalama bir skora sahip olan
insanlar bazı el becerilerine sahiptirler, aletleri kullanabilirler ve iş gereçlerini opere
edebilirler ancak bir şeyleri tamir etmeleri veya inşa etmeleri daha az olasıdır. Orta
dereceli uzlamsal algılama güçleri ve bazı analitik becerileri vardır. Baskı altında
çalışabililirler ancak onları rahatsız etmek daha kolaydır ve çok hedef odaklı
değillerdir. Onlar hem mantıksal prensibleri hem de duygusal faktörleri takip
edebilirler ve görevlere karşı ortalama bir sistematik yaklaşımları vardır ve
organizedirler ancak metodolojik bir şekilde çalışmazlar. Sorumluk kabul edebilirler ve
insanlar ve gereçler üstünde kontrolü ele alabilirler. Bir durumu doğru şekilde
değerlendirmek ve karar vermek konusunda yeterlidirler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç çok düşük dereceli pratik düşünce sahibi olmalarıyla ve problemleri
çözmek ve hedeflere ulaşmak için ortamları adapte etmenin ve değiştirmenin ilgilerini
çekmeyen ve bu aktiviteleri becerememeleriyle karakterize edilen insanlara yöneliktir.
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Bu alanda çok düşük not alan insanların el becerileri kötüdür ve aletleri kullanırken ve
ekipmanları opere ederken zorlanırlar. Direktiflerin okunması ve takip edilmesi
gereken şeylerin yapılması/monte edilmesi ve tamir edilmesi gibi aktiviteleri yapma
becerileri yoktur. Uzlamsal algılama güçleri ve analitik becerileri yoktur ve matematik
ve fizik dallarından düşük not alırlar. Baskı altında çalışmayı zor bulurlar çünkü
hedeflere odaklanamazlar ve kolaylıkla rahatsız edilebilirler. Çok yapısal görevleri ve
çok yüksek dikkat gereken görevleri yerine getirirken iyi hissetmezler. Bir problem
durumunu değerlendirirken sadece bazı faktörleri göz önüne alırlar ve buna bağlı
olarak karar verirler.
Skala başlığı: Mimarlık ve inşaat
Tanım: uzlamsal algılama gücü, inşaa etmek, inşaa ederken yeni çözümler keşfetmek ve
uygulamak, şehirci bir bakış açısı, mimari ve mühendislik gibi konulara olan ilgi
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç birşeylerin yerleri değiştirildiğinde ya da yeniden düzenlendikleri
zaman nasıl görüneceklerini hayal edebilen insanlara yöneliktir. Yapı ve inşaat
konuları ilgilerini çeker, metaryaller ve inşaat aletleri konusunda meraklıdırlar.
Komplex problemleri tanımlamak ve çözmek ve kritik düşünmek konusunda iyidirler.
Tasarım konusuna ilgilidirler ve tasarımlar, teknik planlar ve modeller yaratabilirler.
Ayrıca yapı ve inşaat işlerinin maaliyetlerini, faydalarını ve uygunluklarını
değerlendirebilirler.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç birşeylerin yerleri değiştirildiğinde ya da yeniden düzenlendikleri
zaman nasıl görüneceklerini bazen hayal edebilen insanlara yöneliktir. Yapı ve inşaat
konularınıda kapsayan çeşitli ilgi alanları vardır ve metaryaller ve inşaat aletleri
konusunda merakları da bunların arasındadır. Ayrıca farklı yetenek setleri de vardır ve
komplex problemleri tanımlamak ve çözmek ve kritik düşünmek de bu yeteneklerin
arasındadır. Tasarım konusuna bazen ilgilidirler ve tasarımlar, teknik planlar ve
modeller yaratabilirler. Yapı ve inşaat işlerinin maaliyetlerini, faydalarını ve
uygunluklarını değerlendirmeye çalışırlar.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç birşeylerin yerleri değiştirildiğinde ya da yeniden düzenlendikleri
zaman nasıl görüneceklerini hayal etmek ve tasarımlar, teknik planlar ve modeller
yaratmaktanse başka konularla uğraşmayı tercih eden insanlara yöneliktir. Komplex
problemleri tanımlama, çözme ve kritik düşünme yeteneklerini kullanmaktansa başka
güçlü yanlarını kullanmayı tercih ederler. Daha sosyal görevlerle uğraşmayı tercih
edebilirler ve hayal gücü, inşaat ve tasarımdansa daha somut şeylere odaklanabilirler.
Çeşitli ilgi alanları vardır ve yapı ve inşaat işlerine ve metaryaller ve inşaat aletlerine
meraklı olmaya odaklanmayı tercih etmezler.
Skala başlığı: Tarım
Tanım: tarıma, mahsule, bahçeciliğe, balıkçılığa ve doğal ve tarımsal aktivitelerin ekolojik
yanlarına olan ilgi, doğayla ve hayvan üretimiyle olan bağlantı
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç özellikle okolojiye, tarıma, hayvanlara ve bitkilere ilgi duyan
insanlara yöneliktir. Doğal ortamlarda, üretim, hammadde, kalite kontrol ve ürünlerin
üretimi gibi teknik konuları yönetme konusunda harkuladedirler. İş yönetimi, yönetim,
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yasalar ve muhasebeyle nasıl başa çıkmaları gerektiğini bilirler. Aynı zamanda ürün
güvenliği ve kalite üstünde kontrolleri vardır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç doğa ve tarıma duydukları ilgileriyle beşeri bilimler, mühendislik,
sanat, servis sektörü, spor ve yasa gibi diğer konulara olan ilgileri eşit derecede olan
insanlara yöneliktir. Bu konuların çoğunda onlara ilginç gelen bir şeyler bulurlar ve
genel bilgi sahibi olmak isterler. Hem yaratıcı hem de organizedirler. Duruma bağlı
olarak hem sosyal gruplarda hem de tek başına çalışmak onlar için kolaydır. Yönetmek,
idare, filozofik düşünce gibi konuların hepsinde iyi bir dengeye sahiptirler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç doğa, bilim veya tarımdansa beşeri bilimler, mühendislik, sanat,
servis sektörü, spor ve yasalar gibi herhangi farklı bir konunun içinde olan insanlara
yöneliktir. Her zaman doğayla ilgili olmayan konulara odaklanmayı tercih ederler ve
sanata, yaratıcılığa ve daha filozofik düşünce biçimlerine odaklanırlar. önetimden veya
işlerden sorumlu olmayarak herşeyi kendileri yapmayı her zaman tercih ederler ve
sosyal çevrelerindeki insanlarla her zaman bağlantı içinde olurlar.
Skala başlığı: Hizmet
Tanım: servis alanlarına, turizme, rekreasyona, kozmetiğe ve biyolojik yenilenmeye olan ilgi,
misafirperverlik sahibi olmak ve insanlarla yeni bağlantılar kurmak, çalışma saatlerine karşı
esnek yaklaşım ve planlama, organize etme ve etkinlikleri yürütmek için fırsat
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç her tarzdan insanla etkileşim kurmaktan çok büyük zevk alan
insanlara yöneliktir. İstisnai dinleme yetenekleriyle karizmetik ve iyi konuşan
kişilerdir. Problemleri çözerken ya da müsterilere harhangi bir şekilde yardım ederken
büyük bir tatmin duygusu hissederler. Mükemmel planlama, organize etme ve
kişilerarası becerileri vardır. Çok yüksek derecede sorumlu ve atik olmalarıyla
karakterize edilirler. Ayrıca mükemmel bir şekilde anlaşmazlıkları çözümleme,
müzakere etme ve ikna etme yetenekleri vardır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç insanlarla etkileşim içinde olmaktan özellikle keyif almayabilen
insanlara yöneliktir. İletişim, kişilerarası ve dinleme yetenekleri bir takım
geliştirmelere ihtiyaç duyabilir. Dışa dönük olmaktansa daha içe dönük olabilirler.
Problemleri çözerken ya da müşterilere herhangi bir şekilde yardımcı olurken özellikle
bir tatmin duygusu hissetmeyebilirler. Biraz gözlemin altında planlama ve organize
etme becerileri tatmin edici olabilir. Ortalama derceli sorumlu ve atik olmalarıyla
karakterize edilirler. Zor anlaşmazlıklarla başa çıkarken yada daha zorlayıcı
müşterilerle ilgilenirken bazen zorlanabilirler. Satış ve müzakere de onlar için sorun
olabilir özellikle eğer iletişim becerileri zayıfsa.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç ilişkisel becerileri genellikle zayıf olan insanlara yöneliktir.
İnsanlarla etkileşim kurmayı zor bulurlar ve genellikle tanımadıkları insanlarla
(örneğin müşterilerle) karşılaşmaktan kaçınırlar. Atik olmamalarıyla karakterize
edilirler. Kendilerini ifade etmeleri ve ihtiyaçlarını iletmleri zordur. Başkalarının
davranışlarını onların perspektifleriflerinden anlamyamazlar. Ayrıca insanlara bilgileri
net bir şekilde iletmek konusunda zorlanırlar. Davranış ve eylemleri genellikle insanlar
tarafından yanlış anlaşılır ve anlaşmazlıklara sebep olur. Kendi duygularını ve
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düşüncelerini ifade etmekte büyük zorluklar yaşarlar ve insanlarla rahat ilişkiler
sürdürmek konusunda hiç istekleri yoktur.
Skala başlığı: Asker-polis; üniformalı hizmetler
Tanım: bir takımla işbirliği içinde olmayı sevmek, yasalara saygıyı desteklemek, ve hem
ülkenin hem de kişilerin ve mülklerin korunmasına ve güvenliğine duyulan ilgi
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç kişilerin ve mülklerin korunması, toplumun güvenliği, askeri
bilimler, milli güvenlik ve benzeri konuları da kapsayaran özellikle üniformalı
hizmetlerin geneline
ilgi duyan insanlara yöneliktir. Güvenliğe ve kurallara
odaklıdırlar ve sosyal adalete, ahlaka, yardımseverliğe, sorumluluğa, sadakate, milli
güvenliğe ve sosyal düzenin dengesine değer verirler. Özenli, tutarlı ve eylemlerinde
kararlı insanlardır. Ayrıca emniyetli, sadık, güvenilir, kendi kendini disipline edebilen
ve yüksek vazife şuuruna sahip insanlardır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç kişilerin ve mülklerin korunması, toplumun güvenliği, askeri
bilimler, milli güvenlik ve benzeri konuları da kapsayaran üniformalı hizmetlerin
geneline bir raddeye kadar ilgi duyan insanlara yöneliktir. Belli bir raddeye kadar
güvenliğe, kurallara, sosyal adalete, sadakate, milli güvenliğe ve sosyal düzenin
dengesine değer verirler. Mütevacize özenli, tutarlı ve eylemlerinde kararlı insanlardır
ve aynı zamanda emniyetli, sadık, güvenilir ve işine saygılı kişilerdir.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç kişilerin ve mülklerin korunması, toplumun güvenliği, askeri
bilimler, milli güvenlik ve benzeri konuları da kapsayan üniformalı hizmetlerden farklı
konulara ilgi duyan insanlara yöneliktir. Güvenlik, kurallar, sadakat, milli güvenlik ve
sosyal düzen gibi konulardansa başka değerler onlar için büyük ihtimalle daha
önemlidir. Özenliden çok daha spontane ve karmaşıktırlar ve tutarlı insanlardır ve
sıklıkla kendilerini motive etmekte zorlanırlar.
Skala başlığı: Spor
Tanım: fiziksel veya ruhsal aktivite gerektiren haraketlere ve eylemlere olan ihtiyaç, daha ve
daha fazla etikili olma isteği, zamana, uzaya,engellere veya yapay elemanlara, rakiplere ve
son olarak kendine karşı verilen savaşta alınabilecek en iyi sonuçları almak
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuçlar, genellikle çok yüksek seviyede vücut dayanıklılığı ve seçkin
organizasyonel ve zaman yönetimi becerileri ile birlikte en üst düzey vücut
performansı ile karakterize insanlara karşılık gelir. Kendi kişisel ihtiyaçlarını
öncelikleri olarak koyarlar ve hedeflerini kendi başına kurabilir, yürütebilir ve özerk
olarak yerine getirebilirler. Öğretilmek veya elden tutmak gerekmeksizin proaktif bir
yaklaşım sergileyen 'kendi kendine başlayabilen' insanlar olarak algılanırlar. Mevcut
engelleri dikkate almaksızın mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için giderek
daha verimli hale gelmeye çalışmaktadırlar. Günlük görev rutinleri belirleme
kapatiseleri ve bu görevleri yapıkları süre boyunca titiz, tutarlı ve yeterli bir şekilde
uygulamak için güçleri vardır. Akranlarına sürekli olarak teşvik ve motivasyon
vermeleri, insanların görevi bırakmasını önler ve daha iyi sonuçlar vermesini sağlar.
Yaratıcı ve yenilikçi fikirler, yalnızca hedeflere ulaşmak için değil aynı zamanda süreci
ve onun sonucunu iyileştirmek için üretilir ve uygulanır. Kendilerini en iyi şekilde ifade
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edebildikleri iletişim sitili olan insanlarla kişisel teması tercih ederler. Etkililik,
özerklik ve dayanıklılık gibi doğal yatkınlıklarına gelince, grup üyelerine hakim olma
eğilimi gösterirler ve doğal liderler haline gelirler.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuçlar, genellikle ortalama bir seviyede vücut dayanıklılığı ve
organizasyonel ve zaman yönetimi becerileri ile birlikte ortalama düzeyde vücut
performansı ile karakterize insanlara karşılık gelir. Hedeflere etkili, sürdürülebilir ve
tutarlı bir şekilde ulaşabilirler ancak belirli konularda birinin gözetimine veya
yönlendirmelerine ihtiyaç duyabilirler. Bazı yenilikçi çözümler üretebilseler de onları
ifade etmek ve uygulamak için dışardan bir uyarana bel beğlamayı tercih ederler. Bir
grubun içinde iyi bir şekilde iş birliği içinde olabilirler, doğru bir şekilde ortak hedefleri
tanımlayabilir ve onlar için çalışabilirler ancak aynı zamanda kendi kişisel hedeflerine
de zaman ayırırlar. Kendi planlarına bakmaksızın bazen iş bitim tarihini kaçırabilirler
ya da verilen görevi bırakabilirler bu sebeple özellikle daha karmaşık görevler için
dışardan gelen cesaretlendirmeler ya da birinin yönlendirmesi altına girmeleri
önerilebilir. Esneklikleri sayesinde hem insanlarla kişisel temasda bulunmak hemde
tek başına çalışmak onlar için çekici ve ödüllendiricidir. Eğer etkililiklerini,
özerkliklerini ve dayanıklıklarını geliştirmek için merak, istek ve azim gösterirlerse
liderlik pozisyonlarına ulaşabilirler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuçlar, genellikle vücut dayanıklılığndaki eksiklik ve organizasyonel ve
zaman yönetimi becerilerine sahip olmamalarıyla ile birlikte kötü vücut performansı
ile karakterize insanlara karşılık gelir. Sadece eğer net yönlendirmeler verilir ve sürekli
birinin gözetimi altında olurlarsa görevlerini tamamlayabilirler. Atoritelere tamamen
güvenirler ve koşulsuz olarak standart prosedürleri takip etmeye eğimlidirler. Yenilikçi
çözümler üreterek süreçleri geliştirmek konusunda hiç kapasite göstermezler.
Firmanın ihtiyaçlarına bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşmayı benimsemezler ve sıklıkla
belki de varlıklarından haberdar olmadıkları kendi hırslarını ihmal ederler. Kendi
işlerinin sorumluluklarında kendilerine güveniyorlarsa ve firmanın yapısına aşinalarsa
bir grubta işbirliği içinde iyi bir şekilde çalışabilirler. Kendi başlarına belli bir raddeye
kadar çalışabilselerde, karar verme süreci tamamen akranlarına veya gözetmenlerine
bağlıdır. Etkililik, özerklik ve dayanıklılık gibi becerilerinin geliştirilmesini gerektiren
liderlik rollerine karşı hiç merak duymazlar.
2.2.Değerler (öncelikler)
Skala başlığı: Prensipler
Tanım: Etik, ahlaki ve yasal ilkelerin korunması ve bu ilkelere uyulması açısından
farkındalık.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç ahlaki ve etik değerlerin farkında olan ve davranış ve hareketlerini
bu değerler ışığında yönlendiren insanlara yöneliktir. Bu insanlar yasalardan çok etik
değerlere daha çok önem verebilirler. Hareketlerinde, düşünüş tarzlarında ve
davranışlarında dürüst ve tutarlıdırlar. Haklara saygılıdırlar ve kuralların ve ilkelerin
sosyal yaşamdaki öneminin farkındadırlar. Değerlere bağlı davranırlar ve etik ilkelerin
toplumsal düzen ve toplumun doğru şekilde çalışması için gerekli olduğuna inanırlar.
Adillerdir ve başka insanların etik olmayan davranışlarda bulunduklarını gördükleri
takdirde, onlarla yüzleşmekte sorun yaşamazlar.
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Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç kısmen ahlaki ve etik değerlerin farkında olan ve davranış ve
hareketlerini bu değerler ışığında yönlendirmeye çalısan insanlara yöneliktir. Bu
insanlar bazen etik değerlere önem gösterirken, bazense yasalara odaklanırlar.
Hareketlerinde düşünüş tarzlarında ve davranışlarında dürüst ve tutarlı olmaya
çalışırlar. Haklara saygılıdırlar ve kuralların ve ilkelerin sosyal yaşamdaki öneminin
farkındadırlar. Bazen değerlere bağlı davranırlar ve etik ilkelerin toplumsal düzen ve
toplumun doğru bir şekilde çalışması için gerekli olduğuna inanırlar. Adil olmaya
çalışırlar ve başka insanların etik davranışlarda bulunmadıklarını gördükleri zaman
onlarla yüzleşmeye denerler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç dürüst davranmak, adil olmak, hareketlerinde, düşüncelerinde ve
davranışlarında tutarlı olmak, ahlaki ve etiksel değerlerin farkında olmak ve onlara
odaklanmak gibi davranışlardansa başka konulara daha çok önem veren insanlara
yöneliktir. Bu tip insanlar bir ikilemde kaldıkları zaman her zaman yasalara ya da
kendi çıkar ve duygularına göre davranmayı seçerler ve etik kuralları düşünce, hareket
ve davranışlarında çok az ya da hiçbir etkide bulunmaz. Kendi değerlerine bağlı
davranmak veya toplumun etik değerlerine odaklanmak yerine başka konulara daha
çok önem verirler. Başkalarının etik olmayan davranışlarını umursamazlar.
Skala başlığı: Değerler
Tanım: Filozofik yapılı değerlere (iyi, doğru, güzel gibi,) dikkat çekmek, evrensel değerlere,
bir fikre bağlılığa ve kültürel miraslara saygı duymaya itibar göstermek.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç özellikle güzellik, estetik, etik, bilgi bilimi, metafizik, sosyal ve
politik alanlar gibi kavramlara ilgi duyan ve sanat ve tarih alanlarına karşı yeteneği
olup bu alanların kıymetini bilen insanlara yöneliktir. Doğa, evren, metafizik ve
kendini-aşmak konularını büyüleyici bulurlar. Kültürel miraslara karşı büyük bir saygı
duyarlar ve kendi kültürel kimliklerini ve kendilerini bir insan olarak nasıl
hissettiklerini güçlendirdiği için kendilerini bu miraslar ile tanıtıp onları korumak
isterler. Farkli sosyal gruplardan insanların arasında kültürel inançların ve sosyal
aktivitelerin yayılmasının değerini bilirler ve bu konuda aktif rol alırlar.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç güzellik, estetik, etik, bilgi bilimi, metafizik, sosyal ve politik alanlar
gibi kavramların bazı yönlerinin değerini bilebilselerde bu değerler yerine başka
alanlara ilgi duymaları olası olan insanlara yöneliktir. Genellikle sanat ve tarih
alanlarına karşı istisnai bir yetenekleri yoktur. Doğaya saygı duymanın ve
gezengenimizi korumanın öneminin farkındadırlar ancak her zaman bu değerlere
yönelik hareket etmezler. Kültürel değerlere saygı duymak, korumak ve onlarla
kendini özleştirmek öncelikleri değildir. Ve farkli sosyal gruplardan insanların arasında
kültürel inançların ve sosyal aktivitelerin yayılmasının bazı insanlar için önemli
olduğunun farkındadırlar.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç güzellik, estetik, etik, bilgi bilimi, metafizik, sosyal ve politika gibi
kavramlar yerine başka alanlara ilgi duyan insanlara yöneliktir. Sanat ve tarih
alanlarına karşı özel bir yetenekleri ve beğenileri yoktur. Doğaya saygı duymanın ve
gezengenimizi korumanın bazı insanlar için önemli olduğunun farkındadırlar ancak
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her zaman aynı değerlere sahip değildirler. Kültürel değerlere saygı duymak, korumak
ve onlarla kendini özleştirmek öncelikleri değildir. Ve farkli sosyal gruplardan
insanların arasında kültürel inançların ve sosyal aktivitelerin yayılmasının toplum için
en önemli ya da en yararlı fikir olduğunu düşünmezler.
Skala başlığı: Amaçlar
Tanım: humanizm; insan en önemli değer (hayata ve yaşama saygı), insanların onuruna ve
benliğine saygı
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç karakteristik özellikleri insan hayatını ve sağlığını korumaya çok
büyük çaba sarf etmek olan insanlar içindir. Onura büyük saygı duyarlar ve en yüksek
değer olarak görürler. Bu insanların neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu onlara
göstermesi için belirledikleri ilke ve kural sistemleri vardır. Onlar için bu prensipler iyi
bir insan olmak için gerekli temeli oluşturur. Tüm insanları korumak ve onlara yardım
etmek için zamanlarını ve kaynaklarını kurban etmeye oldukça gönüllüdürler. Onlar
için en önemli konular insan sağlığı ve yaşamıdır. Onlara göre her insan saygı
duyulmaya ve insanoğluna saygı duyma eylemi olan positif hislere layıktır. Ayrıca her
insanın ve sosyal grubun bireyselliğine ve özerkliğine büyük saygı duyarlar.
Oluşabilecek problemler ve risklere karşı önlem alırlar. Diğer insanlarla dayanışma
içinde olmayı, insanların adalet ve eşitliğe saygı duymasını, değişim için istek ve adalet
için kurban etmeye gönüllülük olmasını isterler. Adil davranmak için, doğru olanı
yapmak için ve insanlarla güvene dayalı ilişkiler kurmak için çok isteklidirler.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç karakteristik özellikleri insan hayatını ve sağlığını korumaya çaba
sarf etmek olan insanlar içindir. Onura genellikle saygı duyarlar. Bu insanların neyin
doğru ve neyin yanlış olduğunu onlara göstermesi için belirledikleri genel bir ilke ve
kural sistemleri vardır. İhtiyac olduğu takdirde tüm insanları korumak ve onlara
yardım etmek için zamanlarını ve kaynaklarını kurban edebilirler. İnsanların
ihtiyaçlarını normal bir derecede göz önünde bulundururlar ve insan hayatına ve
sağlığına ortalama bir ilgi duyarlar. Ortak sosyal kurallara itaat etmeyi tercih ederler;
ancak çözümünü bilmedikleri sorunlara ilgi göstermeyebilirler. Bunun yanı sıra ihtiyaç
olduğu zamanlarda başkaları için sempati ve endişe gösterirler. Ayrıca her insanın ve
sosyal grubun bireyselliğine ve özerkliğine saygı duyabilirler. Diğer insanlarla
dayanışma içinde olmayı tercih ederler ve insanlara adil ve eşit davranarak insanların
saygısını kazanmaya çalışırlar.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç insan hayatınının ve sağlığının korunmasına hiç önem göstermeyen
insanlar içindir. Başkalarına saygı duymazlar. Bu insanların çok sınırlı bir ilke ve kural
sistemleri vardır. Kural ve yasaların karşısında güçsüz hissedebilirler ve bu yüzden
güçlerinin bir kısmını geri almayı hedefleyerek saygısız eylemlerde bulunabilirler.
Herhangi bir insanın korunmasında rol almazlar. İnsanların ihtiyaçlarını çok düşük bir
derecede göz önünde bulundururlar ve insan hayatına ve sağlığına ilgi duymazlar.
Ortak sosyal kurallara itaat etmekte zorlanırlar; ve çözümünü bilmedikleri sorunlara
ilgi göstermezler. Bunun yanı sıra başkaları için sempati ve endişe göstermeye
çekinirler. Diğer insanlarla dayanışma içinde olmakta sorun yaşarlar ve insanlar
arasında adillik ve eşitliğe saygı duymazlar. Bu insanlara her zaman güvenilmez.
Skala başlığı: Durumlar
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Tanım: Bazı durumlarda ve etkinliklerde (yönetme, organizasyon, tanıtım) otorite ile etki
altına(etkilemek) almaya olan yetenek ve isteklilik. Önemli karar alabilme yeteneği.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç proaktif, kendi kendini motive eden, kendi kendini yöneten, gelecek
odaklı ve değişimlere sebep olup onlara uyum sağlayabilen insanlar içindir.
Kararlıdırlar, karar verme aşamasında çok az ya da hiç tereddüt etmezler. Düzeni
korumak isterler ve planlı, organize ve ısrarcı insanlardır. Başkalarını etkileri altına
alma, yönlendirme ve yönetme gibi yetenekleri vardır ve hedefler koyup başkalarını da
bu hedeflere ulaşmak için motive edebilirler. Ayrıca kendi hükümlerine, yeteneklerine
ve güçlerine güven ve emniyet duyarlar.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç bazı durumlarda başkaları tarafından proaktif, kendi kendini motive
eden, kendi kendini yöneten ancak aynı zamanda başkalarının komutayı eline almasına
izin verip onları takip edebilir gibi görülen insanlar içindir. Genellikle bir karar
vermeden önce önemli detayları düşünmek için zaman ayırırlar. Oldukça düzenli ve
planlıdırlar. Bazı durumlarda, tercih etmeselerde, liderlik rolünü üstlerine alarak
başkalarına yol gösterip hedef seçmelerine yardım ederler. Aşina oldukları veya
başarılı oldukları konularda bilgilerine ve yeteneklerine güven ve emniyet duyarlar.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç proaktif olmaktansa veya liderlik rolünü üstlenmektense
başkalarının yönetimi eline almasını ve komutları ve yönlendirmeleri takip etmeyi
tercih eden insanlar içindir. Genellikle bir karar vermeden önce önemli detayları
düşünmek için uzun zaman harcarlar. Spontane kararlar almaya eğimlidirler ve
geleceğe yönelik veya haftalık planlar yapmaktansa günden güne yaşamyı tercih
ederler. Genellikle özellikle aşina olmadıkları veya ilk defa karşılaştıkları konularda
bilgilerine ve yeteneklerine güven ve emniyet duymazlar.
Skala başlığı: Sosyal gruplar
Tanım: Otoriteyle sosyal grupları, araştırma takımlarını, grup ve politik partileri ve
ideolojileri etkileme (üzerinde etkisi olma) yeteneği ve istekliliği. Bir otorite olarak sosyal
prestije ve tanınmışlığa sahip olmak.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç insanları direk olarak etkileyebilen ve onları ikna ederek fikirlerini
değiştirebilen insanlara yöneliktir. İnsanlara cesaret vermekte ve motive etmekte
özellikle iyidirler ve her zaman iy bir lider, öğretmen, patron ya da otorite sahibi biri
olarak tanınırlar. Başkalarıyla iyi bir şekilde iletişim kurabilmek ve anlaşılmak için
çevreleriyle iyi anlaşırlar böylece ikna kabiliyetlerini verimli bir şekilde istedikleri
zaman kullanabilirler. Davranışları başkalarına bilgi aktarmalarını sağladığı için
kendilerini iyi hissetmelerini sağlar.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç bazı sosyal sorunlar ortaya çıktığı takdirde insanlarla nasıl başa
çıkılabileceği hakkında bir fikre sahip olan insanlar içindir. Sosyal konularda sahip
oldukları dikkat kendi çıkarlarıyla aynı önemi taşıdığı için bazen insanlardan gelen
uyaranları algılamaları zordur. Özellikle verilen görevde bir çıkarları varsa insanları
idare etme, yönetme ve cesaretlendirme becerileri iyidir. Bu rolü genellikle
üstlenmeselerde kendileri seçtikleri takdirde iletişim kurma ve problem çözme
yetenekleri iyi olabilir.
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Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç başkalarına bağlı olmaktan ya da onlarla iletişim kurmaktansa çoğu
şeyi kendi başına yapmayı tercih eden insanlar içindir. Kendi başınlarına çalıştıkları
takdirde etkin çalışanlar ya da girişimcilerdirler. Başkalarından önce kendilerini
düşünüp kendilerine tamamen güvenirler ve probemleri kendi başına çözdükleri
zaman tatmin olmuş hissederler. Genellikle kafalarında kesin fikirleri vardır ve fark
edilmemeye odaklıdırlar. Network edinmeden önce yalnızlığın tadığını çıkarmayı
bilirler.
Skala başlığı: Veri
Tanım: Otoriteyle veriye (bilgi); Toplama, işlenme, analize etme, yorum yapma, aktarma; etki
etme yeteneği ve istekliliği böylece olayları ve gerçekliği anlama (bilgi, tercüme, anlama,
açıklama, ikna etme)
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç bilginin önemini anlayan insanlara yöneliktir. Verilerle çalışmayı
tercih ederler ve bilgileri toplama, organize etme ve açıklama konusunda iyidirler.
Bilgiyi farklı kaynaklardan ararlar ve yeni bilgileri verimli bir şekilde absorbe
edebilirler. Bilgiyi kolaylıkla başka taraflara yayıp transfer edebilirler ve bilgi erişim
sistemlerini kullanabilirler. Başkalarını gerçekleri, kanıtları, kendi uzmanlıklarını,
bilgilerini ve yeteneklerini kullanarak ikna etmede iyidirler.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç bilginin önemini nispeten anlayan insanlara yöneliktir. Bazen
ezberleme konusunda iyidirler. Kimi zaman verilerle çalışmayı ve bilgileri toplama,
organize etme ve açıklamayı tercih ederler. Farklı kaynaklardan bilgi toplamaya ve
bilgiyi absorbe etmeye ortalama bir efor harcarlar. Bilgiyi bazen başka taraflara yayıp
transfer etmeyi ya da bilgi erişim sistemlerini kullanmayı deneyebilirler. Başkalarını
çoğunlukla gerçekleri, kanıtları, kendi uzmanlıklarını, bilgilerini ve yeteneklerini
kullanarak ikna etmede kimi zaman iyidirler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç bilgi, kritik düşünme, problem çözme ve ezberleme gibi
konularındansa başka konulara daha çok önem veren insanlar içindir. Veri ve
numarlarla veya bilginin toplanması, organize edilmesi ve anlaşılması gibi konularda
çalışmaktansa ortamın daha sosyal yönleriyle daha çok ilgilidirler. Bilgileri araştırıp
ezberlemek, bilgiyi diğer partilere yayıp transfer etmek ve bilgi erişim sistemlerini
kullanmak onlara karışık görünebilir ve zamanlarını daha çok hoşlanacakları başka bir
şeye kullanmayı tercih ederler. İnsanları ikna etmeye çalışırken gerçekleri, kanıtları,
kendi uzmanlıklarını, bilgilerini ve yeteneklerini kullanmayı tercih etmezler.
2.3.Kişisel Özellikler
Skala başlığı: Sorumlu olmak/öz disiplin
Tanım: İş alışkanlıklarında çalışkanlık, güvenilebilirlilik, detaylara dikkat etmek; kurallı,
sistematik ve düşünülerek yapılan yaklaşımları tercih etmek; mükemmelliyetçi olmaya
eğilim.
Yüksek puan:
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Çıkarılan bu sonuç karakteristik özellikleri olarak karar verirken sağduyu gösteren,
davranışlarında tutarlı olan, görevlerinde mükemmelliyet bazende dakiklik gösteren
insanlara yöneliktir. İşine bağlı, sistematik ve güvenilebilir insanlardır. Her zaman
tutarlılıkla (inatla) hedefi ararlar ve karakteristik özellikleri olarak amaçları olan
insanlardır. Mantıklıdırlar ve iyi organize olurla, plan yapmaya büyük önem verirler.
Bir projenin zayıf ve güçlü yanlarını derinlemesine analize ederler. Sözlerini tutarlar.
Onlara güvenilebilir ve bir hareket kararı aldıklarında bu seçimlerini değiştirmeye
isteksizlerdir. Ayrıca sert, kalıplaşmış davranışları olan, çok çalışkan ve disiplinli
insanlardır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç karar verirken sağduyulu olmak ve davranışlarında tutarlı olmak
gibi özellikleri onlara bazı problemlere sebep olan insanlara yöneliktir. Bir görevi
yaparken mükemmelliyeti korumak onlar için zordur. Genel komnulara dikkatlerini
verirlerken bazı detayları es geçerler. Görevlerine bağlı ve sistematik olmaya çalışırlar
ancak bu konularda çok fazla eksiklik gösterirler. Bir hedefe yönelirken tutarlılık
göstermek onlar için bir hayli zordur. Bazen yaptıkları davranışların ana hedefinden
şaşabilirler. Bir plan yaparken projenin güçlü ve zayıf yanlarının derinlemesine
analizini her zaman dikkate almazlar. Sözlerini tutmaya çalışırlar. Ancak onlara her
zaman güvenilmez. Kritik durumlarda seçilen bir eylemin gidişatını değiştirmekte
kısman zorlanmazlar. Önceki adapte edilmiş prensipleri ve kuralları bırakarak, metod
ve çalışma biçimlerini güncel gerekliliklere adapte ederler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç karar verirken sağ duyulu olmayı ve davranışlarında tutarlı olmayı
zor bulan insanlar içindir. İnsanlar onların karmaşasının ve düzensizliğinin
farkındadırlar.Yaptıkları görevlerde mükemmelliyetten çok uzaktırlar. Görevlerini
yerine getirirken gösterdikleri yüzelseyliklerinde ve hatalarında bu durum görülebilir.
Her seçilen eylem planına tutarlı olmak ve bir hedefe ulaşmaya çalışırken azimli olmak
onlar için zordur. Eylemlerinin detaylı planlarını yapmaya gereksinim duymazlar.
Haraketlerinde spontane ve özgürdürler. Rahat bir biçimde eski adapte edilmiş
prensipleri ve kuralları bırakarak, metod ve prosedürleri güncel gerekliliklere adapte
edebilirler. Şartları değiştirmekte esnektirler. Yeni bir duruma adapte olmaları onlar
için kolaydır. Onlara her zaman güvenilmez ve sözlerine çok fazla dikkat etmezler
Skala başlığı: Adapte olmak ve esneklik
Tanım: Yeni veya beklenmedik durumlarla başa çıkmaya hazır olmak ve belirsizliğe karşı
tahammüllü olmak; yeni perspektiflere ve metodlara karşı açık fikirli olmak; değişimi
kabullenebilmek.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç karakteristik özellikleri olarak tahmin edilememiş durumlarla başa
çıkmaya yeteneği ve gönüllülüğü olan ve belirsizliklere tahammül edebilen insnanlar
içindir. Farklı alternatif görüşleri kabul edebilirler ve sürekli yeni çözümler ararlar.
Daha iyi bir şekilde başkalarıyla beraber yaşayabilmek ve anlaşılmışlığa ulaşmak için
anında davranışlarını ve görüş açılarını düzeltme yetenekleri vardır. Karateristik
özellikleri olarak davranışlarında, stillerinde ve ilgi alanlarında orjinaldirler. Ayrıca
davranışlarında otonomdurlar, zekice meraklı ve kendilerine karşı saygılıdırlar.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç durumları değiştirmeyi genellikle zorlayıcı bulan insanlar içindir.
Belirsizliğe belli bir seviyeye kadar katlanabilirler. Farklı alternatif görüşleri nispeten
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kabul edebilirler. İhtiyaç duyulduğu zaman farklı çözüm yolları ararlar. Başkalarıyla
beraber yaşayabilmek ve anlaşılmışlığa ulaşmak için davranışlarını ve görüş açılarını
düzeltmeye razıdırlar.
Bazı durumlarda karakteristik özellikleri olarak
davranışlarında, stillerinde ve ilgi alanlarında orjinaldirler. Davranışlarında otonom
olsalarda bazen başkalarından fikir ve onay alma ihtiyacı duyabilirler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç tanıdık ve değişmeyen ortamlarda çalışmayı tercih eden ve
çoğunlukla yeni durumlara daha zor adapte olabilen insanlar içindir. Belirsizliklerle
başa çıkmakta zorluk yaşarlar. Başkalarının görüşlerindense kendi görüşlerini daha
önemli bulabilirler.
İşe yaradığı kanıtlanmış var olan sonuçları ve standart
uygulamaları tecih ederler. Davranışlarında ve görüş açılarında sabittirler. Çok ender
olarak davranışlarında, stillerinde ve ilgi alanlarında topluluktan ayrılırlar. Bir eylem
kararı almadan önce başkalarına danışmayı tercih ederler ve çevrelerinden daha düşük
bir derecede kendilerine saygı duyma eğilimleri vardır.
Skala başlığı: Aksiyon/Haraket ihtiyacı
Tanım: Bir kararı hedef-bazlı bir aktiviteye çevirebilme istekliliği; seçilen bir eylem rotasını
şaşırtıcı tekliflere karşı korumaya hazırlık.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç bir kararı hedef-odaklı bir aktiviteye çevirmeye daha yoğunlukla
odaklanmış olan insanlara yöneliktir. Onlar için eğer hedef netse planları değiştirmek,
problemleri çözmek ve engelleri atlatmak kolaydır. Çalışma biçimleri, mükemmel bir
şekilde durumları kontrol etmelerine , verimi arttırmalarına ve hedefe yönelim
kapasitelerine bağlıdır. Performansları başkalarının denetimine bağlı değildir, kendi
fikirlerine, sorumluluklarına ve iyi yaptıkları bir işten aldıkları tatmin duygusuna
bağlıdır. Kendilerine verilen görevi çok büyük bir efor gerektirsede tamamlarlar. Bu
yönelim bazı sosyal ve kişisel sorunlara sebep olabilir ancak hedeflerine ulaşımak için
kararlı, üretken ve enerjik davranırlar. Ayrıca karşılaştıkları hayal kırıklıkları ve
engellere rağmen seçilmiş bir eylem planında devam etmeye yönelik özel yetenekleri
vardır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç eğer yaptıkları iş onları motive ediyorsa, genellikle enerjiyle haraket
eden insanlara yöneliktir. Eğer hedef net değilse işi bırakabilirler. Bir eylemde
bulunmadan önce tüm yönleri kolaylıkla düşünebilirler, bu sebeple bu karardan ötürü
alacakları eylem daha uzun sürebilir. Bir görev yapılması gerektiği zaman karar
vermekte zorlanmaya yaklaşabilirler ancak eğer verilen görev onlar için önemliyse her
zaman çok çalışırlar. Bu sebeple bazı durumlarda işlerinde kendini adamış ve
üretkendirler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç sorumlulukları almaları için başkalarına güvenen insanlara
yöneliktir. Kaynakları bir sürü şeye aynı anda odaklanabilmelerini sağlar ve rahat ve
baskı olmayan ortamlarda çalışmayı tercih ederler. Genellikle çok sakin insanlar olarak
tanınırlar. Çoğunlukla başkalarını arkalarında hissettikleri zaman kendilerine güven
duyarlar. Hedeflerine ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaktansa, çok
sosyal olup, bir sürü farklı şeye odaklanabilirler.
Skala başlığı: Başarma Motivasyonu
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Tanım: Hayatta başarılı olmak için yüksek hırs ve motivasyon,işe olan bağlılık. Problemlerle
başa çıkmak için isteklilik ve kendi performansı için yüksek taleplerde bulunma
motivasyonu; gayretle efor sarf etmek için hazır olmak; kendi performansını sürekli
yükseltmek için motive olmak.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç daha iyi fırsatlar bulmak için ilk adımı atmaya odaklanan ve azimle
çalışan insanlara yöneliktir. Hedef odaklı ve rekabetçi insanlardır bu sebeple işlerinin
kalitesi daha yüksektir. Ellerindeki görevi tamamlamak için durmaksızın efor harcarlar
ve kolay kolay pes etmezler. Engelleri aşmak, anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde idare
etmek ve hedeflerine ulaşmak için motivasyonludurlar. Konsantre olmakta ve başarıya
odaklanmakta iyidirler.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç bazen daha iyi fırsatlar bulmak için ilk adımı atmaya odaklanan ve
azimle çalışan insanlara yöneliktir. Kendilerini gelişim için motive etmeye daha fazla
efor harcamalıdırlar. Kısmen hedef odaklı ve rekabetçi insanlardır bu durum bazen
işlerinin kalitesi iyi olmasına sebep olurken bazense bir etkide bulunmaz. Motive
olmak zamanlarını aldığı için bazı görevleri bitirmeden bırakabilirler bu yüzden
kontrol edilmeleri gerekir. Engelleri aşmak, anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde idare
etmek ve hedeflerine ulaşmak için nispeten motivasyonludurlar. Konsantre olmakta ve
başarıya kısmen odaklanmakta iyidirler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç daha iyi fırsatlar bulmak için ilk adımı atan ve azimle çalışan isanlar
olmaktansa başka şeylere daha çok önem veren kişilere yöneliktir. Hedeflerine
ulaşmak için ısrarlı ve azimli olmaktan ya da problemlerle uğraşmaktan başka
tercihleri vardır. Başarıya ya da hedeflerine ulaşmaya odaklanmaktansa çoğunlukla
yöntemlere ve gelişmelere odaklanırlar. Zamanlarını problemleri çözmek için
harcamaktansa çeşitli şeylerin peşine düşerek harcamayı tercih ederler.
Skala başlığı: Duygusal Bağımsızlık
Tanım: Başkalarının yargıları karşısında duygusal olarak bağımsız olmak; kendini motive
edebilmek; kendi kapsitesine, kendinden beklenen performansa ve kendine olan güvene
inancı olmak.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç kendi yargı ve yeteneklerine güvenen insanlara yöneliktir. Farklı
ortamlarda rahattırlar ve kendi başlarının çaresine bakabilirler. İşlerinde ve karar
verme süreçlerinde otonomdurlar. Kendi duygularının farkındadırlar ve duygularını
kabullenirler. Başkalarından duygusal desteğe ihtiyaç duymadan kendi başına haraket
edebilirler ve başkaları tarafından tam anlamıyla kabul edilmemişlerse bile eylemlerini
bitirirler. Büyümek ve gelişmek için karşılarına çıkan farklı fırsatları fark ederler. Çoğu
durumda objektif ve realist davranırlar ve güvenilir ve kendi kendini eleştiren
insanlardır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç kendi yargı ve yeteneklerine bir miktar güven duyan ancak bazı
durumlarda kendi fikirlerindense başkalarının fikirlerine bel bağlayabilen insanlara
yöneliktir. Görevlerinde otonomluluklarını korumakta bir takım sorunlar
yaşayabilirler ve bazı dışsal motivasyon kaynaklarına bel bağlayabilirler. Duygularının
her zaman farkında değillerdir ve duygularını her zaman kabullenmeyebilirler. Bir
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karar verirken ya da bir eylem kararı alırken başkalarında duygusal destek almanın
yararlarının farkındadırlar. Başkalarının onayı onlar için nispeten önemlidir.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç çoğunlukla kendilerininkindense başkalarının fikir ve yargılarına
daha fazla güvenen insanlara yöneliktir. Bazı ortamlarda rahatsız hissedebilirler.
Görevlerinde genellikle başkalarının yönlendirmelerine ihtiyaç duyarlar ve genellikle
dışşal motivasyon kaynaklarına başvururlar. Çoğunlukla duygularının farkında
değillerdir ve duygularını kabullenme konusunda zorluk yaşayabilirler. Bir karar
verirken veya bir eylemde bulunurken genellikle başkalarının duygusal desteğine bel
bağlarlar. Başkalarının onayını almak onlar için çok önemlidir.
2.4. Huy/Mizaç Özellikleri
Skala başlığı: Duygusal denge
Tanım: Duygusal reaksiyonların dengeli ve şiddetli olmadığı derece; Yenilgi ve başarısızlığın
ardından toparlanma kapasitesi; kendi duygusal reaksiyonlarını kontrol edebilme kapasitesi.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç hayatlarındaki her durumda kendi kendini kontrol edebilen ve
baskı altında rahatlıkla çalışabilen insanlara yöneliktir. Bu karakteristik özellikleri
onlara yüksek bir derecede sakinlik, esneklik, duygusal korkulara karşı dayanıklılık,
sabır ve kendi kendine karşı tatmin olabilme yetilerini verir. Hayatlarındaki ana kural
hilserinde ve tepkilerinde kontrol sahibi olmaktır. Sakin, kendine güvenli ve
düşünmeden davranmayan insanlar olarak görülürler; optimistik, bağımsız, stresle
başa çıkabilen ve yenilgilere tahammül edebilen insanlardır. Başkalarında duygusal
reaksiyon alma konusunda özel yetenekleri vardır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç birçok farklı durumla karşılaştıklarında genellikle dengeli bir hal
içinde olan insanlara yöneliktir. Bazen ilk dürtülerine odaklanarak spontane ve
tepkisel davranabilirler. Bu sonucu alan insanlar genellikle herşeyi kendilerinden
beklerler ve kendi kendilerini eleştirirler, ancak diğer taraftan da bazı durumlarda
kendi işlerinin değerini bilmeyi bilirler. Bir durumun onları aştığını düşündüklerinde
çoğunlukla çalışma ihtiyacı hissederler. Yeniliklere kendilerini adapte etmek için
zamana ihtiyaçları vardır.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç dürtülerine uyarak, spontane eylemlerde bulunan ve eylemleri
planlı sistemler üstüne kurulmaktan çok uzakta olan insanlara yöneliktir. onlar için
tüm durumlar zorludur ve her zaman başkalarının tavırlarını kendilerinkinden önce
tanırlar. Kendilerinden çok şey beklerler, her zaman kendilerini eleştirirler ve daha
iyisinin yapılabileceğini düşünürler. Gerçek ruh hallerini ve dengelerini
değiştirebilecek karmaşık durumlardan çok uzakta oldukları rutin ortamlarda
çalışırlar. Kendilerinden beklenti kapasiteleri bir yenilgiden sonra kendilerine
gelebilmeleri için başkalarından daha fazla zamana ihtiyaç duymalarına sebep olur.
Skala başlığı: Stres altında çalışmak
Tanım: Kendi becerilerine güven duyarak dirençli ve dayanıklı olmak; ağır iş yükü almaya
hazır olmak.
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Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç stresli koşullarla karşılaşsalar bile ellerindeki göreve başarıyla
odaklanabilen insanlara yöneliktir. Hedef-odaklı kişilikleri, teslim tarihine kadar
herhangi bir kabul edilmeme durumuna veya ağır iş yüklerine rağmen, sürekli aynı
tempoda çalışmalarını sağlar. İşlerine, insanlara ve oluşabilecek her duruma ve kendi
duygularına kefildirler ve bu konuların üstünde kontrolleri vardır. Stres, iş yükü ve
zaman baskısı onlara etki etmez. Baskı altında çalışmaya yüksek derecede becerileri
olan insanlar duyguları üstünde kontrole sahiptirler, azimlidirler ve stres olmadan her
koşul altında çalışabilirler.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç stresli koşullarla karşılaştıklarında ellerindeki işe odaklanmakta
zorlanabilecek insanlara yöneliktir. Zaman bitimine kadar sistematik bir şekilde
çalışmaya çalışırlar ancak bazen dikkatleri dağılabilir. Ağır iş yükü bazen stresli
olmalarına sebep olabilir ve red edilmek motivasyonlarını etkileyebilir. İşlerini,
insanları ve oluşabilecek her durumu ve kendi duygularını kontrol etmekte bazen
problemler yaşayabilirler. Stres, zaman baskısı ve iş yükü onları etkileyebilir. Stres
altındayken ve duygularıyla başa çıkmaya çalışırlarken dikkatleri kolayca dağılabildiği
için çalışma ortamları sakin ve toplu olmalıdır.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç stresli koşullarda çalıştıkları zaman ellerindeki işe
odaklanmaktansa başka konulara daha fazla önem veren insanlara yöneliktir. Planlı ve
sistematik olmaktansa farklı stilllerde çalışmayı tercih ederler; ancak bu tip çalışma
biçimleri zaman aralığı olan işlerde başarılı olmak konusunda bazı problemlere sebep
olabilir. Ağır iş yükü stresli olmalarına sebep olur ve red edilmek motivasyonlarını
kötü yönde etkiler. İşve duyguları üstündeki kontrollerini korumayı zor bulabilirler bu
da onların daha az dengeli olmalarına sebep olabilir. Eğer iş ortamları sakin ve toplu
olmazsa stres altında kaldıklarında ya da duygularıyla başa çıkmaya çalıştıkları
zamanlarda kolaylıkla dikkatleri dağılabilir.
Skala başlığı: Yüksek düzey aktivite
Tanım: Bir insanda gözlemlenilen enerji düzeyine, katılmayı tercih ettikleri aktivite sayısına
ve uyaran ihtiyacına işaret eder- çeşitlilik olan, fazla sayıda uyaran içeren, yapısal olmayan
ortamları tercih etmek.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç genellikle iddialı, sosyal, aktif ve enerji dolu olan insanlara
yöneliktir. Aynı anda bir çok göreve odaklanırken veya akıllarında aynı anda birden
çok hedef varken kendileri rahat hissederler. Genellikle sürekli uyaranlara ihtiyaçları
vardır. Ara vermek için fırsatları olduğunda bile kitap okumak veya telefonlarıyla
iilgilenmek gibi farklı işlerle kendilerini meşgul etmeye eğilimlidirler. Strese karşı
hassasiyet seviyeleri düşük olduğu için ekstrem stres altında çalışabililirler ve ağır iş
yükleriyle karşılaştıklarında zamanı ve stres seviyelerini kontrol edebilirler. Çeşitliliği
tercih ederler ve yapısal olmayan ortamlarda daha iyi çalışırlar.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç iddialı, sosyal, aktif ve enerji dolu olabilirlerken aynı zamanda
rahatlamak ve enerji seviyelerini yükseltmek için kendilerine zaman ayırması gereken
insanlara yöneliktir. Organize kalabilmek için işleri teker teker yapmayı tercih
etselerde, ihtiyaç duyulduğu zaman aynı anda birden fazla işe odaklanabilirler. Uyaran
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ve ortamdaki çeşitlilik seviyesi normal limitlerin içinde olduğu ortamlarda en verimli
şekilde çalışırlar.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç zamanlarının çoğunu tek başına, sosyal aktivitelerden sonra
rahatlayıp enerji seviyelerini yükseltmek için harcamayı tercih eden insanlara
yöneliktir. İş arkadaşlarıyla olabilecek en minimum düzeyde iletişim kurarak ve
organize kalması için işlerine teker teker odaklanarak, işlerini tek başlarına ve
bağımsız bir şekilde yapmayı tercih ederler. Çok az uyarana ihtiyaç duyarlar. İşlerini
organize tutmayı severler ve çok fazla farklılığın olmadığı ve değişime ve çeşitliliğe yer
olmayan sakin ve yapısal ortamlarda çalışmayı tercih ederler.
Skala başlığı: Yüksek Düzey Duyarlılık
Tanım: Bir insanda gözlemlenilen enerji düzeyine, katılmayı tercih ettikleri aktivite sayısına
ve uyaran ihtiyacına işaret eder-düşük ses ve haraket olan, sessiz ve yapısal olan ortamları
tercih etmek.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç olası dikkat dağıtıcı unsurlardan uzakta ve değişimlerden
kaçınabilecekleri, stabil ortamlarda çalışmayı tercih eden ve ihtiyaç duyan insanlara
yöneliktir. Sadece ellerindeki iş yüksek derecede tanıdık, kurallar belirli ve net ve
aktivitiler alışkanlık haline gelmişse rahat hissederler. Küçük değişimleri fark
etmelerine yarayan özel yetenekleri vardır ve bu onların tedirgin hissetmelerine sebep
olabilir. Ayrıca kesinlik, titizlik ve detaylar hakkında özel görüşleri vardır.
Başkalarından önce kendilerine odaklanma eğilimindedirler ve psikolojik hayatlarına
ve tek başına yaptıkları aktivitelere odaklanırlar.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç hem stabil koşullarda hem de rutinleşmiş görevlerden uzakta
çalışırken kendine güvenen insanlara yöneliktir. Adapte olabilseler de bazı durumlarda
dikkatleri dağılabilir. Yapılandırılmış kuralları takip ederek ve doğaçlama haraket
ederek verimli bir şekilde çalışabilirler. Bu adapte olabilen kapasiteleri onların esnek
ve değişken olarak tanımlanmalarına sebep olur. Bir şey yaparken detayları
unutmamaya odaklanabilme kapasiteleri vardır. Kendi başlarına çalışmaktan ve zaman
geçirmekten hoşlansalarda, sosyal insanlardır ve insan gruplarının içinde kendilerine
güven duyarlar.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç neredeyse hiçbir zaman rutin ve stabil koşullarda çalışmayan
insanlara yöneliktir. Doğaçlama yapabildikleri ve esnek olabildikleri değişken
durumlarda kendilerine daha fazla güven duyarlar. Aynı uyaranlarla karşılaşmaktan
sıkılırlar. Bir çok farklı konuyu aynı anda kapsayan işler yapmak isterler ve bazı
durumlarda dikkatleri dağılabilse de detaylara odaklanmadansa tek bir bakışta bir
konsepti algılama yetnekeleri vardır. Dikkatlerini birden fazla şeye odaklayabilecekleri,
özellikle doğaçlama yapmalarını gerektirecek görevleri severler. Aldıkları uyaran sayısı
arttıkça kendilerini daha cesur ve özgüvenli hissederler. Sosyal ve dışa dönük insanlar
olarak tanınırlar.
2.5. İletişim Becerileri
Skala başlığı: İletişim Becerileri
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Tanım: Kendi ihtiyaçlarını, fikirlerini, düşüncelerini, duygularını, durumlarını ve isteklerini
insanlar arasındayken ve konuşma sırasında iletebilme yeteneği.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç sözlü ve sözsüz iletişim arasındaki uyuma odaklanarak anlaşılabilir
ve otantik bir şekilde iletişim kurabilen insanlara yöneliktir. Metafor, mecaz ve deyim
gibi ifadeler de dahil olmak üzere anlatım biçimlerini verimli bir şekilde anlayabilirler.
Ayrıca sözsüz iletişimde de iyidirler ve işaretleri ve jestleri verimli bir şekilde kullanıp,
anlayabilirler. Gramarlerine ve yazı tarzlarına dikkat ederler ve iletişimlerinde hatasız
omaya çalışırlar. Anlaşılmak ve dinlenmek onlar için önemlidir ve bu sebeple iletmek
istedikleri mesajları tekrar etmekten çekinmezler. Toplum içinde rahatlıkla
konuşabilirler. Toplum içinde konuşmaları gerektiği zaman dinleyenlerin ihtiyaçlarını
algılayabilirler ve konuşmaları sırasında özgüvenlidirler.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç iletişimlerinde anlaşılabilir ve otantik olmak için sözlü ve sözsüz
iletişim arasındaki uyuma daha az önem veren insanlara yöneliktir. Bazen metaforlar,
mecazlar ve deyimler de dahil olmak üzere, ifadeleri anlamaya odaklanmazlar. İletişim
kurarken gramerlerinde ve yazı tarzlarında hatalar yaparlar. Bazen konuşmanın
içeriğine odaklanarak işaretleri ve jestleri kaçırabilirler ve iletişim kurdukları
insanların onları dinleyip dinlemediklerini veya anlayıp anlamadıklarını kontrol
etmeyebilirler. Bazen toplum içinde konuşurken gergin hissedip, dinleyicinin
ihtiyaçlarını gözden kaçırabilirler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç sözlü ve sözsüz iletişim arasındaki uyuma odaklanarak otantik,
mantıklı ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurmaktansa başka konulara daha fazla önem
veren insanlara yöneliktir. Kişilerle tekil olarak konuşmayı tercih ederler ve toplum
içinde konuşmaktan haz etmezler. Dinleyicilerin ihtiyaçlarına odaklanmaktansa, kendi
anlatmak istedikleri konulara ve mesajlarının içeriğine odaklanabilirler. Bu tip insanlar
ben merkezcidirler ve bu sebeple başkalarını ve onların ihtiyaçlarını anlamaktansa,
kendilerine odaklanarak anlaşılmaya ve dinlenmeye daha fazla önem verebilirler. Dil
becerilerini geliştirmek ve mecazlı anlatım biçimlerini ve sözsüz iletişimi anlamaktansa
konuşmanın ana içeriği onlar için daha önemli olabilir. Basit konuşma dilini tercih
edebilirler.
Skala başlığı: Dinleme becerileri
Tanım: Başkalarının niyetlerini, ihtiyaçlarını ve duygularını tanımak ve anlamak; insanların
bakış açılarını anlama yeteneği ve konuşulan konuyu dinleme ve ilgi duyma yeteneği.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç başkalarının duygularını, niyetlerini ve ihtiyaçlarını anlama
konusunda çok başarılı olan ve bir konuya başkalarının bakış açısıyla kolaylıkla
bakabilen insanlara yöneliktir. Biriyle konuşurken onlara tüm dikkatlerini verirler ve
onların kelimelerinin ve cümlelerinin altında yatan anlamı anlamaya çalışırlar.
Başkalarına yön verip yardımcı olarak onların bilgilerini ve yeteneklerini
geliştirmekten zevk alırlar ve başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlıdırlar. İnsanların
vücut dillerini ve yüz ifadelerini kullanarak onların bilgilerini, fikirlerini ya da
duygularını analize etme ve anlama konusunda iyidirler.
Ortalama puan:
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Çıkarılan bu sonuç başkalarının duygularını, niyetlerini ve ihtiyaçlarını genellikle
anlayabilen ancak bazen kendi bakış açılarına daha fazla odaklanabilen insanlara
yöneliktir. Genellikle biriyle konuşurken onların söylediklerine tüm dikkatlerini
vermezler ve kelimelerin ve cümlelerin altında yatan anlamın bir kısmını kaçırabilirler.
Başkalarına rehberlik yapmak ve onlara problemleri konusunda yardımcı olmak
muhakkak aldıkları bir rol değildir. Bazı durumlarda, insanların vücut dillerine ve yüz
ifadelerine odaklanarak insanlardan aldıkları bilgi, fikir yada duygular hakkında
kafaları karışabilir.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç başkalarının duyguları, niyetleri ya da ihtiyaçlarındansa ilişkilerin
farklı alanlarına daha fazla ilgi duyan insanlara yöneliktir. Kendi bakış açılarına
konsantre olurlar ve başkalarını bakış açılarını görmezden gelmeleri olasıdır.
İnsanların söylediklerine çok az ilgi gösterebilirler ve kelimelerin ve cümlelerin altında
yatan anlamı aramayı anlamsız bulurlar. Başkalarına rehberlik yapmak ve onlara
problemleriyle ilgili yardım etmek öncelikleri arasında değildir. Başkalarının vücut
diline ve yüz ifadelerine odaklanarak onların bilgilerini, fikirlerini ve duygularını
analıze etmeyi ve anlamayı zor bulurlar ve kendilerini sözel olarak ifade eden insanları
tercih ederler.
Skala başlığı: Takım odaklılık
Tanım: İnsanlarla iletişime geçmek için hazır olmak ve isteklilik; Aktif bir şekilde hem
network yapmak hemde işle ilgili ve özel ilişkiler kurmak ve onları korumak.
Takım çalışmasına ve cooperasyona değer vermek; takım çalışması sürecine aktif bir şekilde
yardımcı olma isteği; çalışma grubunun çıkarları için kendi çıkarlarını kurban etmeye olan
gönüllülük.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç insanlarla iletişime geçmek için her zaman istekli olan ve konuşkan,
açık ve sosyal yeteneklere sahip olan insanlara yöneliktir. Her zaman takım halinde
çalışmaya eğilimlidirler ve işbirliğinin farkında olarak ve yalnız çalışmaktansa bir
grupla çalışırken kendilerine daha fazla özgüven duyarak ellerinden gelenin en iyisini
yaparlar. Eğer aktif bir şekilde takım ortamını destekleyebilirlerse, her zaman kendi
çıkarlarını feda ederler. İnsanların duygularına karşı duyarlı, sorumluluk sahibi, her
zaman yardım etmeye çalışan, kendini adamış, sonuç odaklı, hedeflerini ve
sorumluluklarını gruplarıyla paylaşan bir tutum sergilerler. Sözlü ve sözsüz iletişimi
algılayarak, başkalarıyla bilgiyi paylaşma ve onlara bilgi sağlamaya karşı özel bir
yetenekleri vardır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç grup olarak çalışırken kendilerine güven duyan ancak bazen
insanlardan uzak durup kendi başlarına kalmayı isteyen insanlara yöneliktir. Eğer
gereklisyle takım oryantasyonuna sahiptirler ve yine gerekli olan durumlarda
işbirliğinde ve takımı desteklemekte iyidirler. Ancak hiçbir zaman kendi çıkarlarını
unutmazlar. Kendileri ve başkaları arasında iyi bir düzenleri vardır, bazı durularda
onlara yardımda ve paylaşımlarda bulunurken, başka durumlarda da kendi
yeteneklerini geliştirirler. Kolaylık adapte olabilirler ve sözsüz iletişimi anlamakta
biraz bilgili olabilirler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç bir grup içinde çalışmaktansa özellikle kendi başlarına çalıştıkları
zaman daha verimli olan insanlara yöneliktir. Sadece kişisel ve bağımsız işlerde
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verimlidirler. Esasen kendi çıkarlarına odaklıdırlar çalıştıkları grubun çıkarlarıyla
ancak kendi yararına olursa ilgilenirler. Kendi duygularını başkalarının duygularına
kıyasla çok daha rahat bir şekilde algılayabilirler. Arkadaş gruplarına ya da
tanıdıklarına karşı çok umarsızdırlar, neredeyse her zaman kendi başlarına kalmayı
tercih ederler. Başkalarıyla paylaşımda bulunulması gereken durumlarda, insanlarla
iletişim kurmaktansa fikirleri anlamaya veya geliştirmeye çok daha fazla odaklıdırlar.
Skala başlığı: Atılganlık
Tanım: Dirençle karşılaşıldığında bile hedeflere ulaşmak için kararlılıkla mücadele etmek;
müdahalelere karşı duyarlılık. Kişisel fikirleri ve hedefleri korumak konusunda kendine
güven duymak, ve fikir ve hedefleri düşünceli bir biçimde karşısındaki kişiye iletebilmek.
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç yüksek özgüvenli ve insanlara kendi fikir ve davranış biçimlerini
onların fikirleriyle çatışsa bile kabul ettirme konusunda ikna edici olan insanlara
yöneliktir. Kendi fikirlerini açık bir şekilde belirtirler ve bu fikirleri başkaları
destekleyip kabul etmese de savunurlar. Güçlü karakterleri sebebiyle insanları
duygusal ve zihinsel olarak ikna edip, etkilemek konusunda iyidirler. Kendi fikirlerinin
ve düşüncelerinin güçlü destekleyicileri olsalarda insanların fikir ve inançlarına
saygılıdırlar. Fikirlerini korumaları ve ihtiyaç halinde insanları ikna edebilmek için
güçlü iletişim becerilerine ihtiyaçları vardır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç orta derecede özgüven sahibi ve bazen insanlara kendi fikir ve
davranış biçimlerini onların fikirleriyle çatışsa bile kabul ettirme konusunda ikna edici
olan insanlara yöneliktir. Bazen kendi fikirlerini açık bir şekilde belirtirler ve bu
fikirleri başkaları destekleyip kabul etmese de savunurlar. İnsanları duygusal ya da
zihinsel olarak etkileyerek onları ikna etmek konusunda başarılı olmaya çalışırlar.
Kendi fikirlerinin ve düşüncelerinin güçlü destekleyicileri olmaya çalışırlar ve bazen
insanların fikir ve inançlarına saygılıdırlar. Bazen iletişim becerileriyle savaş içinde
olabilirler. Bazı durumlarda fikirlerini koruyabilirler ve bazen de başkalarını ikna
etmeye çalışırken bu fikirlerden uzaklaşabilirler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç kendilerininkiyle çakışsa bile başkalarının fikir ve düşüncelerine
daha fazla önem veren insanlara yöneliktir. Özgüvenlerini geliştirmek konusuna daha
az önem verebilirler. Daha uyumlu ve tartışma sevmeyen insanlardır bu sebeple kendi
fikirleri üstünde ısrar etmezler. Başkalarını ikna edebilmekten çok uzaktadırlar ve
insanları duygusal ve psikolojik olarak etkilemek için yollar bulmak konusunda
zorlanırlar. Kendi fikirlerini savunmaktansa başkalarının fikirlerini kabullenmeyi
seçerler. İletişim becerilerinde uzmanlaşmaktansa başka konulara odaklanmayı tercih
ederler ve bu da kendi inanç ve fikirlerini korumaları konusunda onları sınırlar.
Çekingendirler bu sebeple bir liderden çok takipçidirler.
Skala başlığı: Uzlaşma ve çatışma çözme becerileri
Tanım: Tartışma veya çekişmelerden kaçınarak uzlaşmaya veya anlaşmaya varma becerisi,
olabilecek en iyi sonuca ulaşma becerisi, iki veya daha fazla kişi tarafından ortak bir soruna
çözüm arama süreci.
Yüksek puan:
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Çıkarılan bu sonuç çatışmaların doğasını anlama becerisine sahip ve pozitif sonuçları
bulmakta iyi olan insanlara yöneliktir. Müzakere ve çatışma-çözme tekniklerine
aşinadırlar. Çatışmalardan kaçmazlar. Başkalarının ihtiyaçlarını doğru olarak
algılayabilirler ve iki veya daha fazla parti arasında kaynakları verimli bir şekilde
paylaştırabilirler. İyi derece problem çözme yetenekleri vardır. İnsanların farklı
perspektiflerini, fikirlerini ve görüşlerini anlarlar ve kabul ederler. Kendi sinir ve hayal
kırıklıklarını kontrol ederler, başkalarının asabiyetleriyle başa çıkabilme becerileri
vardır ve kendi fikir ve isteklerini planlı bir şekilde ifade edebilirler.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç genellikle ortaya çıktıkları zaman çatışmaların doğasını anlama
becerisine sahip ancak bazen bu durumlardan kaçınmayı tercih eden insanlara
yöneliktir. Genellikle kendileri için müzakerede bulunabilirler ancak bazen arabulucu
rolünü üstlenirler. Bir problemi çözerken, bazen problemi çok derinlemesine analize
etmeden buldukları sonuçla tatmin olabilirler. İnsanların fikirlerine ve görüşlerine
nispeten kabullenici yaklaşırlar ancak bazen umursamaya bilirler. Başkalarıyla bir
anlaşmazlık yaşadıklarında, kendi duygularını kontrol edebirler ve insanların
agresiflikleriyle belli bir noktaya kadar başa çıkabilirler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç mümkün oldukça çatışmalardan uzak duran insanlara yöneliktir.
İnsanlarla müzakere etmeleri gereken durumlarda kendi ihtiyaçlarını ifade etmekte
veya taleplerinde ısrar etmekte sorun yaşayabilirler. Bir problemi çözerken onlara
verilen çözümle hemen tatmin olurlar ve problemi detaylı bir şekilde incelemenin
gereğini görmezler. Başkalarınınkindense kendi perspektiflerine daha fazla
odaklıdırlar. Kızgınlık ve hayal kırıklıkları mantıklı bir şekilde düşünme yeteneklerine
ve karşılarındaki kişilerin iletmeye çalıştığı şeyi aktif bir şekilde dinlemelerine baskın
çıkabilir.
2.6. Girişimcilik Becerileri
Skala başlığı: Stratejik Yetkinlikler
Tanım: Şirketin geleceği ve insiyatifi için uzun dönemli stratejilerin belirlenmesi,
değerlendirilmesi ve uygulanması
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç gelecek için uzun dönemli vizyon belirlemekte özellikle iyi olan,
plan yapma ve organize etme ihtiyaçları olan, innovatif olan, proaktif düşünen ve kendi
kararlarına güvenen insanlara yöneliktir. Analitik düşünme, problem çözme, sonuçlara
varabilme ya da verileri organize etmek konularında örnek olarak verilebilirler.
Kendilerine duydukları yüksek özgüvenle karar verirken her alternatifi düşünürler,
yüksek derecede entellektüel meraka, yaratıcılığa, proaktifliğe ve üreticiliğe sahiptirler.
Ayrıca, etkileme, ikna etme ve müzakere etme kapasiteleri ve kendi davranış, düşünce
ve duygularını kontrol edebilmeleri sayesinde iyi liderler olabilirler.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç bir yandan gelecek etkinlikleri kolaylıkla planlayıp organize
edebilen diğer yandan da her zaman günü gününe yaşayarak zevk almaya çalışan
insanlar içindir. Önsezileriyle karar aldıkları, spontane oldukları ve programı takip
etmedikleri zamanlar olabilir. Ancak ihtiyaç duyulduğu zamanlarda planları takip
ederken, problemleri çözerken ve bir problemi her alternatifi düşenerek göz önünde
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bulundururken de kendilerine güven duyarlar. Artistik dünya da ilgilerini çeker ancak
aynı zamanda aktif düşünürdürler.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç hayatı günü gününe, anı yaşayarak, planlama ve programlama
yapmaktan çok uzak bir şekilde yaşamaya odaklı insanlar içindir. Karmaşadan faydalı
bilgiler çıkarabilirler ve bu koasun içinde kendilerine güven duyarlar. Önsezileriyle
karar vermeye eğilimlidirler, spontanedirler ve iyi doğaçlama yapan insanlardır.
Neredeyse her zaman bilişsel görevlerden çok uzakta olarak, sanatla, fiziksel hobilerle
ya da fesihle bağlantılıdırlar. Kendilerine güven duymak için başkalarını ikna etmeye
veya etkilemeye gerek duymazlara tam tersine düşünce özgürlüğüne inanırlar.
Skala başlığı: Fırsatları fark etme
Tanım: Yeni bir girişimi başlatmak veya geliştirmek için gereken operasyon kaynaklarını
elde etme ve sistematize etme yeteneği, fırsatları fark etme ve onlardan faydalanma yeteneği
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç yeni deneyimleri denemeye açık olan, fırsatlardan faydalanan ve
kalıpların dışında düşünen insanlara yöneliktir. Çevredeki fırsatları fark etme
konusunda çok iyidirler. Bilinen tedarik ve kazaçlar için beklenmeyen talep bulma
konusunda iyidirler. İnovatiflerdir ve bu sebeple girişimci vizyonları vardır. Proaktif
karakterleri yüzünden fırsatlardan yararlanmak onlar için büyük önem taşır. Araştırma
yaparken farklı kaynaklara ulaşmalarını sağlayan büyük network grupları vardır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç bazen yeni deneyimleri denemeye açık olan ve kalıpların dışında
düşünen insanlara yöneliktir. Çevredeki fırsatları fark etmeye çalışırlar. Bilinen tedarik
ve kazaçlar için beklenmeyen talep bulma konusunda bazen iyidirler. Nispeten
tamamıyla inovatiflerdir ve bu sebeple genellikle girişimci özellikler taşırlar. Proaktif
karakterleri yüzünden fırsatlardan yararlanmak onlar için genellikle önem taşır.
Network grupları araştırma yaparken bazı kaynaklara erişmelerine bazen katkı sağlar.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç kuralları kırmaktansa takip etmeyi tercih eden, yeni deneyimler
deneyen ve kalıpların dışında düşünen insanlara yöneliktir. Geleneksel kurallarla
ilgilidirler ve başkalarının önceliği almasını beklerler bu sebeple beklenmeyen taelpleri
ve bilinmeyen tedarikleri tanımlamaktansa bilinen çözümleri uygulamaya odaklanırlar.
Araştırma ve fırsatları tanıma, yaratma ve kullanma gibi konularda hevesli olmadıkları
için fırsatlardan yararlanmak onların güçlü yanları değildir. Çevredeki fırsatları fark
etmek için çok az ya da hiç ilgileri yoktur. Olan normlardan hoşlandıkları için yeni
olasılıklar aramaya ihtiyaç duymazlar ve bu durum yeni bir girişim kurmalarını ya da
gelecekte oluşabilecek problemleri fark etme potensiyallerini kötü yönde etkiler.
Ellerinde olan network bağlantılarıyla mutludurlar bu sebeple farklı kaynaklara
ulaşmak onlar için zordur ve bu onlara limitli bir ön bilgi dağarcığı sağlar. Farklı
kaynaklara erişmelerini sağlayabilecek network gruplarını genişletmek için efor
harcamazlar.
Skala başlığı: Network ve ilişkiler
Tanım: tanıdık ağları kurmak ve kontraktları ve ilişkileri kullanarak işi desteklemek, ikna
etme becerisi, iletişim ve anlaşmazlıkları çözme ve genel kişiler arası ilişkiler
Yüksek puan:
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Çıkarılan bu sonuç yüksek seviyede kişiler arası yeteneklere sahip kişiler içindir.
Herkesle kolaylıkla anlaşabilirler ve sağlam ve yararlı ilişkiler kurabilirler. Bu kişiler
hayat dolu ve pozitif olma eğilimindedirler ve sosyal etkileşimlerle meşgul oldukları
zaman enerji kazanırlar. Genellikle çok arkadaş canlısı, enerjik ve yüksek derecede
uyumlu insanlardır. Çok yüksek dercede özsaygıya sahiptirler ve duygusal açıdan çok
zekidirler. Yüksek seviyedeki iletişim becerileri ile insanları etkileme konusunda çok
iyidirler. Hepsi etkileşim, iş birliği, sosyal olmak ve sorunsuz ilişkiler kurmak üzerine
odaklıdırlar. İşbirliği, yeni fırsatlar hakkında öğrenmek, destek sağlamak ve yeni ilişki
bağlantıları kurmak ve korumak için fırsatlar yaratmaya çalışırlar. İnsanlarla iletişim
kurmak ve partnerliklere katılmak için yüksek derece istek duyarlar.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç insanlarla ortalama derecede ilişki sahibi olmalarıyla karakterize
edilen insanlara yöneliktir. Bazı insanlarla geçinebilirler ve ilişki kurabilirler. Bu kişiler
hayat dolu olabilir ve sosyal etkileşimlerde bulunarak enerji kazanabilirler. Arkadaş
canlısı, rahat ve uyumlu olabilirler. Ortalama bir özsaygıları ve duygusal zekaları
vardır. Normal iletişim becerilerine sahip ortalama derecede etkileyicidirler.
Etkileşime, iş birliğine, sosyal olmaya ve bağlantılı ilişkiler kurmaya dikkat edebilirler.
İş birliği, fırsatlar hakkında bilgi edinme, destek sağlama ve ilişki ağlarını oluşturmak
ve korumak gibi konular hakkında fırsatlar oluşturmaya çalışırlar. İnsanlarla iletişime
geçmek ve partnerliklere dahil olmak için azimleri vardır.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç genellikle insanlarla kendini daha az rahat hisseden kişilere
yöneliktir. İnsanlarla anlaşamazlar ve ilişkiler kuramazlar, insanlarla aynı ortamda
bulunmaktan kaçınırlar ve yabancılara karşı çok utangaçtırlar. Bu kişiler kendi
başlarına olmayı tercih eden dışta kalan kişilerdir. Buna ek olarak yeni biri onlarla
konuşamaya başlarsa kendilerini geride tutarlar. Bununla beraber çok az sayıda
arkadaşları olmasıyla tatmin olurlar. Daha az özgüvenli hissedebilirler. Başkaları
tarafından dışlanmış ve yanlış anlaşılmış hissederler. İçe dönük olmaya eğilimlidirler
ve mahremiyetlerine çok değer verirler. Sürekli fikirlerini değiştirerek karar verirken
zorlanırlar. Basit bir yaşamı tercih ederler ve konfor bölgelerinden çıkmaya korkarlar.
Skala başlığı: Kavramsal Yetkinlikler
Tanım: karar verme yetnekleri, komplex bilgileri anlama ve algılama becerisi, hatalarından
ders çıkararak kendin düzeltme hassaslığı ve yeteneği, ve işleri büyütmek ve risklerden
korunmak odaklı yenilikçilik
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç konseptler ve genel prensipler açısından düşünmek konusunda
yüksek kapasitesi olan insanlara yöneliktir. Orjinal ve yaratıcıdırlar, özgün ve kullanışlı
fikirler üretirler proaktiftirler ve risk almaya eğilimlidirler. Karmaşıklıkları
anlayabilirler ve karmaşık durumların önemli noktalarını ve altında yatan sorunları
tanımlayabilirler. Alternatif çözümlerin, sonuçların ya da probleme yaklaşım
biçimlerinin güçlü ve zayıf yanlarını tanımlamak için mantık ve düşünce yolları
kullanırlar. Genellikle yeni fikir ve bilgilere açıktırlar ve insanlar, yerler ve konseptler
hakkında öğrenmek için istekleri vardır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç konseptler ve genel prensipler açısından belli bir dereceye kadar
düşünebilen insanlara yöneliktir. Bazı durumlarda orjinal ve yaratıcı olabilirler, ihtiyaç
duyulduğu durumlarda özgün ve kullanışlı fikirler üretirler. Aşina oldukları alanlarda
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genellikle karmaşıklıkları anlayabilirler. Alternatif çözümlerin, sonuçların ya da
probleme yaklaşım biçimlerinin güçlü ve zayıf yanlarını tanımlamak için mantık ve
düşünce yollarını kullanmaya çalışırlar ancak aynı zamanda duygularına ve sezilerine
de güvenirler. Yeni fikirler, yeni kültürler, insanlar, nesneler ve konseptler gibi bilgileri
keşfetme konusunda ortalama bir ilgi duyarlar.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç soyut konseptler ve genel prensiplerdense somut ve gerçekçi
durum koşullarında düşünmeye daha fazla eğilimli olan insanlara yöneliktir.
Orijinaliteleri ve yaratıcı olmaları genellikle günlük hayatı ve fiziksel gerçekliği
kapsayan durumlarla sınırlıdır. Karmaşık fikirler hakkında düşünmektense somut
problemlere odaklanmayı tercih ederler. Alternatif çözümleri, sonuçları ya da bir
probleme yaklaşım biçimlerini incelerken mantık ve çıkarımdansa duygularına ve
hislerine daha fazla odaklanma eğilimindedirler. Genellikle entellektüel meraktansa
daha geleneksel ve basmakalıptırlar.
Skala başlığı: Planlama ve organizasyon
Tanım: farklı insani, fiziksel, finansal ve teknik gibi işsel ve dışsal kaynakları planlamak ve
organize etmek, takım-kurmayı, çalışanları yönetmeyi, eğitmeyi ve kontrol etmeyi de
kapsamak
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç proje kurmak ve sonuçlayıcı, tutarlı, esnek ve iyi bir stratejici olmak
gibi alanlarda özel yetenekleri olan insanlara yöneliktir. Zamanında yönetime
odaklanabilme, bireysel ve takımsal görevleri planlama ve organize edebilme ve
problem çömek için olan yüksek kapasiteleriyle tanınırlar. Öncelikleri belirlemekte,
bilgileri organize etmekte uzmanlaşmışlardır ve düzen ve netlik için ihtiyaçları olan
insanlardır. Aynı zamanda, dürtülerini çok iyi şekilde kontrol edebilirler ve anlık
zevklerdense uzun zamanlı hazları öncelikleri olarak alırlar. Her zaman etkinlikleri
organize eden ve planlayan kişilerdir. Bir problemden tüm ana sorunları alabilirler ve
az bir miktar bilgiyle her zaman hedeflere odaklanarak bir çözüm bulabilirler. Bunları
yapabilmelerini sağlayan, iyi insanlararası becerileri vardır, empatiktirler ve insanlarla
nasıl başa çıkmaları gerektiğini bilirler.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç ihtiyaç duyulduğu takdirde görevleri planlayıp organize edebilen
insanlara yöneliktir. Eğer net bilgilere sahiplerse problemleri çözmek için sonuçlara
ulaşabilirler. Bir işi oluşturmak için kendilerine gereken zamanı tanımayı tercih
etselerde her zaman iş bitim tarihlerine saygı duyarlar. Sadece ihtiyaç duyulan
durumlarda, onlardan beklenilen şeye odaklanarak önceliklerini kolaylıkla
belirleyebilirler. Geleceklerine odaklı çalışırken aynı zamanda şu andaki hayatlarından
da zevk almaya çalışırlar.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç sadece yaptıkları işe odaklanarak birden fazla görevi aynı anda
yapmaya odaklı insanlar içindir. Yaptıkları işi bitirmek için kendilerine gereken tüm
zamanı harcayan ve işlerini geç teslim eden insanlar olarak tanınırlar. Öncelikleri ne
hissettikleri veya ne yapmak istedikleri üstüne kuruludur. Her zaman günlük ve kısa
zamanlı hazlara odaklıdırlar.
Skala başlığı: Bağlılık

266

Tanım: bir insanın işle beraber ilerlemesini sağlayan inanç ve güven, ilerleme üstüne olan
istektir
Yüksek puan:
Çıkarılan bu sonuç azimli ve hedef odaklı bir kişiliğe sahip olan insanlar içindir. Her
zaman özgüvenli, iyimser ve cesur insanlardır. Her zaman inandıkları şeylere ulaşmak
için gayret, zaman ve enerji harcarlar. Organizasyonlarına karşı her zaman sadıktırlar
ve onlara bağlı hissederler. Özgüvenleri yüzünden hiçbir zaman risk almaktan
korkmazlar. Kendilerine, organizasyonlarına ve hedeflerine kendilerini adamışlardır.
Ortalama puan:
Çıkarılan bu sonuç bazen özgüvenli, iyimser ve cesur olan insanlara yöneliktir.
İnandıkları şeylere ulaşmak için ortalama derecede efor, zaman ve enerji harcarlar.
Bazen orgaizasyonlarına sadık ve bağlı hissetselerde; bazen de hissetmezler. Ortalama
düzeydeki özgüvenleri bazen risk almalarına sebep olur. Kendilerine,
organizasyonlarına ve hedeflerine kendilerini adamaya çalışırlar.
Düşük puan:
Çıkarılan bu sonuç kararlı, iyimser ve hedef odaklı bir karakterdense farklı
karakteristik özelliklere sahip olan insanlara yöneliktir. Özgüvenli olmaktan çok
uzaktırlar ve risk almamayı tercih ederler. Bir organizayona kendilerini adamaktansa
sınırları olmayan kariyerleri tercih ederler. Daha az zaman ve enerji harcayan görevleri
tercih ederler.
2.7. Bilişsel Beceriler
Skala başlığı: Yaratıcılık
Tanım: Yeni ve değerli ürünler üretebilme yeteneği, bağımsız yargıyla ifade etmek,
karmaşıklığı çekici bulmak, estetik odaklı olmak ve risk almak. Orjinallik ve valans sadece
belli zamanlarda belli insanlar için değerlendirilebilir.
Yüksek puan:
Çok yüksek dereceli yaratıcı tavırları olan ve bağımsız düşünen ve yenilikçi olan kişiler.
Bu kişiler esnek düşünce biçimlerine sahiptirler ayrıca; orjinaldirler ve yeni fikirlere
açıktırlar. Çok yüksek yaratıcı tavırları olan insanlar azimlidir ve engellere rağmen
eylemlerde bulunurlar.
Ortalama puan:
Destek sağlayan arkadaş canlısı ortamlarda yeni ve değerli ürünler üretebilen yaratıcı
insanlar. Bağımsız düşünme ve yenilikçi, orginal ve azimli olma gibi özellikleri
ortalamadır.
Düşük puan:
Yeni ürün ve fikirler üretmekte zorlanan ve kanıtlanmış çözümleri tercih eden çok
düşük seviyede yaratıcılık sahibi olan insanlardır. Çok düşük yaratıcılık sahibi olan
insanlar kurallara uymayı severler ve davranışlardaki orjinaliteyi ve insanlardan
ayrışmayı sevmezler. Bu tip insanlar gecikmiş haz almaktan ve engellere rağmen
eylemlerde bulunmakta zorlanırlar.
Skala başlığı: Uzlamsal Algılama
Tanım: Yön hisssi ve bir çok farklı açıdan objeleri görselleştirebilmek. Eğer bir objenin yeri
değiştirilirse ona ne olacağını iyi bir tahmin ile belirleme ve obje karşılaştırmasını
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destekleme. Değişime uğrayan objelerin uzlamsal ilişkilerinde değişim beklentisine izin
verir. Objeler, davranışlar ya da insanların fiziksel özellikleri modifikasyonlara uğrayabilir.
Bu fonksiyon kendi odalarındaki eşyalarının düzenlenmesine gibi olaylarda insanlara
yardımcı olur.
Yüksek puan:
Çok yüksek uzlamsal algılama gücü üstün yön algısına ve bir objenin pek çok cepheden
görselleştirilebilmesine karşılık gelir. Uzlamsal algılama gücü objelerin çok iyi bir
şekilde kaşılaştırılmasını sağlar.
Ortalama puan:
Ortalama uzlamsal algılama limitli yön algısına karşılık gelir. Objelerin
karşılaştırılmasıyla ve objeleri bir çok farklı cepheden görselleştirebilme ile ilgili biraz
problem yaşamaları muhtemeldir.
Düşük puan:
Çok düşük uzlamsal algılama gücü zayıf yön algısına ve bir çok farklı cepheden
objelerin zayıf bir şekilde görselleştirilebilmesine karşılık gelir. Düşük seviyede
uzlamsal algılama gücüne sahip olan kişiler objeleri karşılaştırırken zorluk yaşarlar. (
bu durum için lütfen testin engllerin olmadığı arkadaş canlısı bir ortamda yapılıp
yapılmadığını kontrol edin )
Skala başlığı: Hafıza
Tanım: Hafıza deneyimleri kodlama, depolama ve onlara erişme sürecidir. Hafızanın ana
fonksiyonu hatırlanan verilerin arasındaki bağlantıları bulmaktır (işler bellek de denilir
Görsel kısa hafıza verileri işleyen ve bağlantıları araştıran işler belleğin görsel bir alt
sistemidir.
Yüksek puan:
Çok yüksek seviyeli hafızaya işleme becerilerine sahip olan kişiler üstün dereceli görsel
hafızaya sahiptirler bu da görsel verileri çok etkili bir şekilde işleyebilmelerine sebep
olur. Ayrıca görsel bilgileri kodlamada ve onlara çok uzun bir zamandan sonra bile
erişmede çok iyilerdir. Bir diğer yetenekleri de veriler arasındaki ilişkileri kolaylıkla
arama becerileridir.
Ortalama puan:
Orta seviyeli hafızaya işleme becerilerine sahip olan kişiler iyi dereceli görsel hafızaya
sahiptirler bu da eğer görsel verilerin sayısı sınırlı ise görsel verileri çok etkili bir
şekilde işleyebilmelerine sebep olur. Hatırlanmış verilere erişmede ve veriler
arasındaki ilişkileri bulmak konusunda hiç problem yaşamazlar ancak hatırlanması
gereken çok fazla konu varsa hafıza tekniklerini kullanmaları gerekir.
Düşük puan:
Düşük seviyeli hafızaya işleme demek veriler çok karmaşık olmasa bile, kişinin bazı
hafıza tekniklerini kullanması ya da yardım alması gerektiği anlamına gelir. Çok düşük
seviyeli hafızaya işleme becerileri olan kişiler iyi görsel hafıza sergilemezler. Görsel
verilerin etkili bir şekilde yönetimi problemli olabilir (bu durumda lütfen testin
engellerin olmadığı arkadaş canlısı bir ortamda yapılıp yapılmadığını kontrol edin).
Skala başlığı: Sayısal Muhakeme
Tanım: Ulaşılabilir olan verileri kullanalarak yeni temsillerin yaratıldığı mental süreçlerdir.
Sayısal muhakeme sayıların arasındaki ilişkileri bulmayı ve sayı setlerini düzenleyen kulları
keşfetmeyi kapsar.
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Yüksek puan:
Çok yüksek sayısal muhakemeye sahip olmak demek üstün seviyede mantıksal
düşünceye sahip olmak ve üstün bir şekilde sayılarla başa çıkabilmek demektir. Bu
beceri sadece iyi dereceli bir aritmatik bilgiye sahip olmaktan fazlasıdır çünkü bu
beceri aynı zamanda muhakemeyi ve sayılar arasındaki ilişkileri inceler.
Ortalama puan:
Ortalama dereceli sayısal muhakemeye sahip olmak demek iyi seviyede mantıksal
düşünceye sahip olmak ve iyi bir şekilde sayılarla başa çıkabilmek demektir. Bu
insanların temel aritmatik bilgileri vardır ve basit durumlarda sayılar arasındaki
ilişkiler bulabilirler ve basit aritmatik problemleri çözerken sorun yaşamazlar.
Düşük puan:
Düşük sayısal muhakeme demek kişi sadece mantıksal düşünce ve sayılarla
ilgilenmesini gerektiren basit zorluktaki görevlerle başa çıkabilir demektir. Düşük
sayısal muhakemeye sahip olan kişiler aritmatik bilgiler ve sayılar arasındaki ilişkileri
bulmak konularında zorlanırlar(bu durumda lütfen testin engellerin olmadığı arkadaş
canlısı bir ortamda yapılıp yapılmadığını kontrol edin).
Skala başlığı: Dikkat/Konsantrasyon
Tanım: Bilgileri seçmek ve ayıklamak ve seçilmiş konulara odaklanmak konularındaki
bilinçsel süreç. Dikkat aralığı dikkatli bir şekilde inceleyerek yada dikkati dağılmadan
dinleyerek zihni bir şeyin üstünde tutabilme becerisidir.
Yüksek puan:
Çok yüksek bir seviyede dikkatlerini bir yere verebilen kişiler dikkatleri dağılmadan
verilen bir konuda uzun süre konsantre olabilirler. Dikkatlerini bir yere verebilme
becerileri üstün seviyededir.
Ortalama puan:
Ortalama bir seviyede dikkatlerini bir yere verebilen kişiler dikkatleri dağılmadan
verilen bir konuda limitli bir süre konsantre olabilirler. Çok uzun süre konsantre olmak
sorun teşkil edebilir.
Düşük puan:
Çok düşük bir seviyede dikkatini bir yere verebilen kişiler dikkatleri dağılmadan
verilen bir konuda belirli bir süre zarfında konsantre olamazlar. (bu durumda lütfen
testin engellerin olmadığı arkadaş canlısı bir ortamda yapılıp yapılmadığını kontrol
edin).
Skala başlığı: Bölünmüş Dikkat
Tanım: Bölünmüş dikkat sınırlı olan mental kaynakların dağılımından oluşur. Bu iki veya
daha fazla yanıtı işleme yada iki veya daha fazla talebe tepki verme becerisidir. Aynı
zamanda birden fazla aktiviteyle ilgilenmeye yardım eder.
Yüksek puan:
Çok yüksek bölünmüş dikkate sahip olan kişiler aynı zamanda birden fazla aktiviteyle
başa çıkabilirler. Dikkatlerini bir görevden diğerine hızlı bir şekilde değiştirebilirler.
Bölünmüş dikkat becerileri üstün seviyededir.
Ortalama puan:
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Ortalama seviyede bölünmüş dikkate sahip olan kişiler eğer aktivitelerden biri kolaysa
aynı zamanda birden fazla aktiviteyle başa çıkabilirler. Dikkatlerini bir görevden
diğerine hızlı bir şekilde dğiştirmekte çok az zorlanırlar.
Düşük puan:
Çok düşük seviyede bölünmüş dikkate sahip olan kişiler aynı zamanda birden fazla
aktiviteyle başa çıkamazlar. Genellikle dikkatlerini bir görevden diğerine hızlı bir
şekilde değiştirmekte çok zorlanırlar. (bu durumda lütfen testin engellerin olmadığı
arkadaş canlısı bir ortamda yapılıp yapılmadığını kontrol edin).
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