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Robert Porzak

Giriş
Küreselleşme ve yeni teknolojiler, dünyamızda, çalışma ortamında ve mesleki rehberlikte
dahil olmak üzere büyük değişiklikler yapılmasının sebebidir. İşgücü piyasası tahminleri, hava
durumu tahminlerinden daha iyi değildir. Birçok mesleğe yönelik talepler, ISCO’nun gelişimindeki gibi birkaç yılda bir değişir. Uluslararası Çalışma Örgütü uzmanları 2007’de „ISCO-88’in bazı
alanlarda ciddi şekilde güncelliğini yitirdiğini ve bu öncelikli olarak bilgisayar ve telekomünikasyon ile mesleki ve teknik çalışmalardaki teknolojinin gelişmesinin etkisiyle ve büro çalışmalarına
dayalı olarak ortaya çıktığını belirtti.”(ISCO’nun güncellenmesi, 2007, sf 4). İnternet açık alanı
tarafından yaratılan yeni meslekler, yeni medya ve „dijital çağ”, yukarıda bahsedilen zorlukları
artırdı. Ulusal ekonomilerin ve işgücü piyasalarının endüstrisinin gelişiminde gözle görülür
değişiklikler, belli mesleklerin ortadan kaldırılmasına ve bunun yerine yenilerinin yaratılmasına
neden oldu.
Kariyer danışmanlığı, değişmekte olan dünyada hala daha zorlayıcı ve zorlu olan bir
mesleğe dönüşmektedir. Pazar süreçleri, geçiş dönemindeki öğrencilerin kariyer tercihlerini
ve yetişkinlerin işgücü piyasasında ve yaşamdaki yerini arayan bilim insanlarının, istatistikçilerinin ve danışmanların tipik etkinliklerini derinlemesine ve hızla değiştirdi. Geçiş sırasında
öğrenciler, birkaç yıl önce bilinmeyen yeni meslekleri seçmek zorundalar. Çalışanlar, yeni teknolojiler ve işveren gereksinimleri nedeniyle kendi niteliklerini yeni becerilere hakim olmak için
uyarlamalıdırlar. İnsanlar bir yaşam süresince eğitim yollarını ve işlerini bir çok kez değiştirirler
ancak mesleki seçim, mesleki zorlukların yalnızca bir ama çok önemli bir yönüdür. Kariyer
rehberliği sürecini etkin bir şekilde desteklemek için yeni yöntem ve araç arayışının çokluğu
sunulan araştırmanın hazırlanmasına neden olmuştur.
Kariyer tercihi, eğitim ve çalışma sırasında pek çok aşamada açıklığa kavuşturulur. Bu tercih,
bireyin gelişiminin en önemli süreçlerinden biridir. Kitap bu süreci destekleyen kariyer rehberlerine ve mesleki rehberlik için genel çerçeveler oluşturan bilim insanlarına hitap etmektedir.
Career Tree projesi Erasmus-stratejik ortaklıklar kapsamında fonlandırılmıştır (Proje numarası
2014-1-PL01-KA200-003345). Kariyer gelişimi ile ilgilenen öğrenciler, bu kitabı karar süreci ve
rehberlik olanaklarını anlamalarını kolaylaştıracak bir destek aracı olarak kullanabilirler. Kitaptaki
onbir bölümde, çağdaş kariyer rehberliği fikirlerini gözden geçirdik ve kariyer rehberliği sırasında
kullanılacak araç örneklerini sunduk. İlk dört bölümde kariyer rehberliği ve danışmanlığının
kavramsal arka planı sunulmaktadır. Sonraki üç bölümde, kariyer danışmanlığında gerekli olan
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genel yetkinlikler anlatılmaktadır. Altıncı ile obirinci arasındaki bölümlerde meslek danışmanları
tarafından kullanılan bilgi, teknik ve araçlar ele alınmaktadır.
Kitap, etkili kariyer danışmanlığı temelinde önemli olan klasik ve modern konseptin sunumu
ile açılmıştır. Birinci bölüm, kişi merkezli ve psikodinamik yaklaşımlar, sistem teorisi, bilişsel
davranış danışmanlığı ve çağdaş anlatı kariyer danışmanlığı da dahil olmak üzere danışmanlık
psikolojisinden türetilen kariyer rehberliğine ilişkin farklı teorik bilgileri açıklamaktadır. Danışman
yetkinlikleri kişilik özellikleri ve ana danışmanlık araçlarının kullanımındaki anahtar beceriler
tanımlanmaktadır. Kariyer rehberliği sürecindeki bir kişi için ana ilgi alanı meslek hakkında
bilgidir. Meslek sınıflamasının metodolojisi ve meslek gruplarının genel açıklaması ikinci bölümde
sunulmuştur. ISCO-08 yapısı, meslek gruplarının ve beceri düzeylerinin başlıca grupları, ISCED
eğitim kategorileri temelinde mesleki ilgi alanları ile birlikte tanımlanmıştır. Kariyer seçimlerini etkileyen başlıca faktörler değerler, kişilik, mizaç ve bilişsel yetenekleri kapsayacak şekilde
üçüncü bölümde sunulmuş ve analiz edilmiştir. Kariyer rehberliği ve danışma biçimleri, ana
psikolojik teoriler bağlamında ikinci bölümde sunulmuştur. Uzman modeli ile laisse faire modeli
tartışılmıştır.
Mesleki rehberlik sürecinde iletişim beşinci bölümün konusudur. Bu bölümde etkili iletişim
süreci ve bileşenleri, meslek rehberliği ve danışmanlıkta etkili iletişim aşamalarının tanımını
sunmaktadır. Anlayışa ve iletişim engellerini kaldırmaya yardımcı olan ifadelere örnekler, kariyer
rehberliği sırasında yararlı olan önemli araçlar olarak sunulmaktadır. Kariyer rehberliği sırasında
kullanılan teşhis türleri, altıncı bölümde sunulmuştur. Bireysel özelliklerin sınıflandırılmasında
kullanılan tanı modelleri, etkilerin nedenlerinin açıklanması, seçilen faktörlerin önemi ve gelişim
değerlendirme aşamaları tanımlanmıştır. Farklı teşhis tiplerinin sonuçlarının incelenmesi, „Yapabilirim-yapmak istiyorum-yapacak güce sahibim” modeli de dahil olmak üzere farklı zamanlamalarda danışanlara sorulan ana soruların bağlamında tanımlanmaktadır. Motivasyon teorileri ve
teknikleri yedinci bölümde sunulmuştur. Klasik ve bazı modern teorilerin tanımı, motivasyonu
etkileyen sosyal ve demografik faktörlerin sunumuyla desteklenmektedir. Buna ek olarak, kariyer
danışmanlığı için bazı motivasyon araçları sağlanmaktadır.
Sonraki dört bölüm, seçilen form ve mesleki rehberlik tekniklerini sunmaktadır. Bölüm
sekizde, diyolojik danışma modelinde yetkinliklerin ve sosyal becerilerin geliştirilmesi için fikir,
teori ve araçlar açıklanmaktadır. Dokuzuncu bölümde, geri bildirim sürecinin ve araçlarının
tanımı bulunmaktadır. Kariyer danışmanlığı sırasında kullanılan pratik egzersiz seti, onuncu
bölümde sunulmaktadır ve onbirinci bölümde ilgili olmayan veya inatçı bir kişi ile çalışma teknikleri sunulmaktadır.
Kuramları, çalışma sonuçlarını, meslek rehberliği ve danışmanlık tekniklerini ve araçları
açıklayan araştırma kağıtları ve el kitaplarının sayısı gerçekten fazladır ve neredeyse tüm
ihtiyaçları karşılayabilir. Bununla birlikte, okul ve kurumsal kariyer danışmanlarının, bir
öğrencinin eğitim ve mesleki kariyerinin ilk adımlarını başarıyla seçmesi için gerekli tüm bilgileri
ve desteği sağlamasını bazen zorlaştıran bir faktör olan, rehberliğe ihtiyacı olan öğrenci sayısı
giderek artmaktadır. Danışmanlık, kariyer rehberliği ve koçluk konularında üniversite psikologları

Giriş
ve uygulayıcıların da karşılaştığı gibi zorluklarla karşılaştık. Kitabın üzerine kurulduğu Erasmus
+ projesi için başvurarak, tecrübelerimizi paylaşarak kariyer danışmanlığının geliştirilmesine
katkıda bulunmak ve destel olmak istedik. Kitap, Slovenya, İspanya, Türkiye, İngiltere ve ABD’den
birçok akademisyen ve psikolojik danışmanın sağladığı işbirliği ve destek sayesinde projenin
yararlılığını destekleyeceğini umduğumuz uluslarötesi bir kitap haline geldi.
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Bölüm I
Kariyer Rehberliği ve
Danışmanlığının Teorik
Altyapısı

Robert Porzak

Bölüm 1. Danışmanlık sürecinde kariyer
danışmanının rolü ve anlamı

Kariyer danışmanlığını anlamak
Dünyada birçok kariyer danışmanlığı tanımı vardır (Parsons, 1909; Dawis, 1996; Nauta,
2010; Savickas, 2011; Yesilyaprak, 2012). Bazı yazarlar, kariyer danışmanlığının doğadaki diğer
danışmanlık türlerine benzetmektedir(Niles, Hyoyeon In, & Amundson, 2014; Swanson &
Fouad, 1999)bununla beraber karşıt görüşler de bulunmaktadır (Spengler, 2000). İngiltere’de
kariyer danışmanlığı, danışma psikolojisi mesleğinden ayrı olarak gelişme eğilimi göstermiştir.
Diğer bölgelerde, özellikle Kuzey Amerika’da danışmanlık psikolojisi, kariyer konularını benimsemiştir. (Robertson, 2015). Kariyer danışmanlığı „kariyerle ilgili zorluklarla mücadelede yardım”
olarak tanımlanmıştır (Schiersmann et al., 2012, s. 19). Kariyer danışmanlığını ayıran özellik,
genellikle kişisel kariyer gelişimi, kariyer araştırması, kariyer değişikliği ve diğer kariyerle ilgili
konularda yoğunlaşmasıdır. Bununla birlikte, daha önce net ve basit kariyer yollarını kapsayan
varsayımlar değişmektedir ve „kariyer” basitçe „iş” veya „istihdam” olmaktan çok daha fazla
anlam ifade etmeye başlamıştır. Bu, kariyer danışmanlarının danışanları ile rehberlik ilişkilerinde çeşitli karmaşık konularla ilgilenmekte olduğu kariyer uygulamaları için etkiler yaratmıştır.
(Westergaard, 2012).
Diğer danışmanlık türlerinde olduğu gibi, kariyer danışmanlığının temel kavramları psikolojideki baskın perspektiflerle ilgilidir (bkz. Şekil 1). Kariyer danışmanlığı, kişi merkezli ve psikodinamik yaklaşımlar, sistem teorisi, motivasyonel mülakat, bilişsel davranışsal danışmanlık ve
sosyal-bilişsel yaklaşım, post-modernizm, yapılandırmacılık, anlatım ve daha geniş yorumlayıcı
hareketler de dahil olmak üzere danışmanlık psikolojisinden türetilen çeşitli teorik yaklaşımları
ortaya çıkarmıştır (Kidd, 2006; McMahon & Patton, 2001).
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Biyolojik Yaklaşım
ve Nöropsikoloji
(Wilson, Goldstein, Broca,
Luria, Milner)

Psikodinamik Yaklaşım
(Freud, Adler, Erikson)

Davranışsal Yaklaşım
(Skinner, Watson, Rotter)

12
Kavramsal Yaklaşım
(Piaget, Bandura,
Vygotski)
Şekil 1.

İnsancıl Yaklaşım
(May, Rogers, Maslow,
Frankl)

Psikolojide göze çarpan bakış açıları. Kaynak; Kidd, 2006; McMahon & Patton, 2001.

Psikolojik gelişmelere hızlı bir şekilde artan popüler ilgi ve onu araştırma sonuçlarının faydalı
bir şekilde uygulanmasına izin verecek bilimsel çalışmaların kapsamına sokmayı isteme azmi,
20. yüzyılın başında davranışçılığın yaygınlaşmasına neden oldu. Söz konusu düşünce, insan
davranışının gözlemlenebilir yönlerine, uyaran-yanıt çerçevesinde algısına odaklanmaktadır.
Davranışçı yaklaşımda kariyer danışmanlığı süreci, öğrencilerin beceri ve bilgi açısından mesleki
anlamda hazır olmalarına neden olur. Temel amaç, bir kişinin iş yerinde, evde veya toplumda
gerçekleştirmesi gereken görevlerdeki yetkinlini tanımak ve geliştirmektir (Arthur & Nicholls,
2014). Kariyer danışmanlığı uygulamasında psikoterapist Aaron Beck’in (Beck, 1970) danışmanlık
için geliştirdiği bilişsel yaklaşımdaki davranışsal yönelime benzer hedefler kabul edilmektedir.
Bilişsel kariyer danışmanı, hastanın kendi kaynakları ve dış koşulları hakkındaki algısını değiştirme
eğilimindedir. Kişisel deneyimler ve tutumların yeniden yorumlanmasının kariyer yolunun doğru
seçimini desteklemesi beklenmektedir (Sheward & Branch, 2012). Nitelik faktörü teorilerinin
altında yatan benzer bir yaklaşım, beceri ve yeteneklerin rolünü vurgulamakta ve belirli bir
mesleğe nasıl uyum sağlayabileceklerini vurgulamaktadır.
İnsan davranışını belirleyen ilkelerin mekanik olarak kavranmasını, dıştan gelen bir alternatif olan psikoanaliz ve onun bilinçaltında şartlandırmaya olan odağı sağlar. Bununla birlikte,
bir insanın istemsiz dürtüler sistemine göre hareket ettiği algısı, davranışçı yaklaşım kadar eşit
derecede deterministiktir (Sheward & Branch, 2012).
Uzun süredir psikolojiye hükmetmiş olan iki ana konsept insan davranışının pek çok
yönünü açıklayabilir, ancak yine de, asla ulaşılamayan hedeflere ulaşmayı amaçlayan eylemleri
açıklayamamaktadırlar. Psikolojideki hümanistik hareket, insanın kapsamlı algısından ortaya
çıkmıştır ve bu nedenle kısa sürede, kendine yabancı farkındalık ve insan davranışının niyeti gibi
diğer kavramlar tarafından ihmal edilen unsurları bir araya getirebilen „üçüncü güç” olmuştur
ve böylece özgür iradenin önemini vurgulamıştır. İnsancıl psikoloji hem işlev bozukluğu ile mücadele eden insanlara hem de sağlıklı bireylerin daha iyi gelişimlerine yardımcı olmak için çaba
sarf etmektedir. Günlük hayatta önemi olan insan tecrübesinin tüm yönlerini kapsamına almaya
çalışmaktadır. Hümanist kariyer rehberliği, rehberliğin amacı doğrultusunda yönlendirilen bir
kişinin ihtiyaç duyduğu amaçlara yönelik gelişme motivasyonunu destekleme yönündeki diğer
yönelimlerden ayrı durmaktadır (Chen, 2001).
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Super’in yaşam kariyer gelişim konseptine odaklanan meslek danışmanlığı yaklaşımları,
daha geleneksel teorilere dayanan uygulamalara alternatifler sunmuştur(Super, 1978). Bununla
birlikte, mesleki literatürde daha ilişkisel, bağlamsal ve anlam temelli perspektiflere vurgu
yapılmasına rağmen, mevcut meslek danışmanlığı uygulamaları geleneksel eşleme ve bilgi
verme yaklaşımlarını yansıtmaya devam etmektedir (Amundson, Borgen, laquinta, Butterfield
ve & Koert, 2010)
Kariyer karar süreçlerini belirleyen ilginç modellerden biri, Şekil 2’de gösterildiği üzere, etkin
kariyer planlaması için kritik olan beş sürecin kullanımını sunar: bunlar başlatma, araştırma,
karar verme, hazırlık ve uygulama. İlk süreç, başlatma, temel meseleyi ele alır: (1) etkili bir
danışmanlık ilişkisi kurmak; (2) kariyer planlaması için mevcut motivasyonun belirlenmesi; ve
(3) kariyer planlaması için bağlam düzeyi oluşturmak. Bu yönlerle ilgilenmek hastanın kariyer
planlama sürecine ilişkin farkındalığını arttırmalıdır. Bununla birlikte, geleceği planlarken belirsizlik her zaman kariyer planlamasında büyük bir engel oluşturmaktadır ve hastalar kendilerini
yönlendirmek için sezgilerine güvenmeyi öğrenmelidirler (Magnusson, 1995).

Başlatma
Şekil 2.

Araştırma

Karar Verme

Hazırlık

Uygulama

Etkili kariyer planlaması için kritik süreçler. Kaynak: Magnusson, 1995.

Bazı kariyer tercihleri, kariyer yolu seçim kararları ve mesleki çıkar süreçleri bilinçsiz olarak
ele alınabilir. Bu durum, insan kararlarının ve davranışlarının karmaşıklığının anlaşılmasından
gelir. Mesleki kararların bilinçaltı geçmişlerini kabul etmeye dayalı mevcut kariyer danışmanlığı
modelleri, psikoterapide büyüyen psikodinamik modellerle benzerdirler. İlişkili insan süreçlerinin karmaşıklığı konusundaki anlayışımız geliştiği için entegre teori ve terapilere yönelik eğilim,
örneğin psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve kişi merkezli savunma gibi saf psikoterapi teorilerinin savunması, giderek daha az uygulanabilir hale gelir. Aynı süreç birçok kavramsal yaklaşımın
değiştirilmesine ve kariyer danışmanlığı kuramlarının gittikçe eklektik ve sistematik olmasına yol
açar (Dyer, Pizzorno, Valach L ve Young RA, 2010).
Anlatımlı kariyer danışmanlığı, yapılandırmacı olarak kariyer yaklaşımını örneklendirmektedir. Anlatımlı kariyer danışmanlığı, mesleki danışman ve rehberlerin dinamik ve işbirliğine dayalı
bir ilişkide oldukları, danışmanın çeşitli teknik veya süreçlerden oluşan bir repertuarı kullandığı,
danışmanların hedeflerini belirleme ve bunlara göre hareket etme konusuna odaklanan, büyük
ölçüde sözlü bir süreçtir; kendi anlayışını, ilgili kariyer endişelerini ve mevcut davranışsal seçenekleri anlayabilmenin yanı sıra, kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmiş olan danışana
bilinçli kararlar alma konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır (McMahon, 2017). Danışman
ve danışan arasındaki ilişki, yapılandırmacı danışmanlıkta çok önemlidir. Anlatımlı kariyer
danışmanlığı, bir müşterek yaratıcı- danışman ile danışanın kendi hayat hikayesini yaratması için
bir anlam oluşturma sürecini kapsar. Bu, sadece konuşulan bir süreç değildir, anlatı yaklaşımına
katkıda bulunabilecek önemli görsel ve mekansal tekniklerden bazıları hayat çizgileri, yaşam
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rolleri daireleri, kart çeşitleri, hedef haritası, merdiven oluşturma, aile oluşumları (Hellinger tarzı
değil) ve yönlendirilmiş fantezi oluşturulmasıdır (McIlveen & Patton, 2007).
Sistemik yaklaşım gittikçe daha popüler hale gelmektedir. Genç yetişkinlerin işe alınması
sırasında deneyimlerin bir sonucu olarak hazırlanan yapısal çözümlerin bazı iyi uygulamaları
vardır (McMahon, 2005). Buna iyi bir örnek, ABD Ulusal Fonu’nun Genç Yetişkin Girişimleri’dir.
UFGYG Fonu tüm ABD’de nihai olarak endüstri ortaklıklarının ve işverenlerin genç yetişkinleri en
etkin şekilde nasıl etkilediğine ilişkin derin bir anlayış geliştirmeyi ve bu bilgiyi paylaşarak ülke
çapında işverenlerin ve işgücü geliştirme paydaşlarının milyonlarca genç yetişkinin potansiyeline
erişebilmelerine ve onlara yatırım yapmalarına yardımcı olmak istemektedir(Wagner ve İşgücü
Çözümleri Ulusal Fonu (NFWS), 2015). İşsizliğin önlenmesine yönelik yerel anlaşmalara benzer
bir model, yerel belediyelerle yapılan Alman Kamu İstihdam Hizmeti anlaşmaları ya da Birleşik
Krallık İstihdamı Saklama ve Geliştirme (ERA) programıdır (Spermann, 2015).
Holland’ın Kariyer Seçimi Teorisi çerçevesinde, kariyer seçimi, kişi ve çevre arasındaki en iyi
uyum olarak çerçevelendirilir ve gerçekçi, araştırmacı, sanatsal, sosyal, girişimci ve konvansiyonel oalarak altı genel kişilik türüne dayanır (Gottfredson & Johnstun, 2009). Kişisel özelliklerin
perspektifi ve bunların mesleki çevreye uyumu da İş Ayarlama Teorisinin temelini oluşturmaktadır.
Bu modelde bireyler, kendi değerleri çalışma ortamında verilen ödül türleriyle eşleştiğinde en
iyi şekilde çalışırlar. Bu modelde tanınan kritik değerlerden bazıları fedakarlık, başarı, rahatlık,
güvenlik, özerklik ve statüyü içerir (Swanson & Fouad, 1999). Super’in Teorisi diğer noktaları da
vurgulamaktadır. Super, gelişimsel bir bakış açısı kullanır ve bireylerin yaşamları boyunca ve mesleki
çevreyle etkileşimde bulunduğu önemli yaşam aşamalarını ve rollerini vurgular. Son olarak, Sosyal
Bilişsel Kariyer Teorisi çerçevesi çoğunlukla öz yeterlilik, sonuç beklentileri ve öğrenme deneyimleri gibi bilişsel faktörlere odaklanmaktadır (Bocanegra, Gubi ve Cappaert, 2016).

Danışman yetkinlikleri
Yetkinlik, „belirli durumlarda, insanların karmaşık talepleri karşılama, yansıtıcı bir şekilde
yeterli psikososyal kaynakları çizme becerisi” olarak tanımlanabilir (Schiersmann et al., 2012,
s. 34). Kariyer danışmanı yetkinliklerinin tanımı ve sınıflandırılması, danışmanın anlaşılması,
onun alanı ve temel amaçlarına bağlıdır. Kariyer koçluğu mesleği son on yılda gelişen dinamik bir
alandır. Bununla birlikte, evrensel olarak kabul edilmiş bir tanım veya ampirik tabanlı yetkinlikler
olmadığı için bu alanın gelişimine yönelik bir sınırlama vardır (Hatala & His, 2011).
Yazarların okul danışmanlarının kariyer danışmanlığı alanında yetkinlik algılarını araştırdıkları
niteliksel araştırmalardan birisi, yetkili bir okul danışmanının aşağıdaki özelliklere sahip olması
gerektiğini belirtti: (a) doğru bilgileri güvence altına alıp bu bilgileri öğrencilere hızlı bir şekilde
sunma yeteneği (b) bölgesel veya ulusal okul reherliği organizasyonlarında iktif bir üyeliği
olması (c) Mesleki gelişim için mesleki ağların kullanılması, (d) büyük sorumluluklar alınmasına
rağmen öğrencilerle iyi ilişkiler kurulması (e) marjinalize olmuş öğrenci nüfuslarına ulaşma ve
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( f) profesyonel okulu danışmanının rolüne kişisel saygı ve tefekkür. (Morgan, Greenwaldt ve
Gosselin, 2014).
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Değerlendirme

Teknoloji

ABD kariyer danışmanının asgari yeterlilik alanları (NCDA). Kaynak: NCDA – National
Carer Development Association, 1997/2009.

Yazarların, okul danışmanlarının kariyer danışmanlığı alanında yetkinlik algılarını
araştırdıkları niteliksel araştırmalardan biri, yetkili bir okul danışmanının aşağıdaki özelliklere
sahip olacağını belirtti: (a) doğru bilgileri güvence altına alıp öğrencilere hızlı bir şekilde sunma
yeteneği (b) devlet veya ulusal okul danışma kuruluşlarına aktif bir üyelik (c) mesleki gelişim
için mesleki ağların kullanılması, (d) büyük yüklü olmasına rağmen öğrencilerle iyi ilişkiler kuran
bağlantılar, (e) marjinalize olmuş öğrenci nüfuslarına ulaşma ve (f) bir meslek okulu danışmanının
rolüne kişisel saygı ve yansıması. (Morgan, Greenwaldt ve Gosselin, 2014).
Yine de, özellikle kadınlara ve kızlara özel olarak hitap eden (Bask ve And Others, 1973; Ettinger,
1991), her basamağı ve mesleğe rehberlik sürecini destekleyen çok sayıda detaylı rehberler
bulunmaktadır (Birk ve diğerleri, 1985; Coogan PA & Chen CP, 2007). Yazarlar, bilginin kariyer
planlamasında başkalarına yardım etme kabiliyeti için birincil temel olduğuna katılmaktadırlar. Bilgi,
farkındalığı geliştirmeye ve kendimizi ve başkalarını anlamamızı sağlar. Danışman, bilgiye dayanan
uygulama yeteneklerini kullanarak, öğrencinin anlayışını geliştirebilir ve danışanlara duygusal ve
davranışsal destek sağlayabilir (Baryła-Matejczuk, 2013; Brammer & MacDonald, 1998).
Yetkinlikler için özel talepler küreselleşme süreçlerinden kaynaklanmaktadır. Yirmi birinci
yüzyılın şafağında, tüm kariyer danışman eğitimcileri, denetleyicileri ve eğiticiler iki önemli
eğilimi ele almalıdırlar. Birinci eğilim, mesleğin gittikçe farklılaşan bir iş gücünün ihtiyaçlarına
verdiği cevapla ilgilidir ve ikinci trend ise, bağımsız ulusal ekonomilerin dünyasından bağımlı
bir küresel ekonomiye geçiş üzerinedir. (Evans & Larrabee, 2002). Çok kültürlülük yetkinlikleri,
özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde göründüğü üzere, kariyer danışmanlığı psikolojisinde etkin
uygulama için gereklidir. Çok kültürlü danışmanlık yetkinlikleri danışman eğitiminde giderek

Kariyer rehberliği. Teoriler ve örnekler
daha önemli bir bileşen haline gelmiştir ve çok kültürlü yetkinlikleri eğitmeye odaklanmış bazı
iyi tanımlanmış dersler bulunmaktadır (Hays, 2002). Bununla birlikte, geçiş sırasında kariyer
danışmanlığı sürecini destekleyen çok boyutlu ve çok kültürlü, entegre bir araç yoktur.
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Danışman kişilik özellikleri
Danışman, yukarıda sunulan çeşitli kavramsal teorilerin ışığında hem kişisel nitelikler hem
de yeterlilik açısından bir dizi şartı yerine getirebilmelidir. Hümanistik çerçevede, bir danışmanın
doğru gelişimini kolaylaştıracak koşulların oluşturulması ancak, sürece katılan danışmanlar,
danışanları tamamen kabul ettikleri ve aynı zamanda istedikleri her şeyi yerine getirmek için aşırı
özgürlük vermedikleri ve limitlerini aşmaları için onları motive ettikleri ve zorlukları tekrarlamaları
üzerine onları eğittikleri sürece mümkündür. Eğer bu gerçekleşirse, danışmanın diğer insanların
mesleki yönergeleri için sürekli çaba harcaması gerekmez ve aynı zamanda başkaları tarafından
takdir edilme hissi yaşayarak, kendi ihtiyaçlarına göre davranmalarını sağlar. Yukarıdakilere
dayanarak, mükemmel danışman, insanların iyiliğine inanç, kişinin haysiyetine saygı, sabır, benlik
bilinci, öz dürüstlük ve kendini kontrol gibi nitelikleri sergilemelidir (Crisp, 2010).

İnsan iyiliğine inanç

İrade

Bireysel onura saygı

Dürüstlük

Sabır

Öz farkındalık

Şekil 4.

Danışman kişilik özellikleri. Kaynak: Crisp, 2010.

Brammer’in görüşüne göre, gelişmeyi destekleyecek olan dış faktörlerin geliştirilme süreci
kolaylaştırıcı, empati, sıcaklık ve sevecenlik, açıklık, olumlu tutum ve saygılılık, açıklık ve özgüllük
gibi özelliklerle karakterize edildiğinde etkilidir (Brammer, 1977; Brammer & MacDonald, 1998).

Bölüm 1. Danışmanlık sürecinde kariyer danışmanının rolü ve anlamı
Etkili mesleki gelişimin uygulamasının temel şartı, güven, danışanın kendini geliştirme isteği
ve becerisine inanma ve danışanın kendine doğru bir şekilde verdiği özgüveni sağlamaktır.
Dahası, karşılıklı anlayışla öğrencinin gelişimine uygun koşulları yaratma, zihinsel rahatlık ortamı
oluşturma, eyleme geçme vb. gibi sorumlulukları kendi sorumluluğu altına alma durumudur
(Brammer & MacDonald, 1998; Snyder, Shapiro, & Treleaven, 2012 s. 713-716).
Bazı yazarlar tarafından sunulduğu üzere, uygulama sürecinde, uygulayıcı ve öğrenci
arasındaki ilişki karşılıklı yakınlık, saygı ve güven duygularına dayanmaktadır. Böyle bir ilişki, iletişime açıklık ve değişime duyarlılığı arttırır. Böyle bir ilişkiyi geliştirmek için gösterilebilecek çaba,
uygulayıcının kendi niteliklerini ifade etme ve vurgulaması üzerine kuruludur: örneğin; öğrenciye
çekicilik; akıcılık ve yetkinlik; empati; sıcaklık bu yetkinliklere örnektir (Goldberg, 1998).

Danışman yetenekleri
Danışman becerilerinin özgüllüğü tartışılabilir. Araştırma, kariyer danışmanları tarafından
kullanılan tepki modlarının ortalama oranlarının, genel danışmanların modellerindeki modellerden güç açısından farklı olduğunu ancak tip olarak farklı olmadığını göstermektedir. Kariyer
danışmanları öncelikli olarak bilgiyi (%42), daha az miktarda direkt rehberliği (% 18), terimleri (%
14) ve kapalı soruları (% 9) kullanmıştır. Bu dört yanıt modu, kariyer danışmanlarının yaptıklarının
% 83’ünü oluşturmuştur.

17%

bilgi
rehberlik

9%

42%

paraphrase
kapalı uçlu sorular

14%
diğer

18%

Şekil 5.

Danışmanların iletişim sürecinde kullandıkları beceriler. Kaynak: Nagel, Hoffman, & Hill, 1995.
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Kariyer danışmanları, her yardımcının yanıt modları için ortalamanın standart sapması içinde
olup, genel olarak yardımcılara benzer olduklarını göstermektedir. Rogers, Perls ve Ellis, zihinsel
sağlık uzmanları, profesyonel olmayan karşılıklı yardım grubu liderleri, aile pratiği avukatları ve
radyo psikolojisi talk show’ları ve kısa psikodinamik terapistler gibi kişiler tarafından kullanılan
oturumlarla kariyer danışmanları tarafından kullanılan tepki modlarının ortalama oranı aynıdır
(Nagel, Hoffman, & Hill, 1995). Yanıt modu, spesifik olmayan kariyer danışmanları eğitiminin
bir sonucudur. Eğitimde danışmanlara sağlanan en popüler beceriler arasında aktif dinleme,
empati, arabuluculuk, karar verme, kendi kendine yönetim ve gelişmek için işbirliği inşaa etmek
yer alır (Smaby & Peterson, 1994).
Aynı zamanda kariyer danışmanlığında kullanılan klasik danışman becerileri tipolojisi
(Brammer & MacDonald, 1998; Nystul, 2016), Şekil 6’da gösterildiği gibi, 3 ana gruptaki en
önemli becerileri alt gruplarla böler. Başlıca gruplar şunlardır: anlama becerisi, zihinsel rahatlama kurma ve gelişmeyi kolaylaştırmak için krizleri kullanma becerisi, olumlu eylemi ve davranış
değişikliklerini teşvik etme becerisi.
A. Anlama ve iletişim kurma becerileri yedi kümeye ayrılabilir:
1.	 Dinleme ile ilgili beceriler: diğer kişinin neyi iletmek istediğine dikkat etmek, cümleleri
farklı bir şekilde anlatabilmek, netlik sağlayabilmek, danışanın algısını kontrol edebilmek.
2.	 Bir konuşmanın kontrol edilmesi (sürdürülmesi) ile ilgili yetenekler: konuşma temasının
dolaylı ve doğrudan kontrolü, konuşmanın konulardan birine odaklanması, açık soruları
sorması.
3. Yansıtma kabiliyeti: danışılan kişi tarafından verilen bilgiye sunulan duygular, deneyim ve
içerikleri yansıtmak.
4. Başka bir kişi tarafından ifade edilen birçok düşünceyi ve duyguyu tekrarlama yeteneği.
5. Yüzleşme kabiliyeti: Danışmanın kendi duygularını tanıması, duyguları paylaşmak ve
tanımlamak, geri bildirim sağlamak, kendi vücut ve duygularıyla kontak sağlamak,kendini
yineleyebilmek ve ilişki kurabilmek.
6. Yorumlama yeteneği: yorumlayıcı soruları kullanabilme, fantezi ve metaforları kullanma.
7. Bilgilendirme kabiliyeti: Danışman için önemli olan bilginin sağlanması, danışmanın
kendi deneyimlerinden gelen tavsiyeler verilmesi, bir probleme yaklaşmanın yolları ve
muhtemel çözüm önerileri sağlamak.
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Anlama

Kalkınmayı kolaylaştırmak
için zihinsel konfor kurma
ve krizler kullanma

Olumlu eylem ve
davranış değişikliklerinin
özendirilmesi
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tekrarlama
karşılık
çeviri
bilgilendirme
Şekil 6.

odaklanma
değişen davranışlar
başka uzmana
yönlendirme

Danışman yetenekleri kategorileri. Kaynak: Nagel, Hoffman, & Hill, 1995.

B. Zihinsel konfor kurma ve gelişmeyi kolaylaştırmak için zorlukları ve krizleri kullanma becerileri dört kategoriye ayrılabilir:
1.	 Destekleme becerisi: temas kurma, yatıştırma ve rahatlama.
2.	 Bir krize müdahale edebilme becerisi: umut verebilme, teselli etme, kontrol.
3. Odaklama yeteneği: güçlü yönlerini tanımlama, gelişimsel deneyimleri gözden geçirme,
„en zirvedeki deneyimleri” hatırlama.
4. Başka uzmanlara yönlendirebilme ve gerektiğinde – uzmana ulaşmada ve uzmanla temas
kurmada yardım etme yeteneği.
C. Olumlu eylem ve davranış değişikliklerini teşvik etme yeteneği iki kategoriye ayrılabilir:
1.	 Sorunları çözme ve kararlara ulaşma becerisi: sorunları belirleme, sorunları analiz etme,
problemleri hedeflere dönüştürme, alternatifleri ve sonuçları araştırma, ilerisi için planlama yapma, kanıtlanmış çözümleri genelleştirme ve bunları diğer yaşamsal durumları
içerecek şekilde genişletme becerisi.
2.	 Davranış değiştirme yeteneği: modelleme, ödüllendirme, yok etme, hassasiyetsizleştirme
(Brammer, 1977; Brammer & MacDonald, 1998; Johnson & Johnson, 1992; Nystul, 2016).
Danışmanın iletişim faaliyetinin belirli bir kısmı genellikle geri bildirim ile bağlantılıdır.
Danışmanlar geribildirim verir ve alırlar. Geri bildirim „bir eylem, olay veya işlem hakkında
orijinal veya kontrol eden kaynağa ilişkin değerlendirme veya düzeltici bilgilerin iletimi”
dir. Özellikle, olumlu geribildirim, davranışları güçlendirebilecek güçlere odaklanmaktadır.
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Düzeltici geribildirim, istenmeyen sonuçları olan davranışları ele alır ve bazen tehditkar olarak
algılanabilmesine rağmen, bu geri bildirim değişikliği teşvik edebilir (Swank & McCarthy, 2013).
Kariyer rehberliği etkinliği çoğunlukla okullarda yapılır. Okullarda kurumsal bağlamda gençlik
kariyer danışmanlığı, danışman – öğretmen işbirliğine dayanmaktadır. Anne-babalar arasında
yapılan ve onların danışman aktivitelerine yönelik beklentilerini saptamak için yapılan bir
araştırmanın sonuçlarının analizi, bir ortaokul çocuğunun ebeveynlerini ilgilendiren dokuz genel
temayı veya konu kategorilerini ortaya çıkarmıştır: bunlar Ebeveynlik Becerileri, Adölesan Öz
Yönetim, Öz Farkındalık ve Özgüven, Akademik Olanaklar ve Kariyer Seçenekleri, Akran İlişkileri
ve Becerileri, Duygusal Sağlık, Fiziksel Sağlık ve Zindelik, Ebeveyn Öğretmen / Personel İletişimi
ve Teknoloji Güvenliği ve Kullanımı olarak sınıflandırılabilir (Grubbs, 2013). Kariyer planlaması
açısından ortaya çıkan öğrencilerin akademik fırsatlarına ve kariyer tercihlerine rehberlik etmek,
yukarıda bahsedilen becerilerin çoğunu kapsar. Ebeveynlerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak
için okul danışmanları kısmen kariyer rehberleri olmalıdırlar, etkinlik planında ebeveyne dayalı
kariyer eğitimi ve danışma müfredatı ve müdahaleleri de tasarlanmalıdır.

Danışmanlık araçları
Kariyer danışmanlığı, danışılan kişinin daha iyi anlaşılması için etkili araçlar sağlamanın bir
süreci olarak anlaşılabilir. Tipik olarak araç setleri, danışma kaynaklarını ve sınırlamalarını, iş
gücü piyasası ile ilgili genel ve yerel bilgi kaynaklarını, egzersiz şemalarını, grup eğitim araçlarını,
bireysel koçluk araçlarını ve diğer birçok enstrümanı tanımaya yardımcı olan kendi kendini
değerlendirme anketleri, anketler ve testler içerir. Aletler doğrudan kişiler arası temas sırasında
kullanılır, ancak danışmanlara destek vermek için bazı dolaylı yollar da vardır. Bilgisayar tabanlı
iletişim ve sosyal medya araçlarının kullanımı katlanarak artmakta ve uygulamaları yeni ihtiyaç
alanları ve kişiler arası ilişkilerin yeni modellerini yaratmaktadır. Rehberlik uygulayıcıları, bilgi
ve iletişim teknolojisini bir kaynak, iletişim ve materyal geliştirme aracı olarak kullanma konusunda yeterliklere ihtiyaç duyabilirler. Kariyer hizmetlerinde sosyal medya hızla bir gereklilik
olmaktadır ve aynı zamanda bu yeni mod alanında çalışmak için bir yeterlilik ve fırsat olarak
öenemi artmaktadır. Çok sayıda kişi için sosyal medya, yalnızca bilgi paylaşmak, iletişim kurmak
ve birbirleriyle sosyalleşmek için kullanılan çevrimiçi araçlardan oluşan bir koleksiyon haline
gelmiştir. Daha geniş bir anlamda, sosyal medya, bireylerin ve grupların ortak bir anlayış geliştirmek ve içeriklere, topluluklara ve Web 2.0 teknolojisine anlam yüklemek için kullandıkları
bir süreç olarak tanımlanabilir. Kettunen ve meslektaşları, uygulayıcıların kariyer hizmetlerindeki sosyal medya yeterliliklerini, sosyal medyayı kullanabilme becerileri olarak dört kategoriye
ayırmışlardır: bunlar bilgiyi sağlama, kariyer hizmetleri sağlama, işbirlikçi kariyer keşfi, ve birlikte
kariyer oluşturma (Kettunen, Sampson ve Vuorinen, 2015). İlk iki yetki, danışmanlar tarafından
ICT kullanarak açık ve yaygın şekilde uygulanmaktadır. İşbirlikçi kariyer araştırması için sosyal
medyadan yararlanma yetkinliği, akran grubu üyeleri arasında mesleki öğrenmede işbirlikçi süreçleri geliştiren yöntemler, teknikler ve etkinlikler üzerine yoğunlaşıldığında ortaya çıkar. Önceki
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kategorilerde sosyal medya alternatif bir kanal işlevi görürken, bu süreçte uygulayıcılar sosyal
medyayı etkileşimli bir çalışma alanı ve kariyer hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak algılarlar
(Kettunen ve diğerleri, 2015, s. 49-50). Yazarlar, kariyer hizmetlerindeki sosyal medya alanındaki
yetkinliğin, kariyer sorunları üzerinde topluluktaki bireyler arasında paylaşılan deneyimlerin ve
anlamlı birlikte yapılandırmaların ortaya çıktığı birlikte kariyer geliştirmek durumundan faydalanan bir yetenek olarak altını çizerler. Praktisyenlerin sosyal medyaya yaklaşımları sistematik
olarak odaklanmıştır; yani, kariyer hizmetlerinin organizasyon kültürünü yeniden düşünmeye
vurgu verilmektedir ve ayrıca uygulama ve eğitimin ideolojisine ve yöntemlerine yeniden
odaklanmaya da vurgu verilmektedir (Kettunen ve diğerleri, 2015, s. 50-51).
öz değerlendirme anketleri
danışma kaynaklarını ve sınırlamalarını tanımaya yardımcı olan anketler ve testler
işgücü piyasası hakkında genel ve yerel bilgi kaynakları
egzersiz şemaları
grup eğitim araçları
bireysel koçluk araçları
diğer
Şekil 7.

Danışmanlık araçları grupları.

Kariyer danışmanları için bir veya çok boyutlu entelektüel yetenek teorilerine dayanan
ilginç çevrimiçi araçlar vardır. Bu tür araçlara örnek olarak, C. Branton Shearer tarafından geliştirilen Çoklu Zeka Geliştirme Değerlendirme Ölçekleri, MİDAS olabilir. Test, 10-14 yaş grubundaki çocuklara yöneliktir ve çoklu zeka kuramının kariyer danışmanlığı sürecine entegrasyonuna
dayanmaktadır. Test yazarları ve diğer bazı bilim adamları, çok boyutlu bakış açısının zekaya
uygulanması sayesinde hastaların kariyer karar verme sürecinde ve kişisel gelişimde iyileşme
sağlayabileceğini kanıtlamıştır (Bordei, 2015). Benzer bir örnek Gardner teorisine dayanan 7-16
yaş arası çocuklar için çevrimiçi Çoklu Zeka Testi (TMI-TUW) aracıdır. Test entelektüel potansiyelin değerlendirilmesine izin verir ve eğitim ve erken mesleki yönlendirme planlamasını destekler (Poleszak, Porzak, Kata ve Kopik, 2014). Bu araçların çok kullanışlı olduğu kanıtlanmıştır
ancak birinin karmaşık ve erken değerlendirmelerin sonuçlarının etik olarak değil, gelecek
keşif için bir başlangıç noktası olarak anlaşılması gerektiğini unutmamalıdır. MIDAS veya TMI
ölçekleri tarafından elde edilen bilgileri, okul kayıtları, hobiler veya öğrencilerle ve ebeveynler,
öğretmenler veya diğer referans kişiler gibi bilgili kişilerle derinlemesine görüşmeler gibi diğer
kaynaklardan elde edilen bilgilerle karşılaştırmak zorunludur.
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Danışmanlık yalnızca BİT araçları tarafından desteklenmez, doğrudan kişisel temas olmadan
tamamen internet ortamında olarak yapılabilir. İnternet tabanlı hizmetler kariyer hizmetlerinin
etkililiğini artıran ve aynı zamanda disiplinin ve içindeki pratiklerin profilini geliştiren hizmet
sunumunda yeni olanaklar dünyasını ortaya çıkarmaktadır. Bazı yazarlar ve uygulayıcılar online
danışma ve çevrimiçi tabanlı hizmetleri insanlıktan uzaklaşmış olarak kabul etmektedir ve bu
nedenle kabul etmemektedirler. Öbür taraftan ise, hastaya yönelik hizmet sunumunun geliştirilmesinde kullanıcıya dikkat ederek, insanlıktan uzaklaşmış teknolojiyle ilgili birçok argüman büyük
ölçüde çürütülebilir. Kullanıcı deneyimini uyarlamanın zorunluluğunun Bilgi İletişim Teknolojileri
(BİT) Sistemleri ile yüz yüze danışmanlıkta olduğu kadar güçlü olduğunu anlamak, daha etkin ve
kullanışlı sistemler imkânı sunma olanağı verir (Bright, 2015).
Çevrimiçi siyasal pazarlama modeline dayalı olarak geliştirilen çevrimiçi kariyer danışmanlığı
sağlamaya yönelik yararlı teknikler ve araçlar, yaklaşık 20 yıldan beri danışmanlık süreçlerinde
bulunmaktadır. Mesleki siber-dükkan satma, örneğin e-postayla gönderme, bülten tahtası, sohbet
odasında tartışmalar, bilgisayar destekli veya simüle konuşma ve kısa mesaj olarak sağlanabilir
(Nystul, 2016). Varlık Teknikleri olarak adlandırılan, yazılı siber rehberlikte iletişimin ses tonu
ve sözsüz elementleri gibi durumların yokluğunun üstesinden gelmek için iyi düşünülmüş ve
değerlendirilmiş teknikler bulunmaktadır. Varlık Teknikleri şunlardır: Duygusal Braketleme,
Tanımlayıcı Uyum, Tanımlayıcı Görüntüler ve Zaman Varlığı. Duygusal Braketleme, gözlemlenemeyen iç düşünce ve duygular hakkında yazdığımız köşeli ayraçları kullanır. Tanımlayıcı Aciliyet,
hastaya, danışmanın gözlemlenebilir, sözsüz olmayan davranışları hakkında bilgi verir. Tanımlayıcı
Görüntü, danışanın danışmanlık ortamıyla alakalı bir zihinsel resim oluşturmasına yardımcı olmak
için tanımlayıcı dil kullanmaktır. Danışmanın bürosunun açıklamaları, hava durumu ve topluluk
bağlamı, alakalı olabilecek bazı tipik imgelerdir. Zaman Varlığı, danışan ve danışman sanki aynı
anda iletişim içerisindeymiş gibi yazmayı içerir. Teknik, eşzamansız danışmanlıkta özellikle önemlidir (Murphy & Mitchell, 2009). Aynı yönlendirme kaynağından gelen danışanlarla yüz yüze
çevrimiçi danışmanlık ve çevrimiçi danışmanlık karşılaştırması, sonuç ölçütlerinde önemli bir
farklılığın bulunmadığını gösterir. Varlık Tekniğinin, iki yöntem arasındaki sonuçlarının arasında
fark olmamasında önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir (Murphy ve Mitchell, 2009).
Tüm uygulama becerileri ve yetenekleri ve yukarıda açıklanan araçların kullanımı, bunu
yapmaya istekli olan herkes tarafından öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Sözü edilen becerilerin
geliştirilmesi ancak uzun vadeli psikolojik eğitim ile mümkündür ve iyi hazırlanmış eğitim multimedya materyalleri yardımıyla desteklenir. Bir kariyer danışmanının yeterliliklerinin, uygulanan kişinin aktif katılımı ve istekliliği ile birleştiğinde, yalnızca istenen sonuçları sağlayacağı
vurgulanmalıdır. Bu kitabın sonraki bölümleri, yukarıda bahsedilen araçların ve tekniklerin
tanımlarını içermektedir.
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Bölüm 2. Genel meslek grupları
Meslekler hızla değişiyor ve toplumdaki iş olanaklarının sayısı ve yapısı gittikçe daha karmaşık
hale geliyor. Kariyer kararlarının alındığı bağlam dinamiktir (Magnusson, 1995). Meslek gruplarını
tanımlayabiliriz ancak modern bir mesleğin tanımı sadece bir kaç yıldan uzun olmayacak şekilde
geçerli kalmaktadır. Özellikle bu durum açık bilgi şirketleri ve topluluklarındaki bilgi teknolojisi (BT) uzmanları arasında görülebilir. Dış bilgi topluluklarındaki çalışan katılımının etkisi, bilgi
işlemde ve bir çok genç açısından popülerdir ve bu süreci güçlendirmektedir. (Huang &Zhang,
2016). Bazı meslekler için belirlenen yeterlilik setleri ya iki mesleğin karışımıdır ya da dinamik
bir şekilde değişmektedir, örnek olarak bilgi işlemin ve grafik veya modellerin, sosyologların,
satış uzmanlarının ya da diğer işinin ehli internet araçları kullanıcılarını kapsayan internet sayfası
tasarımcıları veya trendleri belirleyen pazarlamacılar veilebilir.
Diğer sorun iş ve kariyer arasındaki seçimden gelmektedir. Bir kişiin devamlı olarak para
kazanmak için yaptığı iş olarak tanımlanan bir meslekte genellikle basit görevleri tanımlamak
kolaydır. Birinin uzun zamandır yaptığı bir iş veya meslek olarak tanımlanan bir kariyer, yalnızca
pozisyonları değil, aynı zamanda gelişim ve değişim de gerektirmektedir ancak bazen meslekler
ve mesleki görevler daha karmaşıktır. Bir kişi kariyerinde genellikle birden fazla işte çalışmaktadır.
Ayrıca kendi mesleğini tanımlayan alanda meslek değiştirmek bir kişi için daha kolaydır.
Kariyer değiştirmek daha zordur ve yeni kariyerinde kişinin en dipten başlaması gerekebilir.
Bazı öğretmenler okullarda müdür olur ve bazı mühendisler fabrikalarda yönetici olurlar. Aynı
zamanda, tipik bir mühendisin öğretmen haline gelmesi ve ardından okul müdürü olması çok
daha zor olabilir ve bu durumun tersi de yine aynı şekilde zordur. Meslekler açısından herhangi
bir kariyer yolunun tarifi yanıltıcı olabilir ve kariyer sınıflandırması imkansızdır. Dahası, ülkeye
bağlı olarak aynı mesleğin birçok tanımları vardır. Meslekler ve meslek gruplarının tanımları,
açıklanacak mesleklerin farklı yönleri arasındaki yukarıdaki sınırlamaların ve bağlantıların
tümünü göz önünde bulundurarak analiz edilmelidir.

Mesleklerin sınıflandırılmasının metodolojisi
İş piyasasıyla ilgili birçok sınıflandırma vardır. En önemlilerinden biri, Uluslararası Ekonomik
İşbirlikliğin Sınai Sınıflandırması (ISIC) ‚dir. ISIC, üretken faaliyetlerin uluslararası referans
sınıflandırmasıdır. Temel amacı, bu tür etkinliklere göre istatistiklerin toplanması ve raporlanması
için kullanılabilen bir etkinlik kategorileri seti sağlamaktır (ISIC, Rev.4, 2008). ICNPO, Ulusal
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Hesaplar Sistemi’ndeki Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar El Kitabı’nda kar amacı gütmeyen kurum
sektörünün tasvir edilmesi için önerilen sınıflandırmadır. Eğitim kurumları, verdikleri programların
türüne göre Uluslararası Eğitim ve Öğretim Standartlarına (ISCED) göre sınıflandırılır. UNESCO,
üniform ve uluslararası kabul görmüş tanımlara dayanarak eğitim istatistikleri ve göstergelerinin
ülkeler arasında karşılaştırılmasını kolaylaştırmak için ISCED sınıflandırmasını geliştirdi. 2011’de
ISCED’e bir revizyon UNESCO Üye Devletleri tarafından resmen kabul edildi (ISCED 2011, 2012).
Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Meslek Standartları Sınıflamasını (ISCO) oluşturur
ve gerçekleştirir. ISCO, istatistiksel sayımlar ve anketler yoluyla elde edilen mesleki bilgilerin yanı
sıra idari kayıtlardan sınıflandırılması ve toplanması için bir sistem sunmaktadır. ILO’nun sorumlu
olduğu başlıca uluslararası sınıflandırmalardan biridir. ISCO standartları, uluslararası ekonomik ve
sosyal sınıflandırma ailesinin bir parçası olarak kurulmuştur. ISCO’nun ilk sürümü, 1957’de Dokuzuncu Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) tarafından kabul edildi ve ISCO-58
olarak bilinmektedir. Sonraki sürümler ISCO-68 ve ISCO-88 olarak kabul edildi ve yaygınlaştırıldı.
Bu metin hazırlanırken geçerli olan son sınıflandırma sürümü ISCO-08 (2007’de kabul edilmiştir) olarak bilinir. Bu, meslekler arasındaki yapı, tanımlar ve yazışma tablolarını oluşturmaktadır.
Farklı ülkelerdeki mesleki istatistikleri karşılaştırmak ve göçmen işçilerin istihdamı veya kabulü
gibi diğer mesleki bilgileri iletmek için bir temel oluşturmaktadır. Aynı zamanda, ulusal mesleki
sınıflandırmalarını geliştirilirken veya mevcut meslekleri yeniden gözden geçirirken, ülkeler için
bir model oluşturmaktadır. Bu ISCO versiyonları ve onun metodolojilerine benzer olan veya
onlara dayanan bir çok ulusal meslek klasifikasyonları bulunmaktadır. ISCO’ya sınıflandırılacak
birincil birimler mesleklerdir. Meslekler gerçekleştirilen işin türüne, yani gerçekleştirilecek görev
ve görevlere (ISCO-08, 2012) dayanarak ISCO’ya sınıflandırılır.

İşler, meslekler, beceri seviyeleri ve uzmanlık alanları
Kategorilerin çoğunda meslek sınıflandırmasının temel metodolojisi, Uluslararası Meslek
Standartları Sınıflaması (ISCO) ve Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması (ISCED) ‚nin desteğiyle
hazırlanır. Bu tür kategorizasyonları anlamak için, ISCO-08 sınıflamasının sunduğu bazı temel
tanımları bilmek gerekir. ISCO-08’de bir iş, „bir işveren ya da serbest meslek sahibi olmak da
dahil olmak üzere, bir kişi tarafından gerçekleştirilen veya oluşturulacak olan bir dizi görev ve
sorumluluklar” olarak tanımlanmaktadır.
Meslek, bir işte gerçekleştirilen iş türünü ifade eder. Meslek kavramı, „ana görev ve
sorumlulukların yüksek düzeyde bir benzerlik ile karakterize edildiği bir iş kümesi” olarak
tanımlanır. Bir kişi şu anda düzenlenen ana iş, ikinci bir iş, gelecekteki bir iş veya önceden düzenlenen bir iş aracılığıyla bir meslekle ilişkili olabilir. Meslek, şekil 12’de görülen ISCO-08’de 10
büyük gruba ayrılmıştır.
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1. Yöneticiler
2. Uzmanlar
3. Teknisyenler ve Ortak Profesyoneller
4. Masa Destek Görevlileri
5. Hizmetler ve Satış Çalışanları
6. Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Çalışanları
7. Zanaat ve İlgili Esnaf İşçiler
8. Fabrika ve Makina Operatörleri ve Birleştiriciler
9. İlköğretim Meslekleri
10. Silahlı Kuvvetler Meslekleri
Şekil 8.

Başlıca meslek grupları (ISCO-08, 2012). Kaynak: ISCO-08, 2012.

Beceri, belirli bir işin görev ve sorumluluklarını yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanır.
ISCO-08’in amaçları doğrultusunda meslekleri gruplar halinde düzenlemek için iki beceri boyutu
kullanılır. Bunlar, beceri seviyesi ve beceri uzmanlığıdır. Beceri düzeyi, bir meslekte oluşacak görev
ve sorumlulukların karmaşıklığı ve kapsamının bir fonksiyonu olarak tanımlanır. Beceri uzmanlığı,
gerekli bilgi alanı, kullanılan araçlar ve makineler, üzerinde çalışılan veya kullanılan malzemeler ve
üretilen malların ve hizmetlerin çeşitleri açısından değerlendirilir; (ISCO-08, 2012).
ISCO-08 tarafından sağlanan becerilerin ayrıntılı açıklaması, şekil 9’de açıklanan dört
seviyede gruplandırılmıştır.

31

Kariyer rehberliği. Teoriler ve örnekler

32

Seviye 1 - Kürekler veya elektrikli süpürgeler gibi basit elektrikli ekipmanların
kullanılmasını gerektirebilecek, basit
ve rutin fiziksel veya manuel görevlerin
yapılması. Temizlik gibi görevleri içerir;
kazma; Elle kaldırma ve taşıma malzemeleri; Elle (bazen mekanik işlemler
bağlamında) malların sınıflandırılması,
depolanması veya monte edilmesi;
Motorlu olmayan araçlar çalıştırmak;
Ve meyve ve sebzeleri toplama.

Seviye 2 - makine ve elektronik cihazların
çalıştırılması gibi görevler; Araç sürme;
Elektrikli ve mekanik ekipmanların
bakımı ve onarımı; Ve bilgilerin manipüle
edilmesi, düzenlenmesi ve depolanması.
Güvenlik talimatları gibi bilgileri okuma,
işin yazılı kayıtlarını tamamlama ve basit
aritmetik hesaplamaları doğru bir şekilde
gerçekleştirme becerisi esastır. Birçok
meslek, nispeten gelişmiş okuma yazma
ve aritmetik becerileri ile iyi kişilerarası
iletişim becerileri gerektirir.

Seviye 3 - Uzmanlaşmış bir alanda
gerçek, teknik ve prosedürel bilgiye ve geniş
kapsamlı bir yapıya ihtiyaç duyan karmaşık
teknik ve pratik görevler. Sağlık, güvenlik
ve ilgili yönetmeliklere uygunluğun
sağlanması; Belirli projeler için gereken
malzeme ve işçilik miktar ve maliyetlerine
ilişkin ayrıntılı tahminlerin hazırlanması;
Diğer çalışanların faaliyetlerini koordine
etme, denetleme, kontrol etme ve planlama. Bu beceri düzeyindeki meslekler
genellikle yüksek düzeyde bir okuryazarlık
ve aritmetik beceri gerektirir ve iyi gelişmiş
kişilerarası iletişim becerileri gerektirir.

Seviye 4 - karmaşık problem çözme, karar
verme ve yaratıcılık, uzmanlaşmış bir
alanda teorik ve olgusal bilginin geniş bir
yelpazesine dayalıdır. Belirli bir alanda
analiz ve araştırma, hastalığın tanısı ve
tedavisi, başkalarına bilgi verilmesi ve
yapıların, makinelerin ve inşaat ve üretim
proseslerinin tasarımı. Geniş okuma-yazma
ve aritmetik seviyeler ve mükemmel
iletişim becerileri. Karmaşık yazılı materyalleri anlamak ve kitaplar, resimler, performanslar, raporlar ve sözlü sunumlar gibi
karmaşık fikirleri medyada iletmek.

Şekil 9.

Yetenek seviyeleri Kaynak: ISCO-08, 2012.

Başlıca meslek grupları beceri düzeyleriyle bağlantılıdır. Açıklama, istatistiksel verilere dayanır,
ancak muhtemel beklentileri bildirir. Bazı gruplar için, beceri düzeyleri ilkokul mesleklerinde
olduğu gibi daha tutarlıdır ve silahlı kuvvetler meslekleri gibi diğer meslekler içinse başka yönlere
çekilebilir:
• Yöneticiler: 3 + 4
• Uzmanlar: 4
• Teknisyenler ve Ortak Profesyoneller: 3
• Kırtasiye Destek İşçileri, Hizmetleri ve Satış Çalışanları Yetenekli Tarım, Ormancılık ve
Balıkçılık Emekçileri, El İşleri ve İlgili İşyerleri İşçiler, Fabrika ve Makine Operatörleri ve
Birleştiriciler: 2
• İlkokul Meslekleri: 1
• Silahlı Kuvvetler Meslekleri: 1 + 2 + 4

Bölüm 2. Genel meslek grupları

Eğitim Yolları
Beceri düzeyi kavramı, sınıflandırmanın ilk (büyük grup) seviyesinde uygulanır; bu aşamada
operasyonel önlemlerin birincisine, gerçekleştirilen çalışmanın niteliğine, resmi ve gayri resmi
eğitim ve öğretim gerekliliklerine göre daha fazla önem verilmektedir. Şekil 13’te gösterildiği gibi
dönüştürülebilir.

ISCO yetenek
seviyesi

ISCED eğitim seviyesi

4

6 6 Yüksek öğrenimin ikinci aşaması (ileri bir araştırma yeterliliğine götürür)
5a Yükseköğretimin ilk aşaması, 1. derece (orta öğretim süresi)

3

5b Yükseköğretimin ilk aşaması (kısa veya orta süreli)

2

4 Orta öğretim sonrası, üçüncü kademe dışı eğitim
3 Ortaöğrenim eğitim düzeyi
2 Ortaöğrenim orta öğretim düzeyi

1

1 İlköğretim seviyesi

Şekil 10.

ISCO yetenek seviyeleri ve ISCED eğitim seviyeleri. Kaynak: ISCO-08, 2012 & ISCED, 2011.

1-4 ve 0 gruplarına göre sınıflandırılan meslekler, yüksek vasıflı işçiler için tipiktir ve grup
5-9’a göre sınıflandırılan mesleklerden daha yüksek yeterlilik seviyesi talep etmektedirler. ISCO’nun beceri düzeyi ile ISDED eğitim seviyesindeki meslek sınıflaması arasındaki önerilen gelgit,
yetkinliklerin çalışma ömrü boyunca aynı kaldığını ve mesleğe bağlı olduğunu varsaymaz. Bilişsel olarak efor gerektiren mesleklerle ilgilenmenin yaşa bağlı olarak azalan bilişsel becerilerin
azalmasını önlediğine dayanan ve ‘’kullan ya da unut’’ olarak da bilinen hipotez, daha yaşlı
çalışanlar için geçerli değildir. 21 OECD ülkesinde okur yazarlık, aritma ve problem çözme konusunda toplanan veriler, 35 ila 65 yaşları arasında iki toplu iş kategorisi olduğu ortaya çıkardır: bir
grup yüksek vasıflı işçi olarak ele alınırken (0’dan 4’e ISCO büyük meslekler) ve diğer grup düşük
yetenekli işçiler olarak ortaya çıktı(ISCO’nun 5 ila 9 arasındaki meslek) beceriler, işte kullanılan
becerilerden bağımsız olarak her iki grup için yaşla birlikte her on yıl için yaklaşık 0.1 standart
sapma ile gerilemektedir (Albæk, 2016). Bununla birlikte, bu sınıflandırma, gençlerin kariyer
yollarını başlatmaları için yararlıdır.
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Eğitim sınıflandırması, genellikle okul öğrencileri için kariyer danışmanlığının başlangıç
bölümlerinden biri olan eğitim danışmanlığı için kullanılır. Amaç eğitim programlarını ve onların
eğitim ve öğrenimde gerekli yeterliliklerini düşünülen katılımcıya göre değil de programın içeriğine
göre sınıflandırmaktır (ISCED_F 2013, 2014). Uluslararası Eğitim ve Öğretim Sınıflandırması’nın
(ISCED) kullanımı, eğitim alanı ile sınırlı değildir, mesela mezunların çalışma alanları ve gerçek
kişi başına gayri safi yurtii hasılanın GSYİH’sı arasındaki korelasyonu değerlendirmek için iş
piyasasında uygulanmaktadır. Avrupa Birliği, İzlanda, Norveç ve İsviçre’nin 25 ülkesi için yapılan
analiz, çalışma alanlarına göre mezunların yapısının, kişi başına GSYİH ile korelasyona girdiğini ve
bu sınıflamanın önemini teyit ettiğini göstermektedir (Potočnik ve Tominc, 2013).
Bu bir programın veya yeterliliğin sınıflandırılması gereken eğitim ve öğretim alanını belirleyen ana konudur. Konu, program sırasında verilen, ilgili nitelikte olan gerçek, pratik ve teorik
bilgidir. ISCED’de 11 geniş alan, 29 dar alan ve 80 detaylı eğitim ve öğretim alanı bulunmaktadır.
Alanlar, eğitim düzeyine göre gruplandırılmıştır. ISCED, eğitim programları ve eğitim seviyeleri
(ISCED-F 2013, 2014) için üç basamaklı kodlama şemaları sağlar. Geniş ve dar eğitim alanları,
şekil 11’de listelenmiştir.

Bölüm 2. Genel meslek grupları
00 Genel programlar ve nitelikler
001 Temel programlar ve nitelikler
002 Okur yazarlık ve aritmetiklik
003 Kişisel beceri ve gelişme
01 Eğitim
011 Eğitim
02 Sanat ve Beşeri Bilimler
021 Sanat
022 Beşeri bilimler (diller hariç)
023 Dil
03 Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon
031 Sosyal ve Davranış Bilimleri
032 Gazetecilik ve enformasyon
04 İşletme, idare ve hukuk
041 İşletme ve idare
042 Hukuk
05 Doğa Bilimleri, matematik ve istatistik
051 Biyoloji ve ilgili bilim dalları
052 Çevre
053 Fizik bilimler
054 Matematik ve istatistik
06 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)
061 Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)
07 Mühendislik, üretim ve inşaat
071 Mühendislik ve mühendislik işleri
072 İmalat ve işleme
073 Mimarlık ve inşaat
08 Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik
081 Tarım
082 Ormancılık
083 Balıkçılık
084 Veterinerlik
09 Sağlık ve refah
091 Sağlık
092 Refah
10 Hizmet
101 Kişisel hizmetler
102 Hijyen ve mesleki sağlık hizmetleri
103 Güvenlik hizmetleri
104 Ulaştırma hizmetleri
Şekil 11.

Eğitim alanları. Kaynak: ISCED-F 2013, 2014.

Oryantasyon, ISCED’de eğitim programlarının içeriğinde genel veya mesleki vurgu olarak
anlaşılır. Yönlendirme ve eğitim alanları, ISCED’de iki farklı boyuttadır ve karıştırılmamalıdır.
Mesleki eğitim, ISCED 2011’de, öğrencilerin belirli bir mesleğe, ticarete veya meslek sınıfına
veya iş sınıfına özgü bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmaları için tasarlanan programlar olarak
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tanımlanır. Genel eğitim, ISCED 2011’de, öğrencilerin genel bilgi, beceri ve yetkinliklerinin
yanı sıra okuryazarlık ve aritmetik becerileri geliştirmek üzere tasarlanan programlar olarak
tanımlanır; öğrencileri genellikle aynı veya daha yüksek ISCED seviyelerindeki daha gelişmiş
eğitim programlarına hazırlamanın ve hayat boyu öğrenmenin temelidir.
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Bölüm 3. Kariyer kararları ve meslek seçimini
etkileyen faktörler
Kariyer seçimlerini etkileyen faktörler hakkında soru sorulduğunda, hemen akla gelen
ilk şeyler şunlardır: iş tanımı, eğitim ve gerekli öğrenim, kariyer görünümü ve maaş. Ancak
daha derine baktığımızda, kararlarımızı etkileyebilecek başka faktörler de vardır. Bu faktörlerden bazıları teorilere bağlıdır ve bu teoriler 1.bölümde kısaca anlatılmıştır ve 3 ana grupta
tanımlanırlar: karar verici ve ek faktörler, kişiliği ve ilgi alanlarını etkileyen gelişim deneyimleri
ve demografik ve çevresel faktörler. Bu faltörlerin önemi meslekten mesleğe değişmektedir
(Schoon, Parsons, 2002). Bu faktörlerden bazıları, kısaca 2. bölümde anlatılan teorileri teşkil
eder ve şekil 12’de gösterilmişlerdir.

mesleki
çıkarlar

kişilik tipi

mizaç faktörleri

beceri ve
yetenekler

eğitim ve mesleki
deneyimler

planlı hayat
ve mevcut rolleri

kültür

sosyo-demografik
koşullar

Şekil 12.

Kariyer tercihlerine etki eden faktörler. Kaynak: Gautam, Nigam, & Mishra, 2016; Roe,
1957; Schiersmann i in., 2012; Schmitt-Rodermund & Silbereisen, 1998.

Bazı faktörler çeşitli meslek alanlarında öneme sahiptir. Kişilik özellikleriyle ve diğer insan
özellikleriyle diğerlerinden daha fazla korelasyona sahip olabilecek birçok meslek vardır. Kişilikle ilgili olan faktörler, genellikle kişisel özelliklerin ve/veya iş çevresinin konteksini kapsayan
kompleks setlerin yeni koşullarını inceleyen yazarlar tarafından kullanılmaktadır. Örnek duygusal
emek olabilir. „Duygusal emek” terimi, hizmet sunmayı içeren mesleklerde mesleki etkileşimler
sırasında gösterilmesi beklenen duyguları ifade etmektir. Danışanlarla (hastalar, öğrenciler,
konuklar) etkileşim sırasında bir işverenin belirlediği talepleri karşılayan duygusal durumları ve
iş özelliklerini göstermek için kişinin duygularını kontrol etmesini gerektirir. Amacı, Danışanların
özel duygular uyandırmaktır; bu duygular çoğunlukla olumlu olanlardır ve dolayısıyla bir kuruluş
ya da şirket tarafından belirlenen hedefleri gerçekleştirmektedir. Neuroticism ve dışadönük
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duygusal emek ile ilişkilidir, sahte duygular ifade eğilimi nevrotik önemi yüksektir. Bazı yazarlar
da nevrotik ile yüzey eylemi (Mröz & Kaleta, 2016) arasında pozitif bir korelasyon bildirmişlerdir.
Öte yandan, aynı ana gruba ait bazı meslekler var, benzer eğitim kurslarına sahipler, ancak
farklı özellikler istemektedirler. Örnek olarak bir dizi sağlık mesleği verilebilir: mesleki terapi (OT)
ve fizyoterapi (PT). Bu mesleklerde gerekli yetkinlikler aslında çok farklıdır, ancak hizmet sunma
şekli kısmen benzerdir (Bazyk & Brandenburger Shasby, 2011; Bazyk, Glorioso, Gordon, Haines
ve Percaciante, 2010; Fouche, Kenealy, Mace, & Shaw, 2014; Lo, Osadnik, Leonard, & Maloney,
2015). Araştırma sonuçları OT ve PT’lerin vicdanlılık, dışa dönüklük ve nevrotiklik derecelerinin
kendi değerlendirmelerinde benzerliklerini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, kabul edilebilirlik
ve açıklık özellikleri açısından iki grup arasında farklılıklar vardır, OT’ların kendilerini her iki özellikte PT’lerden daha yüksek olarak derecelendirdikleri görülüyordu. İtiraz ve empatinin iki ilave
niteliği bakımından OT’ler ve PT’ler, PT’leri daha atılganlık olarak değerlendirirken, OT’lar ve
PT’ler OT’ları empati kuramında PT’lerden daha yüksek olarak değerlendirdiler. OT’lar, gruplar
içinde kendilerini iddialı davranmaktan çok daha empatik yorumlarken, PT’ler kendilerini hem
empati hem de atılganlık bakımından eşit derecede yüksek bulma eğilimi gösterdiler (McCombie,
O’Connor, & Schumacher, 2015). Benzer şekilde, MBA uzmanlıkları seçilirken öğrencilerin hem
kişilik faktörlerini hem de gelecekteki kariyer hedeflerini dikkate aldıkları gözlemlenmiştir. Örnek
olarak dışa dönüklük, pazarlama ve İK mesleklerinde en önemli faktörlerdendir, aynı mantığı
izleyerek seyahet edebilmenin ise gelecekteki iş seçimi açısından pazarlama mesleğinde daha
önemli olduğu gözlemlenebilir. Bilgisayar bilgisi, sistem uzmanlığı ve finans uzmanlaşması
açısından oldukça önemlidir (Manna & Bhanot, 2016).
Ayrıca, bazı araştırmaların kariyer kararsızlığının tesadüfle ilgili bir olgu olmadığını ve spesifik
olduğunu ortaya koyduğunu belirtmek gerekir. Kariyer kararsızlığı çok yönlü bir faktör olarak
anlaşılabilir. Hem kişilik hem de mesleki ilgi alanları, geçmiş araştırmalarda öne sürülenden
(Burns, Morris, Rousseau, & Taylor, 2013) kariyer kararsızlığına daha fazla bağlıdır.

Demografik ve sosyal faktörler
Demografik faktörlerin, kariyer seçimleri için önemli olduğu bilinmektedir. İş dünyasında
erkek ve kadın arasındaki ayrım belki de en gözle görülebilir ayrımdır. Mesleki cinsiyet farklılıklarının
etiyolojisi, on yıllardır psikoloji, mesleki rehberlik ve danışmanlık psikolojisi alanlarında incelenmiştir (Weisgram, Bigler, & Liben, 2010). Demografik ve sosyal faktörlerin farklı sınıflandırmaları
vardır, bunların bir tanesi şekil 15’te sunulmuştur. Bazı kaynaklar demografik özelliklere, üretim,
tercihler, hobiler, yaşam biçimi ve daha fazlası gibi verileri de ekler.

Bölüm 3. Kariyer kararları ve meslek seçimini etkileyen faktörler

Yaş

Cinsiyet

Irk

Etnik köken

Eğitim Seviyesi

İş

Meslek

Gelir düzeyi

Medeni hal

Aile büyüklüğü
Şekil 13.

Din

Demografik ve sosyal faktörler. Kaynak: Haron, Reicher, Riba, 2014; Hsiao, de Castro Casa
Nova, 2016; Weisgram, Bigler i Liben, 2010.

Farklı cinsiyet, yaş ve etnik kökenli kreş öğrencileri, önemli ölçüde farklı meslek seçimleri
yapar ve farklı çalışma programı seçerler. ABD’deki öğrencilerin hemşireliğe girme nedenleri
Güney Kore’deki öğrencilerden farklıdır. Amerikalı öğrenciler, mesleğin iyileştirici yönü nedeniyle
karar verirler, ve onlar için ekonomik anlamda güvence ikinci sıradadır, bununla beraber Güney
Korede ise bu mesleği seçerken iş bulma fırsatları en önemli etkendir ve mesleğe olan uyum
daha az önemlidir. Hemşirelik mesleğinin medyanın kendisini sözü edilen gruplar tarafından
kariyer olarak seçme konusundaki kamusal imajının önemli bir etkisi vardır (Haron, Reicher, &
Riba, 2014).
Okul zamanının artması ve eğitim yıllarının artması kariyer seçimleriyle de ilişkilendirilir.
Yeni jenerasyonlar iş marketine daha geç girmektedirler aileleriyle kalmaya devam etmekte ve
evliliği ertelemektedirler. Eğitim ve kariyer kararları modern toplumun özelliklerinden etkilenir
(Bimrose & Mulvey, 2015). İnsanlar, genç bir yetişkinin profesyonel bir kariyer için hiçbir zaman
hazır olmadığına inanmaktadırlar ve genç profesyoneller profesyonel kariyerlerinde gerekli olan
bilgi ve uzmanlıkları uzun bir ilk aşamada elde etmektedirler. Bu kuşaklar için bir sorundur. Bu bir
jenerasyon problemidir (Begu & Vasilescu, 2017; Bowlby, McMullen, Human Resources Development Canada, & Statistics Canada, 2002; Konstantinovskii & Popova, 2016) Son yıllarda iş
piyasasına giren Gen Y adı verilen bu yeni nesil, onları önceki kuşaklardan farklı hale getiren bazı
özelliklerini göstermektedir. Gen Y yeni teknolojileri tüketmeye meraklı, anında alınan sonuç
ve ödülleri arayan, otonomluk ve kişisel hayat ve iş hayatı arasında bir denge olmasını isteyen,
birden fazla işi aynı anda yapabilen ve ev hayatına ve sosyal görevleri yerine getirmeye istekli
gençlerden oluşmaktadır. Bazı yazarların Gen Y’nin varlığını doğrulamamasına rağmen, yukarıda
açıklanan sosyolojik eğilimler gençleri, yetişkinliğin ertelenmesine izin vermek için meslek seçimlerini ertelemeye ve eğitimlerini uzatmaya zorlayabilir (Hsiao & de Castro Casa Nova, 2016).
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Mesleki ilgiler, genellikle kariyer seçimini, diğer boyutlardan gelen herhangi bir engele
rağmen bazen en önemli faktörlerden biri olarak tanımlar. Mesleki ilgi alanlarının en popüler
teorisi John Holland tarafından formüle edildi. Teorinin temel fikri, çoğu insanın şekil 14’da
sunulan altı kişilik tipinin bir kombinasyonuna sahip olmasıdır.

• Motor koordinasyonu, beceri,
fiziksel güç ve erkekliği
gerektiren faaliyetlerle ilgilenen
kişiler. Gerçekçi türüne yönelik
insanlar, sorunlar çıkarmayı
veya fiziksel olarak iş görevlerini
yerine getirmeye katılmayı
tercih ederler; Tipik olarak
kişilerarası ve sözel becerileri
içeren görevlerden kaçınırlar ve
soyut problem durumlarından
ziyade somut istemektedirler.
R: Yapıcı-lar (Gerçekçi)
şeylerle uğraşmayı
tercih ederler.

• Sosyal tipler genellikler sağlığı
teşvik ede, eğitim veya
başkalarının refahını ilgilendiren,
öğretmenlik, hemşirelik yada ilk
yardım sağlamak ve bilgi vermek
gibi alanlara eğilimlidirler. Yakın
ilişkiler aramaya ve toplumsal
sorunlarla ilgilenmeyi severler.
Genel olarak izole edici
faaliyetlerin yanı sıra kapsamlı
işlevsellik
S:fiziksel
Yardımcı
(Sosyal)veya
entelektüel
problem çözme
insanlarla
uğraşmayı
gerektiren
tercih
ediyor.faaliyetlerden
kaçınırlar.

Şekil 14.

• Başlıca özellikleri eyleme
geçmekten çok düşünmeye
odaklı olmaları, ikna etmek ve
üstün gelmekten çok organize
etmekle ve anlamakla ilgilenen
ve yapıları sosyallikten çok
bağlantılı olmayı tercih etmek
olan kişilerdir. Fikirleri
keşfetmek ve araştırmak,
gözlemlemek, araştırmak ve
denemek, soru sormak ve
sorunları çözmekten hoşlanırlar.
Araştırmacı tipler yakın
kişilerarası temasta bulunmayı,
kişilere liderlik etmeyi, bir şeyler
I: Düşünürler
satmayı ya da
iknave
etmeyi tercih
(Araştırmacı)
şeyler
etmemektedirler.
fikirlerle
uğraşmayı
tercih ederler.

• Liderlik rollerine doğru eğilirler.
Zorluklarla başa çıkmaya
isteklidirler ve dışa dönüktürler.
Girişimci tipler genellikle
başkalarını desteklemekdense
kendi becerilerini kendi çıkarları
için kullanmayı tercih ederler ve
genellikle statü ve güç
kazanmayı hedeflerler. İnsanları
ikna etmek, bir şeyleri ve fikirleri
E:satmaktan
İkna
hoşlanırlar.
Ediciler(Girişimci)
veri
Genellikle dikkatli
gözlem ve
vebilimsel,
insanlarla
uğraşmayı
analitik
düşünme
tercih
eder.
gerektiren faaliyetlerden
kaçınırlar. Onlar da agresif
olabilirler.

• Güçlü kendini ifade etme
belirtileri ve sanatsal ifade
yoluyla dolaylı olarak insanlarla
olan ilişkiler Sanatsal türlerin
merkezinde yer alır.
Toplumumuzun sanatsal üyeleri
bir şey yaratmaktan keyif
almaktadırlar. Yaratıcıdırlar ve
genellikle dışa dönüktürler.
İletişim kurmak, performans
sergilemek veya kendilerini
ifade etmek, bir şeyler
yaratmak ve tasarlamak için
müzik veya
A:kelimeler,
Yaratıcılarsanat,
(Sanatsal)
tiyatro
kullanmaktan hoşlanır.
fikir
ve insanlarla
uğraşmayı tercih
ederler.
• Konvansiyonel tipler
yapılandırılmış görevleri tercih
eder ve ayrıntılara yönelirler.
Bunlar genellikle
muhafazakârdır ve kurallar ve
kurallar ve zorunluluklara büyük
ilgi gösterirler, öz kontrolleri çok
yüksektir, kendi ihtiyaçlarını geri
plana atabilirler ve güç ve statü
ile kendilerini güçlü bir şekilde
tanımlarlar.Konvansiyonel tipler
yapıları ve düzeni tercih eder ve
bu sebeple yapılandırılmuş olan,
numaralar içeren, kayıt tutulan
veya makinalarla çalışılan iş ve
kişilerarası durumları tercih
ederler.
C: Organizatörler
(Konvansiyonel)
verilerle ve şeylerle
uğraşmayı tercih eder.

Mesleki kişilik tipleri – Holland teorisi. Kaynak: Nauta, 2010.

Mesleki kişilik kombinasyonu için sıklıkla kullanılan kısaltma RIASEC’dir. Her tip, bir takım ilgi
alanları, tercih edilen faaliyetler, inançlar, yetenekler, değerler ve karakteristiklerle karakterize
edilir. Kişinin en çok benzediği üç RIASEC türünün ilk harfleri gibi oluşturulmuş bir Hollanda test
sonuç kodu, değerlendirmelere dayanarak oluşturulabilir. Bununla birlikte, Holland her insanın
her türden olduğunu vurguladı ve bireyleri tanımlamak için altı tipin sıralamasının kullanılmasını
önerdi. Benzer şekilde, çalışma ortamları RIASEC türleri ile doygunluklarına göre sınıflandırılabilir
ve Holland kodları genellikle bunları tanımlamak için de kullanılır (Nauta, 2010).
Mesleki kişiliklerin mesleki ilgi alanlarına dayalı olarak Hollandın klasik sınıflandırması ISCED
veya ulusal regülasyonlarda tannımlandığı gibi, eğitim kariyer yolunun sınıflandırılması ile bir çok
ülkede desteklenir. Hollandalı türleri ve cinsiyete göre sınıflandırılan mesleki ilgiler arasındaki
ilişki, kentli ergenlerin grubunda erkek öğrencilerin daha gerçekçi ilgi alanlarına sahip olduğunu
ve kadınların daha fazla sanatsal ve sosyal ilgi alanlarına sahip olduğunu göstermektedir. Yapısal
eşitlik modellemesi, erkeklerin mesleki dünyaya atılganlık, fırsat yaratma arzusu ve enstrümantal
desteğin kullanımı ile yaklaşma eğiliminde olduklarını ortaya koymuştur. Kadınlar ise mesleki
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dünyaya daha uyarlanabilir, kendi beceri ve yeteneklerini kapitilize edebilen, kendileini gelecek
için aktif bir şekilde hazırlayabilen, seçenekleri keşfedebilen ve duygusal destek verebilen
bir yaklaşımla yaklaşırlar. Araştırmanın yazarları, ortaokul ergenlerin ilgi alanlarına, ayrıca
kariyer geliştirme becerilerine ve motivasyonel yaklaşımlarına göre cinsiyet kalıplaştırmasıyla
sınırlandırıldığını belirtmektedir. Yazarlar, bu etkilerin üstesinden gelmek için danışmanlar, okul
yöneticileri ve politika yapıcılarının müdahale etmesini tavsiye etmektedir. Müdahale iki kategoriye ayrılmalıdır: (a) ergenlerin geliştirdikleri kariyer becerileri ve yaklaşımlarındaki güçlü yönlerini oluşturmak ve (b) ergenleri diğer becerileri güçlendirmeye teşvik etmek ve eksik veya yanlış
uygulanmış olabilecek yaklaşımları geliştirmek olarak ayrılabilir.
Bu fikir, aynı zamanda birçok danışmanlık modelini de ortadan kaldırır. Yazarlar tarafından
önerilen yönelim örnek olarak kadınları onları duygusal anlamda tatmin edebilecek olan kariyer
ilgi alanları ve kariyer yönleri açısından dinlemek gibi aktiviteleri vurgulamaktadır. Gençler ayrıca,
küçük gruplu, etkileşimli kariyer danışma oturumlarında egzersizleri kullanarak prososyal ve işe
hazır olmalarını destekleyerek şu anda kullanmadıkları becerileri ve yaklaşımları nasıl geliştirdiklerini ve çeşitli mesleklerle ilgili çeşitli meslekler ve ortamları keşfetmek için teşvik edilmelidir.
Gençler aynı zamanda mevcut durumda sahip olmadıkları becerileri ve tutumları nasıl geliştirebilecekleri konusunda onların sosyal becerileri ve çalışma hazırlığını küçük gruplardaki ekzersizleri, kariyer rehberliği oturumları ve çevre keşfini ve kendileri ile aynı cinsiyete yönelik veya
karşıt cinse yönelik çeşitli meslekleri keşfetmelerine olanak sağlayarak cesaretlendirmelidirler.
(Turner, Conkel, Starkey, & Landgraf, 2010). Turner ve onun iş arkadaşları tarafından tanımlanan
geliştirme modelindeki rehberliğin ana başarı faktörü teşhisin sonuçlarının destekleyici yapısıdır
ve geri bildirimleri motive etmesidir. Çok önemli bir bölüm, iş piyasasının tanınmasına dayalı
motivasyon alıştırmalarının seçilmesiyle ilgilidir. Bu yetkinlikler bu kitabın diğer bölümlerinde
anlatılmıştır.

Kişilik ve mizaç
Kişilik, davranışsal, duygusal ya da tutumsal sonuçlarını öngören kararlı bir mülkiyet olarak
kavramsallaştırılmıştır. Kişilik-iş uyumu teorisi (insan-çevre uyumu konusundaki geniş kavrama
dayanılarak) bazı iş ortamlarının belirli kişilik özelliklerine sahip kişilere daha uygun olduğunu
önermektedir. Kişilik-iş uyumu teorisinin en önemli kavramlaştırmalarından biri Büyük Beş
yaklaşımıdır. Büyük Beş, Şekil 15’de sunulan umut verici bir taksonomi sunar ve bu model
mesleki taleplerin tanımlamalarıyla kolayca bağlantılı olabilir. Benzer şekilde, Holland ve diğer
birçok yazar, bir mesleğin seçiminin kişiliğinin bir ifadesidir olduğuna inanmaktadır. Araştırmalar,
kişisel özelliklerin mesleki seçimin önemli faktörleri olduğunu kanıtlamaktadır. Bununla bağlantılı
olarak, aynı kişilik özellikleri, mesleklerde farklı şekilde ödüllendiriliyor (John & Thomsen, 2014).
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Nevrotiklik

Dışadönüklük

Açıklık

Katılımcılık

Nevrotizma
derecesi yüksek
bireyler, korku,
hüzün, utanç,
öfke, suçluluk
ve tiksinti gibi
olumsuz etkilere
maruz kalma
eğilimindedir.
Ayrıca mantıksız
fikirlere
yatkındır ve
stresle baş
etmeme
eğilimindedirler.

Dışa dönüklük
oranı yüksek
bireyler sosyal
statüye sahiptir;
İnsanlardan
hoşlanırlar ve
büyük grupları
ve toplantıları
tercih ederler.
Ekstraksiyonlar
iddialı, aktif
ve konuşkan.
Heyecan ve
teşvikten
hoşnut olurlar
ve eğlencede
neşeli olma
eğilimindedirler.

Deneyime
açıklık derecesi
yüksek kişiler,
aktif bir hayal
gücü, estetik
duyarlılık, iç
hislere karşı
dikkatlilik,
çeşitlilik için
tercih, entelektüel merak
ve yargının
bağımsızlığı
eğilimindedir.

Kabul
edilebilirliği
yüksek bireyler
temelde
fedakârlık
eğilimindedir.
Başkalarına
sempati duyma
eğilimindedirler
ve onlara
yardım etmeye
isteklidirler ve
başkalarının
geri dönüşte
eşit derecede yardımcı
olacağına
inanırlar.

Şekil 15.

Vicdan azabı
Bilinci yüksek
olan kişiler
kararlı, istekli
ve azimlidirler.
Genellikle
görevleri planlama, organize etme ve
yerine getirme
konularında
görev alırlar.

Beş büyük sınıflandırma. Kaynak: John & Thomsen, 2014.

Kişilik etkileri, örneğin Avustralya çalışmasında analiz edilen tüm mesleklerde önemli,
nispeten büyük ve kalıcı olarak bulunmuştur. Kişilik efektleri, çeşitli eğitim kimlik belgeleriyle
yarışacak kadar güçlüdür. Bu kişilik etkileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yöneticilerin daha
az hoş ve daha karşıt davranmalarıyla ilgilidir; Emekçilerin vicdan azlığı; Ve satış görevlileri daha
fazla dışa dönük olmaları da bu durumla ilgilidir (Wells, Ham, & Junankar, 2016). Karanlık Triad
olarak adlandırılan kişilik özelliklerinin (ör., Narsisizm, psikopati ve Makyavelizm) davranış ve
bunun sonucunda iş performansı üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır
(Jonason & Jackson, 2016).
İş, neredeyse herkesin hayatının temel bir parçasıdır ve kişilik özelliklerinin hem işi
etkileyebileceği hem de işten etkilenebileceği olasılığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Kişilik
ölçütleri, Büyük-Beş alanlar içerisinde sınıflandırıldığında, çeşitli iş performansı ölçütleriyle
ilişkilidir ve bunlar, iş yeterliliğini tahmin etmek için gereklidir. Bununla birlikte, vicdanlılık ve
performans için ortalama olan en iyi korelasyonların sadece 0.22 olduğunu unutmamak gerekir
(Mischel & Shoda, 1998). Kişiliklerin sosyal bilişsel kuramları, davranışları etkileyen bağlamsal
faktörleri vurgular. Özellikle, Mischel’in durumsal güç ve davranış üzerine çalışmaları, özelliklerin
davranışta ortaya çıkma ihtimali üzerine odaklanmıştır ve özellik aktıvasyon teorisinin geliştirilmesine yol açmıştır ve bireylerin özellik-özellikleriyle sunulduklarında özelliklerini ifade ettikleri
koşulları belirlemiştir. Ilgili durumsal ipuçları ve bunların performansları ortaya çıkabilir. Durum
veya bağlam zıtlık ifade özgürlüğüne izin verdiği zaman (yani, durum zayıfsa) spesifik özellikler
davranış olarak ifade edilir ve durumun özellikleri bu spesifik özellikleri harekete geçirir. Kişiliğin
iş üzerinde sadece tek yönlğ bir etkisi olduğu kuramı bu bakış açısından imkansız gözükmektedir (Woods, Lievens, De Fruyt ve Wille, 2013). İki yönlü etkileşim süreci, bir danışmanın kişiliği
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tam olarak mesleğe veya pozisyon profiline uymuyorsa bile, mesleğe uyum sürecinde, mesleğe
adaptasyon olasılığını artıran önemli faktör olarak görülmelidir.
Profesyonel ve eğitsel performans, kişilik özelliklerine dahil olan bazı teoriler tarafından
ele alınan, ancak bazen ayrı olarak açıklanan, temperatif yeteneklerle ilişkilendirilir. Mizamanın
iş performansında önemli rol oynadığına dair güçlü bir kanıt vardır. Örneğin, araştırmalardan
bir tanesi, yönetim ve iletişim işçilerinde korkunun daha düşük olduğunu ve bilgi işlem ve ofis
çalışanlarının gruplarında daha yüksek olduğunu ortaya koymuşturİlerleme dürtüsü işsizlerde
ve evde kalanlarda daha düşüktür ve vücut çalışan ve işletme alanlarında çalışan gruplarda ise
daha yüksektir. Kontrol, sanatta önemli ölçüde daha düşüktür ve öğretim ve sağlık bakımında
yüksektir. Öğretme ve sağlık bakımı alanlarında öfke daha düşüktür ve insan araştırmalarında ve
işsizlerde daha yüksektir (Schmidt ve ark., 2010).
Kişilik ve iş performansı için öngördürücü olarak mizaç kendini sunmak eğilimi olan kişilerce
sınırlandırılmıştır. Ağır yaralanmalı olan kazalara karışan sürücülerle hiç kazaya karışmamış ve
profesyonel sürücülerin karşılaştırılması yapıldığında sürücünün kendini iyi bir şekilde sunma
isteği sebebiyle bir kişinin profesyonel bir sürücü olup olmamasını belirlemek için yapılan psikolojik testlerin ve mizacı ve kişiliği ölçen üç soru takımının (FCB-TI, EPQ-R(S) ve IVE) geçerli bir
teşhis sunmadığını ortaya koymaktadır (Luczak ve Tarnowski, 2014). Bununla birlikte, anketler iş
danışmanlığında ve taramada, özellikle de süreç diğer özellikleri teşhis eden ek araçlar tarafından
desteklendiğinde kullanılabilir.

Değer ve tutumlar
Edgar Schein, her birimizin işe yönelik belirli bir yönü olduğunu ve hepimizin çalışmalarımıza
belirli bir öncelik ve değerlerle yaklaştığını söyledi. Schein modelindeki Kariyer Çapası, algılanan
kariyer yeterliliği, motif ve değerlerin benzersiz bir kombinasyonunu temsil eder. İnsanlar bir alanda
olma eğilimindedir ve kariyerleri bunu birçok açıdan yankılamaktadır. Schein sekiz tema belirledi
ve insanların bu tercihleri öncelikli olarak göstereceğini göstermiştir (Klapwijk & Rommes, 2009;
Weisgram ve ark., 2010). Her bir kariyer ataşmanının kısa açıklaması şekil 16’de sunulmuştur.
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Teknik /
Fonksiyonel
yeterlilik
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Genel Yönetim
yeterliliği

Bu tür insanlar iyi oldukları şeyleri yaparak motive olurlar ve bir alanda uzmanlık
kazanmayı amaçlarlar. Becerilerini kullanmak uğruna görev yapmanın tadını
çıkarırlar.
Bu insanlar yönetici olmak ister. Sorun çözmeyi ve başkaları ile ilgilenmeyi severler.
Sorumlulukları üzerine gelişirler. Başarılı olmak için, aynı zamanda duygusal yeterliliğe
ihtiyaç duyarlar.

Özerklik /
Bağımsızlık

Bu insanlar özerklik ve bağımsızlık duygusu ister. Örgütsel yapılardan kaçınmaya
ve tek başlarına ya da kontrol edebilecekleri durumda çalışmaya yönelirler.

Güvenlik /
Kararlılık

Güvenlik odaklı insanlar hayatlarının temel unsuru olarak istikrar ve süreklilik
ister. Belirsizliği ve kendilerini ve yaşamlarını tehdit eden tehditlerden kaçınmayı
denerler.

Girişimci
Yaratıcılık

Bu insanlar, kendilerine ait yeni bir şeyler yaratarak motive olurlar. Genellikle masaya
yeni fikirler getirirler ve yeni perspektifler veya öğeler geliştirmeye çalışırlar.

Hizmet / Nedene
bağlılık

Saf Mücadele

Yaşam tarzı
Şekil 16.

Hizmet odaklı insanlar, yeteneklerini kullandıklarından daha fazla kişiye nasıl
yardım edebilecekleri konusunda eğilimlidirler. Kamu hizmetlerinde veya İK gibi
şirketlerde çalışmayı tercih ederler.
Meydan okumayla yönlendirilen insanlar sürekli teşvik ister. Başarı, tanıtım
ve tanınma yoluyla motive edilirler. Çok hedef odaklıdırlar ve ilerleme hissine
odaklıdırlar.
Yaşam tarzına odaklananlar, tüm yaşam şekillerine bakar. İşi ve yaşamı bütünleştirdiği
kadar dengelememektedirler. Yelken veya seyahat gibi tutkularına odaklanarak işten uzun
sürelerde ayrı bile kalabilirler.

Schein modelinde kariyer noktaları. Kaynak: Klapwijk, Rommes, 2009; Weisgram et al.,
2010.

Brown’un değer temelli kariyer teorisi, Schein’in modelinden daha güçlü bir şekilde,
kariyer danışmanlığı ve mesleki tercihteki değerlerin merkezi önemini vurgular. Değerler Brown
teorisinde özdeğerlendirmenin ve kişinin kendi değerlendirmesinin temelini oluşturan bilişsel
yapılar olarak tanımlanır. Değerlerin, aynı zamanda, hedef odaklı davranışın temel dayanağı olan
duyuşsal bir boyutu vardır. Değerler, Brown’dan ilgi alanlarından daha temel nitelikler olarak
anlaşılıyor ve Yazar, değerler konusundaki endişelerin mesleki danışmanlıkta birincil düşünce
olmasını önermektedir (Brown & And Others, 1996). Bu model, yaşam rolleri ve meslek
arasındaki etkileşim nedeniyle hayat-rolü danışmanlığını daha da vurgulamaktadır. Bu modelde
üç tür değer vardır: kültürel, çalışma ve yaşam değerleri. Kültürel değerler, beş toplumsal ilişki
kategorisine, zamana, doğayla olan ilişkiye, etkinlik ve kendini kontrol alt kategorilerine ayrılabilir.
İş değerleri, bir mesleği seçme ve o mesleğe girme sonucunda danışanlarin yerine getirmeyi
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umdukları değerlerdir. Yaşam değerleri, danışanlarin temel yaşam rollerinde yaptıkları tercihlerin bir sonucu olarak, iş, eğlence, vatandaşlık ve insanlar için önemli olan ilişkiler (diğerleri)
gibi değerleri tatmin etmeyi umdukları değerlerdir (Brown & Crace, 1996). Kavram, kariyer
planlamasında, danışman ile diğer yaşam rollerini yapılandıran değerleri, daha geniş perspektifi sağlayacak şekilde yapılandıran bir mesleği aramada kariyer danışmanına destek olmak
açısından çok yararı olabilir (Leong, 2008; VanVoorhis & Protivnak, 2012).

Bilişsel yetenekler
Zekanın, yaratıcılığın ve bilişsel yeteneklerin doğası ve zekanın yapısı çeşitli şekillerde
açıklanmıştır ve hala keşfedilmemişlerdir. Charles Spearman, zekayı iki tür - genel istihbarat (G)
ve belirli yeteneklere bölen iki faktör teorisini önermişti. Thurstone, çok faktörlü teori hazırlamak
için faktör analizi kullanmıştır (Warne, 2016). Şekil 17’de sunulan 7 spesifik zihinsel kabiliyet
tespit etmiştir. Thurstone genel bir zeka faktörünün olmadığını öne sürmüştür ve daha sonra
çıkarım olarak adlandırılan ikinci bir faktörün olduğunu kanıtlamıştır.

Sözlü anlama

Algı hızı

Sayı yeteneği

Akıl yürütme

Akıcılık

İlişkisel hafıza
Şekil 17.

Mekansal
görselleştirme

Spearman’ın zeka modeli. Kaynak: Warne, 2016.

İşlemler, içerik ve ürünler olmak üzere üç boyutta örgütlenen 150 farklı entelektüel beceriyi ortaya çıkaran Guilford’un İnsanların Zekası Yapısı modeli, son yıllarda bilişsel yeteneklerin
ilk karmaşık teorisi olarak yaygınlaştı. Model şu an için desteklenmemektedir. Gardner’in çoklu
zeka teorisi, sekiz farklı zeka varlığını ileri sürdü. Ayrıca, zeka türleri beyindeki belirli bölgelerde
bulunduğundan beyin hasarıyla kaybolabildiklerini ileri sürdü (Baş, 2016). Ayrıca, dünya çapında
bilinen zeka testlerinde kullanılan çok popüler Cattell ve Wechsler modelleri de vardır (Kubinger,
Litzenberger, & Mrakotsky, 2007). Onun modeli şekil 18’de sunulmuştur.
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Sözel Zeka

Mathematiksel
Zeka

Mekansal Zeka

Kinestetik Zeka

Müzikal Zeka

Sosyal Zeka

İçsel Zeka

Naturalist Zeka
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Şekil 18.

Gardner’in zeka türleri. Kaynak: Baş, 2016.

Salovey ve Meyer tarafından tanımlanan ve Goleman tarafından popülerleştirilen duygusal
zekanın geniş bir tanımı da vardır (Cho, Drasgow, & Cao, 2015). Duygusal zekanın tanımı, bir
eğilim değil bir yeterlilik olduğunu göstermektedir ve şekil 19’te gösterilen dört yetenekten
oluşmaktadır.

Şekil 19.

Başkalarının bakış
açısını alma becerisi

Duygunun etkili
ve dinamik rolünü
anlama becerisi

Düşünmeyi
kolaylaştırmak için
duyguları kullanma
becerisi

Kendiniz ve diğer
insanlardaki duyguları
yönetme ve denetleme
becerisi

Duygusal zeka. Kaynak: Cho, Drasgow, & Cao, 2015.

Kompleks problem çözme (CPS) gibi çapraz beceriler merkezi yirmi birinci yüzyıl becerileri
/ yetenekleri olarak görülüyor. Ampirik bulgular CPS’nin erken akademik ilerlemenin yanısıra
hayatın ilerleyen dönemlerinde kariyer gelişimi için önemini desteklemektedir. Pilot çalışmada,
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CPS ve zeka faktörleri seviyesinin, bir gri cevherin konumu ve kalınlığı gibi bireysel nevrokognitif
özelliklerle korelasyon gösterdiği gösterilmiştir (Haier, Schröder, Tang, Head, & Colom, 2010).
Büyük bir Alman otomobil şirketinde yapılan bir araştırma, genel zihinsel yeteneklerin
(GMA) yanı sıra CPS ile kariyer ilerlemesinin tahmininin olası olduğunu göstermektedir. Meslekler için uluslararası standart sınıflandırmaya (ISCO-08) göre katılımcıların mesleki eğitim düzeyi
ve yaşam boyu öğrenme çabaları için bir vekil olarak mesleki eğitim gün sayısı, GMA’nın ötesinde
CPS’li yapısal bir denklem modeliyle önemli derecede ilişkilidir (Mainert, Kretzschmar, Neubert,
& Greiff, 2015).
Yukarıda sunulan entelektüel faktörler, eğitimsel başarılara ulaşma imkânını ve bir danışman
için ilginç bir iş yapmak için gerekli yeterlilik seviyesini etkiler. Kişinin mesleki ilgi alanları, kişilik,
ve değerleri, beceriler kazanmalarına eğilimli olmalarına ve sonuç olarak da meslek seçmeleri üzerine bir yardım sağlamaktadır. Demografik özellikler mesleki tercihleri azaltmaktadır.
İş piyasasının karmaşıklığı artmakta ve mesleğin özgüllüğü azalmaktadır. Danışmanların doğru
kariyer yollarını seçmelerine yardım etmek ve onları kompleks ve dinamik bir şekilde değişen
ortamlarda yönlendirebilmek için iş marketindeki ve meslek sınıflandırmasındaki değişiklikleri
gözlemlemek gereklidir.
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Kariyer danışmanlığı stillerinin teorik geçmişi
Kariyer danışmanlarının çalışma tarzlarının temeli bir insanın psikolojik konseptleridir. Bir
insanın psikolojik kavramları ve psikolojide var olan insanların davranışlarını anlamanın yolları,
birbirinden tamamen farklı ve hatta bağımsızdır. Bununla birlikte, genellikle temelleri analiz
ettiğimizde, belirli varsayımların karakteristik terimlerinin ön plana çıktıkları ve temel benzerlikleri gizlemekte olmaları dikkat çekmektedir (Hall, Lindzey, & Campbell, 1997). Bilim insanları
ve uygulayıcıları, bir insanı algılama biçiminde oybirliği sağlayamamaktadırlar ve en önemli
görüşler psikolojideki baskın yaklaşımlarla bağlantılıdır. Ana yaklaşımlar, kişiliği anlama ve
tanımlama şekli ile bağlantılıdır ve bir bireyin kendine özgü davranış biçimini tanımlayan büyük
boyutları belirlemeyi amaçlamaktadır (bkz. Nalicki, 1999). Burada bir kavram, tam olarak haklı
çıkılamayacak ve her zaman gerçekleri tahmin etmeye ve açıklamaya izin vermeyen bir hipotez
ve spekülasyon sistemi olarak anlaşılacaktır (Kozielecki, 1997, sayfa 15). Sosyal bilimlerde teorik
sistemlerin çoğu kavramlar olarak sınıflandırılır. Bu terim böyle tanımlanırsa, psikanaliz, hümanistik, bilişsel ve davranışsal psikoloji alanlarında psikologlar tarafından sunulan kişilerin tasvirleri
kavramlar olarak sınıflandırılır. Kariyer danışmanlarının çalışma tarzlarını tanımlamak için temel
kavramların daha ayrıntılı bir şekilde sunulması gerekmektedir.
Birincisi, psikanalizdir, ve çağdaş kavramlar arasında en eskisidir. Psikanaliz ve psikanalitik
terapi, Sigmund Freud’un eserlerinde verilen varsayımlara dayanmaktadır. Burada insan doğası
hakkındaki gözlemleri klinik gözlemlerin sonucuydu. İnsan davranışını deterministik olarak
görmüştür. Biyolojik içgüdülerin, azim verici faktörler ve yaşamdaki daha önceki deneyimlerle
belirlendiğini düşünüyordu. Freud’un (1935/2016) yaklaşımı, azim verici faktörlerle içgüdüler
arasındaki intrapsişik çatışmanın psikolojisine dayanıyordu. Ona göre, insan davranışının temel
sebeplerini anlamak için onu bilinçle sınırlamamalıyız, çünkü en önemli itici güçler olan tutkular
red edilen duygular ve düşünceler bilinçaltı seviyesinde bulunmaktadır. Psikanaliz, davranışa
ilişkin muhtemel yorumların kapsamını da genişletti. Yayınlanmasından sonra gelecek için,
savunma mekanizmaları, bilinçliliğin önemi ve kişilik bozukluklarının mekanizmalarını kişilik
psikolojisi araştırmaları için tanımlamıştır (cf.Hall et al., 1997).
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Davranışçılık, bilinçaltına yönelik psikoanaliz için bir alternatif haline geldi. Bu yaklaşımın
temsilcileri, tüm insan davranışlarını bir uyaran-tepki ilişkisine bağlamıştır. Davranışçılar içsel
deneyimleri analiz eden klasik psikolojiden ayrılarak, daha çok durumsal faktörlri ve çevreyi göz
önüne almaktadırlar. İnsan davranışının gözlemlenebilir yönlerine odaklanmaktadırlar. Radikal
versiyonda davranışçıların kişilik terimini kullanmamalarına rağmen, davranış tutarlılığını
sunmanın spesifik bir yolunu önermektedirler. Bu yaklaşımın temsilcileri, organizmayı etkileyen
uyarıcıların tahrik (duygusal) ve sinyal (bilişsel) olarak rol oynadığını düşünmektedir (Hall ve
diğerleri, 1997). Ayrıca davranış üzerinde harici bir durumun kontrolü konusu da gündeme getirmişlerdir. Dış çevre unsurlarının davranış üzerinde kontrol edici bir işleve sahip olduklarını ve
bu etkinin özünün ne olacağını analiz etmektedirler. Davranışçıların görüşüne göre, ortamdaki
değişiklikler davranış değişiklikleriyle sonuçlanır. Onların görüşleri doğal olarak kişiliği etkileyen
öğrenme süreçleri ile bağlantılıdır. Kendi hakkında konuşma girişimlerinin, davranışçılıkta özellikle zor olduğunu not etmek gerekir çünkü temsilcilerine göre bir insanın kendi davranışında
tam olarak varolabileceği ve gelişebileceği vurgulanmalıdır (Nalicki, 1999; Tolman, 2000).
Kariyer danışmanlığı bağlamında, davranışlar tarafından anlaşılan eğitim teması içinde, aksiyolojik temanın kaybolduğunu fark etmeye özen göstermek gerekir. Davranışçıların görüşüne
göre, bilim, insan davranışının yönergeleri hakkında bilgi verme hakkına sahiptir ve değer
kavramını ortadan kaldırabilmektedir. Davranış öğrenilmeli ve otantik olarak tanımlanmamalıdır.
Bununla beraber, öğrenme sürecinde, istenilen davranışların ödül ve ceza uygulamalarıyla
desteklendiği ve yok edilmesi gereken davranışların ise bastırıldığı bir objektif çevre kurulmalıdır.
Davranışçılığın temsilcilerine göre, özgürlük veya haysiyet gibi bir insan özelliği yoktur. Skinner
(1963/2000), bunlara, insan hayatının irrasyonelleştirilmesine yol açtığı için tehlikeli davranış
kuralları olarak değinmiştir. Enstrümantal güçlendirme mekanizması, birey ve toplumsal yaşamda
değer kavramını değiştirmek olmuştur. Kariyer danışmanlığı bağlamında, davranışsal kavramlar
(sosyal öğrenme dahil), okulda ve işyerinde edinilen çevresel faktörlerin ve deneyimin anlamını
vurgulamaktadır (Savickas, 1993).
Davranışçı çevresel determinizmin varsayımlarına yapılan eleştirilere ve zihin bilinçsiz
bölümünün anlamına karşıt bir yaklaşım temelinde, bilişsel psikoloji ortaya çıkmıştır. Temsilcilerine göre, çevre ve organizmanın etkileşimini tasvir etmektedir. Bu yaklaşımda, insan etkinliği,
bilişsel faktörlere, örneğin; Bilişsel stiller, yapılar, kalıplar, atıflar, gösterimler, beklentiler ve
inançlar gibi kavramlar ile tanımlanır. Bu alan içerisinde ele alınan konular arasında, insan
tecrübelerine anlam verilmesi, olayların, diğer kişilerin, kişilerin kendisinin değerlendirilmesi,
hedef belirlenmesi, belirli bir duruma uygun stratejilerin seçilmesi, öznel kontrol ve özdenetim
konuları yer almaktadır (bkz. Nalicki, 1999; Tomaszewski, 1998). 1) Bilişin rasyonalizmi, 2) bilişsel
sürecin kendisi veya bu sürecin etkileri gibi konular üzerine vurgu yapılır. Bilişçilikçilere göre,
insan faaliyeti, belirli bir kişinin, dünyanın modeline ait sahip olduğu temsile bağlıdır. Bilişsel
psikoloji temsilcilerine göre bireylerin düşünme biçiminde bir değişiklik, değerler sistemini
değiştirmek için ve davranışlarını değiştirmek için önemlidir. Bilişsel psikolojide insanlar, aldığı,
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işlediği ve ürettiği ve davranışlarının temelini oluşturan bilgi nedeniyle bağımsız varlıklardır
(Kozielecki, 1997).
Hümanist psikoloji, psikolojideki „üçüncü kuvvet” olarak adlandırılan, bir taraftan
davranışçılık ve diğer taraftan ise ortodoks psikanaliz tarafından sunulan bir şekilde kişiyi
görmenin minimalist ve parçalı yoluna karşı bir isyan olarak geliştirilen en yeni yaklaşımdır
(Maslow, 1978; Rogers, 1983). Hümanistik psikoloji, insan davranışının özgüllüğünü açıklamak
ve tanımlamakta davranışçılık ve psikanalizin sınırlamaları konusunda artan bir inançtan dolayı
ortaya çıktı ve gelişti; Bir insanın kişisel gelişimini incelemek, zihinsel sağlıklarını ve kişiler arası
ilişkileri destekleme ihtiyacı; Psikolojide yeni bir konsept geliştirmenin gereği – bir kişinin kendilerini varlık ve davranış konularında tanımlaması gibi alanlara karşı duyulan ihtiyaç sonucu ortaya
çıkmıştır (Uchnast, 1983, s. 5). Psikolojideki insancıl yaklaşım, bir insanın bir bütün olarak görülmesini öne sürer, ve önceden görmezden gelinen kişinin vicdanlılıpı ve davranışlarının bilinçliliği
kavramlarını ele alır (Porzak, 1995). İnsancıl psikolojide, bir insana potansiyel bakımından
muamele edilir. Kişi, kişilik anlamında gelişme, potansiyeline ulaşma ve potansiyalini yerine
getirme sürecinde olarak algılanır. Ayrıca, hümanistik psikolojide büyümenin insan doğasının
temel bir özelliği olduğu vurgulanmalıdır. Bir insan, ulaşma yolunda olduğu potansiyali, gelişmesi ve belirli kişiliğine ulaşması açısından görülür (Rogers, 1959/1984).

Kariyer danışmanlığı stillerinde seçilmiş sınıflandırmalar
Kariyer danışmanlarının iş stillerinin en sık kullanılan sınıflandırmalarından biri direktif,
diyaloga dayalı ve liberal danışma olarak bölünmesidir.

insan kavramı

danışmanlık stili

Polonya’da sınıflandırma Alicja Kargulowa tarafından açıklanan danışmanlık türlerine
dayanmaktadır. Bu sınıflandırma, yukarıda bahsedilen kişi kavramlarından birinin benimsenmesinin sonucudur. Kullanılan kavramların anlamındaki tutarlılık uğruna, sonraki bölümde,
danışmanların davranış ve düşünce özelliklerine stil denir (Wisbey, 1972; „Styl” n.d.). Stil,
belirli (çoğunlukla eşsiz) ve tutarlı bir şekilde birleştirilerek ifade edilmiştir („Stil” n.d). Stillerin
sınıflandırılması, yukarıda tarif edilen insan kavramlarının varsayımlarından kaynaklanmaktadır.
Kişinin zorluklarının nedenlerini algılama yöntemine ve psikolojideki ana eğilimlerin temsilcileri tarafından önerilen baş etme yöntemlerine dayanırlar. Kabul edilen insan konseptinin bir
sonucu olan danışma biçimleri aşağıda açıklanacaktır.
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Direktif danışmanlığı, davranışçılık ilkelerine dayalıdır ve rehberlerin onlara danışanları
üzerinde bir avantajları olduğu kuramını izler. Danışman bir uzman gibi hissettmektedir, Danışanin
neye ihtiyacı olduğunu daha iyi bilir ve kendisinin kontrol ettiği, yönlendirdiği ve hareket tarzı
önerdiği için, danışmanlar bu yolla hazır çözümler üretir ve büyümenin yönünü ve yolunu belirlerler. Danışman, bir danışanları kendi başlarına kendilerini yönetemeyen, kariyerlerini yönetebilecek kadar bağımsız olmayan kişiler olarak görür. Bu nedenle, belli etkinliklerin üstesinden
gelmek, bu aktivitenin yapısının taşıyıcıları olan uyaranlara müvekkil tepkilerini öğretmekten
oluşur. Yukarıdaki gibi anlaşılan yaklaşım içinde danışmanlık basit faaliyetlere (görevler,
alıştırmalar vb.) dayanır. Davranışın değiştirilmesine yardımcı olması amaçlayan pozitif yönetim
olarak da adlandırılır. Böyle bir çalışma tarzını benimseyen danışmanlar, ilkelere, etkin çalışma
kurallarına ve hazır çözümlere ve kanıtlanmış davranış kurallarına güvenirler. Bu yaklaşımda, bir
danışmanın mesleğine yeterli hazırlığı önemlidir. Bir danışmanın, çalışmalarında yararlı olabilecek beceri ve yeteneklere sahip olması gerekir. İlke ve kuralları gözlemlemeye odaklanan bir
yaklaşımın dezavantajı, benzersiz ve standart dışı durumların çözümünü sağlayamaması ve aynı
zamanda bireysel bir yaklaşıma dikkat etmemesidir. Böyle bir yaklaşımın sonucu davranışçılıkla
yakın çalışma yöntemlerini seçmektir. Diğerlee becerilerle beraber, olumlu destek, ikna edicilik,
bilgi sağlama, önermek, değerlendirmek, ikna etmek ve yönergeler vermek de gereken becerilere dahildir. Direktif danışmanlığı, yönlendirmek, teşhis koymak, danışanı önerilen çözümler
açısından ikna etmek ya da talimatı vermek için soru sormak gibi faktörleri kullanır. Bu ilişkide,
bir Danışan mevcut olanakları öğrenir, tavsiyeyi dinler, sorular sorar, egzersizleri ve görevleri
yerine getirir, kuralları gözlemler, ilerlemesini ve sonuçlarını izler. Dolayısıyla, bir Danışan bir
şekilde kontrol altına alınmıştır, araçsal olarak tedavi görmüştür. Bütün ilişki esas olarak danışman
tarafından belirlenen hedefe odaklanmıştır. Danışmanlık sürecinin kapsamlı kontrol edilebilirliği
farkedilir. Bu perspektiften, Danışan ile çalışmak büyük ölçüde karmaşık tepki zincirlerinin tekrar
edilmesine dayanır. Davranış biçiminin esasen harici uyaranlardan etkilentiği varsayılmaktadır.
Etkili danışmanlık, bir etkinlik modelinin tekrar edilmesiyle, olumlu takviye sağlayan talimatlarla yönetilmesiyle eşdeğerdir (Kargulowa, 1990, 2010). Davranışçı eğitime yaklaşımında,
öğretmenlerin çoğu zaman standart ürünleri (öğrenciler) ele alan belirli prosedürleri titizlikle
uygulayan bürokratlar olarak muamele gördükleri belirtilmektedir (Pitsoe & Maila, 2012).
Bu, danışma durumunda, danışmanlığın ‚nesnesini’ kontrol etmekten bahsettiğimiz duruma
benzerdir. Böyle bir yaklaşımın sonuç olarak şematik operasyonlar, kalıplaşma, deneyimleri
tekrarlama, başka bir durumla bağlantılı olarak öğrenilen başka insanların davranışlarını tekrarlama gibi yargıların oluşmasıyla sonuçlanabilr. (Singh, 2005).
Davranışsal davranış stratejileri öğrenme teorisine dayanır ve gözlemlenebilir spesifik
davranışlara odaklanır. Amaç uygunsuz davranışları değiştirmek ve belirli bir durum için daha
uygun olanları öğretmek olduğunda etkilidir. Bunun temelini, davranış değişikliğinin duygu ve
düşüncelerde bir değişikliğe neden olacağı inancına dayanır ve danışman etkinliğini yalnızca
belirli değişiklikleri ve etkinlik göstergelerini gözlemleyerek değerlendirebilir.
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İkinci danışma biçiminin temeli, bir insanın bilişsel kavramıdır. Diyaloga dayalı danışmanlık,
fikir birliğine ulaşma ve alternatifleri aramayı ve bu yolla tüm durum bağlamını genişletmeyi hedeflemektedir. Bütün danışma süreci genellikle danışman ve Danışan arasında bir diyalog formunu
alır. Danışman danışanda bir tür bilişsel motivasyon yaratmayı amaçlamaktadır. Danışmanlar,
yaptıkları işlerde, Danışana bilgi vererek, danışanın süreçlere koşullar vermelerini sağayarak
dünyaya kendi çerçevelerinden bakmalarını sağlar. Danışanın davranışı, dış dünyadan gelen ve
önceki deneyimlerine göre işlenen bilgilerle düzenlenir. Danışanlar dünyaya karşo tutumlarını
kendi başlarına geliştirirler. Danışanlarla beraber danışmanlar bilgi ararlar ve yardımlarının
sebebini bulmaya çalışırlar. Ulaşılabilecek hedeflerin çeşitliliği yüzünden, bu hedefin başarıya
ulaşması danışmanın yardımı ile mümkün olan ana hedefi belirlemeye çalışırlar. Danışman
diyalog kurar, sorunun daha iyi anlaşılabilmesi için sorular sorar ve danışanın bunu anlamasına
yardımcı olur. Sorular, Danışanın spesifik hedefleri yerine getirmesine ve daha uzun ifadeleri
formüle etmesine teşvik edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu işbirliğinin amacı, bir sorunun
tanımlanması, isimlendirilmesi ve belirtilmesi ve bu danışmanlık sürecinde ele alınan sorunun
çözülebilecek olup olmadığının kontrolüdür. Diyaloğa dayalı stilin verimli olması için, danışman
cevaplar önermekten kaçınmalı, soruları birleştirmemeli veya hileli ya da altı kapalı olan sorular
sormaktan kaçınmalıdır. Danışman, Danışanın ifadelerini yorumlar, sorunlu durumları açıklar,
farklı bir bakış açısı gösterir, yeni bir anlam atar ve yeniden yorumlar. Danışma çalışması,
olayları sunma süreci olarak algılanarak, Danışanın onları farklı bir perspektiften görebileceği
şekilde yorumlamayı kullanır. Yapıcı yorumlama, Danışan ile tartışılan belirli hipotezleri ortaya
koymak olarak tanımlanmaktadır. Doğası, yalnızca Danışan, yaşamı ve davranışları hakkındaki
gerçekleri ortaya çıkarmak değildir. Danışmanlar sorumluluğu danışanlara yüklemez, ancak
sorumluluk üstlenmezler. Müzakereler sırasında bir uzlaşmaya varmaya çalışırlar. Genellikle, bu
bir entelektüel motivasyon türüdür. Bilişsel kavramı temel alan stratejilerin, eğitim ve mesleki
bazı kararlar almanın yanı sıra, yaşamın diğer koşullarında karşılaşılan sorunların ve karar
vermenin çözümünde özellikle yararlı olduğu unutulmamalıdır; çünkü seçim yapmak ya da karar
vermek için karar, olgular, tutumlar ve inançlar hakkında bilgi gereklidir. Durumun yeni yönleri
gösterildiğinde durumun yansıtıcı bir analizi yapılır ve yeni hedefler belirlemek için ilham verilir.
Danışan ile bilişsel düzeyde birlikte çalışmanın getirdiği risk, kısmi ve tutarsız algı ile bağlantılıdır.
Bu nedenle, ör. diyalog temelli danışmanlıkta soru sorma yeteneği çok önemlidir (Kargulowa,
1990, 2010).
Liberal danışmanlığın temelini, bir insanın psikodinamik ve hümanistik kavramları
oluşturmaktadır. Büyük bir ölçüde danışmanlık, danışanı doğru bir çözüme ulaşması veya kendi
kararlarını kendi alması gibi konularda güvende tutmaktır. Vurgu, Danışanın güçlü yönlerini,
yeteneklerini, potansiyelllerini ve bunları geliştirmek ve onlara ulaşmak için yollar geliştirmek
üzerindedir. Direktif danışmanlığının aksine dikkat danışan ve ihtiyaçları üzerine kuruludur ve
ölçülebilir hedeflere veya onlara nasıl ulaşıldığı ie alakalı değildir. Danışmanlık direktif değildir
ve Danışanlera sorumluluk verir. İşyerinde Danışanlar ve onların ihtiyaçları takip edilmekte
ve büyüme koşulları yaratılmaktadır. Danışanlar, yapılan kararlarda ve seçimler sırasında
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ve kendi bireyselliklerini keşfederken destek almaktadırlar. Birlikte çalışmak eşit ortakların
empatik ve kabul eden bir ilişki kurmasına dayanır. Danışanın farkındalığının artırılması hayati
bir rol oynamaktadır. Burada danışmanlar en önemli rolü oynamamaktadır, olabildiğince nötr
kalmaktadırlar, irdeleyici değildirler ve kendi görüşlerini kesinlikle empoze etmeye çalışmazlar.
Gerekli bilgileri sağlarlar. Danışmanlar, çalışmalarında büyük ölçüde, bu ilişkinin önemli olduğunu
ve bu konuda bilginin her iki taraf için de bir içgörü kaynağı olduğunun farkındalardır ve kendileri
ile danışanlar arasında gerçekleşen süreci kullanırlar. Böylece, olgun bir işbirliği kurmaya çalışırlar
ve bu sayede Danışanlari kendilerine güvenmeleri için hazırlarlar. Danışman ve danışan arasında
olan gerçek bir iletişim durumu kişinin hayatındaki diğer yetişkinlerle iletişim kurmasında ona
taslak olacak bir durum olabilir. Bu şekilde verilen danışma, uygun psikolojik iklim şartlarını
gerektirir (Kargulowa, 1990, 2010). Bir erkeğin insancıl konseptine göre, Danışman karşılaşılacak
hedefin kişisel bir büyüme olduğu bir durumun asik koşullarını benimser. Bunlar 1) gerçeklik (iç
tutarlılık); 2) kabul (bakım, takdir); 3) empatik anlayış (Rogers, 1995) ı kapsar.
Gerçeklik, büyümeyi destekleyen bir kişinin tutumunun temel unsurudur. Danışman, söz ve
davranışlarla , içlerinde gelişen duygu, düşünce ve tutumları deneyimlemeye iletmeye ve ifade
etmeye hazır demektir. Dolayısıyla, gerçeklik yüksek bir benlik bilincini gerektirir (Thorne, 2003).
Alternatif olarak, bu tür durumlar, bilinçlilikte mevcut anın deneyimi olarak anlaşılan tutarlılık
veya uyuşma terimleri kullanılarak anlatılmıştır. Ve eğer bilinçlilikte var olan iletişim iletişimde
yansıtılıyorsa, her seviyede uyuşma sağlayacaktır. Bu orijinallik, uyuşma, iyi iletişim için bir ön
şarttır (Rogers, 1995, cf.Thorne, 2003). Danışmanlıkta, bu durum danışanla kurulan dürüst ve
içten iletişim ve geri bildirim ile gösterilebilir. Büyümeyi destekleyen bir ortam yaratmanın bir
başka ön şartı koşulsuz olumlu saygı olarak da adlandırılan kabul olarak ele alınır. Büyümeyi
destekleyen kişi, danışanın hislerine, tutumlarına, değerlerine, anlayışlarına ve düşünce ve
inançlarına kendi hisleri, tutumları, değerleri, anlama biçimlerini ve düşünce ve inançlarını
göz önüne almadan değer verir. Bu arkadaş canlılık, duygusallık, değer vermek ya da iyilikten
kaynaklanmamaktadır , ancak biraz iyilik, saygu, sorumluluk ve bencil olmamaktan kaynaklanabilir (Rogers, 1995). Büyümeyi desteklemek için gereken üçüncü özellik empatidir. Sözü edilen
önkoşullar arasında, empati kolay uygulanabilirdir, ancak bu, kolaylıkla başarılabileceği anlamına
gelmez. İnsanlık konseptinin temsilcilerinin varsayımlarına göre, tek gerçek, belirli bir anda onu
yaşayan belirli bir kişi tarafından algılanan dünyadır (Rogers, 1995, s. 117). Bu, danışanların
gerçekliklerinin farklılık göstermesine sebep olur ve danışa sayısı kadar gerçekliğin olduğunu
kanıtlar. Bu yaklaşıma göre, başka bir insanın subjektif deneyimi en büyük saygıyı gerektirir. Bu
nedenle bir danışmanın, danışanın kendisini, durumunu ve çevreleyen dünyasını görme şeklini
olabildiğince anlaması gerekir. Empatik yaklaşım, bir başkası tarafından karşılaşılan tutumu,
duyguları ve kişisel zorlukları başka bir şahsın yaşadığı şekilde anlayabilme kabiliyetidir. Danışanın
durumuyla „empati kurma” şartı, danışman tarafından tecrübe edildiği şekliyle kendi kimliğine
ilişkin istikrar ve güvendir. Danışana eşlik etmek için, danışmanın kendine güvenen ve duygusal
açıdan bağımsız olması gerekir. Ancak o zaman başka bir kişinin kendi bireyselliğini empatik bir
şekilde anlamasına etkili bir şekilde yardımcı olabilir. Bu durumun sadece danışanın içsel hayatı
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hakkında bilgi toplamak için tutkusuz ve kişisel olmayan bir şekilde empati kurmak olmadığını
vurgulamak gerekir bu durum daha çok karşındaki kişinin neler yaşadığını anlama ve keşfetme
olarak tanımlanabilir (Rogers, 1995; Thorne, 2003).
Yukarıdaki açıklamadan yola çıkarak, bu yaklaşımın karmaşık ve tipik olmayan durumları
yönetmeye yarayan teorik bilgilerle desteklenen bir yansıma gerektirdiği ortaya çıkarmaktadır.
Liberal tarz özellikle önemlidir çünkü kurulmuş deneyimler ve çalışma kurallarının yararsız hale
geldiği alışılmadık, istisnai ve kişisel bir durumla ilgilenmekteyiz. Çalışma modları ile ilgili olarak,
danışman ile çalışmanın hedeflerinden biri kendi imajını geliştirmektir, ve derinlemesine bir öz
farkındalık gerektirir. İşte bu nedenle burada etkin bir dinleme etkili bir stratejidir. Danışan ile
böyle bir çalışma tarzı vakit harcar. Bununla birlikte, aktif dinlemenin, birinin sorunlarını veya
zorluklarını dinlemenin ve anlamanın en önemli yardım olduğu kayıt dışı veya kısa vadeli ilişkilerde
de etkili ve uygun olduğunu belirtmek gerekir. Danışmanlar, danışanlarla yapılan çalışmalarda,
sözlerini değiştirme, ölçme, yansıtma, yorumlama, açıklama, kontrol etme, karşı koyma, bilgilendirme ve tekrarlama gibi gelişmiş sözlü tepkiler kullanırlar. Açık uçlu sorular ortaya koyarak,
danışanın duygusal durumlarını yansıtmaya çalışırlar (Czerwińska-Jasiewicz, 1991; Kargulowa,
2010; Taber, Hartung, Briddick, Briddick, Rehfuss, 2011; Wojtasik, 2011).

Kariyer danışmanlığının iş stilleri
Direk stilli danışmanlıkta danışman
Bir şekilde uzman olarak hareket eden bir danışman, Danışanı yönetir (ve bazen de manipüle eder). Böyle bir yaklaşım, danışmanın, Danışanın neye ihtiyacı olduğunu daha iyi bildiğine
dayanır, danışanın kariyeri, geleceği için bir fikri vardır ve bunu uygulamaya koymaya çalışır. Bütün
meslekleri bilen uzmanlar olarak kendilerini tanımlarlar ve diğer bir tabirle danışanların gereksinimlerini uygun mesleklerle eşleştirirler. Bu nedenle, uzmanlar kapsamlı bilgi ve tecrübeye
sahip olmalıdırlar ve görüşlerine göre belirli bir kişi için en iyi neyin ne olduğunu bilirler. Ayrıca,
danışman genellikle hazır çözümler sunar, komut verir, tavsiyelerde bulunur, talimat verir, karar
verir, ve aynı zamanda bir seçim yapılması sorumluluğunu üstlenir. Böyle bir yaklaşım, en iyi
çözümleri belirten direktif danışmanlığı temel alır. Bu, yukarıda tarif edilen bir insanın davranışsal
kavramına dayanır.
Daha az aşırı, ancak hala yönerge yaklaşımı danışmanlar tarafından sunulmaktadır. Bu rolü
üstlenen danışmanlar da talimat verir ancak rolleri, istihdam imkânları ve muhtemel meslekler
hakkında bilgi sağlamaya odaklanmıştır. Olasılıklar hakkında bilgi verirler, kendi görüşüne göre
danışana en iyi çözümleri önerirler (Wojtasik, 1993).
Diyolog stilli danışmanlıkta danışman
Danışmanın direktif kariyer danışmanlığında rolünü Wojtasik (2011) bir danışmanın rolü
ile kıyaslar. Danışanın çalışma modellerinden oluşan bir süreklilikte açıklanan eksende merkezi
pozisyon danışman tarafından işgal edilir. Danışmanlar, belirli bir mesleği seçerken danışanın
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izlediği motivasyonu ve değerleri dikkate alırlar. Danışmanlar danışanın bilişsel süreçlerini analiz
eder, yani içeriden gelen bilgileri kullanırlar. Buna ek olarak, dış bilginin (işgücü piyasasındaki
durum, çevre vb.) öneminin farkındadırlar. Böylece danışanlar kendi seçim ve kararları hakkında
danışmana danışırlar ve bu sebeple sorumluluk her iki taraf arasında paylaşılmış olur. Danışman,
diyaloga dayalı danışmanlık için danışmanın tipik bir temsilcisidir. Bir kişiye yaklaşım, bilişsel
kavramı temel alır ve rolü, eğitime indirger ve daha iyi ve daha bilinçli bir şekilde bir kariyer
planlamak için bilgi sağlar (Wojtasik, 1993).
Liberal still danışmanlıkta danışman
Liberal danışmanların çalışmaları, kendilerinin olduğu yere bağlıdır. Danışana karşı koşulsuz
olarak kabul ve saygı duyarlar ve empati kurarlar (yargılamadan veya eleştirmeden empati
edebilme yeteneği). Belirtilen koşulların daha geniş bir açıklaması liberal tarzın tanımında
verilmiştir (Wojtasik, 1993). Wojtasik (1993), liberal danışmanlara aşağıdaki etiketleri verdi:
uyumlu bir koruyucu ve Laises faire uygulayıcısı. Danışmanın yazar tarafından geliştirilen çalışma
modellerine göre, işleyiş yöntemlerinin temelini insanlığın insancıl ve psikodinamik kavramı
oluşturmaktadır. Bununla birlikte, insancıl kavramın bu çalışmada bir çalışma biçiminin gelişimi
için bir temel olarak psikoanalitik insan algılamasına bir direniş ifadesi olarak yaratıldığını göz
önüne alındığında, insancıl bir anlayış kabul edildi.

Bir kişinin davranışsal
kavramı
Direktif danışmanlık
Uzman

Bir kişinin bilişsel
kavramı
Diyaloga dayalı danışmanlık
Muhbir

Danışman

Psikodinamik ve
insanın hümanist kavramı
Liberal danışmanlık

Koruyucu

Laissez faire

‚Öğrenci’ için mesleği seçme Kariyer planlamak için öğrenciyi Öğrenciyi kariyer oluşturmak
eğitmek
için desteklemek

Şekil 20.

Kariyer danışmanlığının iş modelleri (kaynak: Wojtasik, 2011).

Danışmanlık çalışmasının odağı meslekten (uzman, bilgi verici) kişiye kaymaktadır. Böyle
bir danışman her kişinin farklı olduğunun farkındadır, önceden hazır olan cevapların ve çözümlerin olmadığınu bilir ve danışmanın perspektifinden iyi olan şeylerin zorunlu olarak başkası için
de iyi olmayabileceğini bilir. Dolayısıyla, kariyer planlaması, gelişme ve eğitimden oluşan bir
süreç olarak ele alınmaktadır. Liberal tipi, mesleki büyüme yolunda danışana eşlik eder, belirli
bir mesleğin seçimine odaklanmaz. Danışmanlar zamanlarını ayırır, büyümede destek sağlarlar,
düşünmeyi teşvik eder, kendi kendini analiz etmeyi ve kendilerini tanıma imkânı yaratırlar (gelecekteki mesleğe bakış açısıyla da dahil olmak üzere), ancak herhangi bir tavsiye vermezler. Yanıt
vermeye değil, düşünmeyi teşvik etmeye ve soru sormaya daha fazla odaklanmışlardır. Sorunlu
alanları tanımlarlar, kendi varlıklarını ve sınırlamalarını deneyimleyebilmeleri için gerekli koşulları
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yargılamadan ve eleştirmeden oluştururlar. Ayrıca kendi kararlarının sorumluluğunu alacakları
koşullar yaratırlar, yani danışanın kendi profesyonel kariyerini çizerken aldığı kararın kendi kararı
olmasına dikkat ederler. Bir danışanın eğilimi sıcak açık ve kabul edici olmaktır. Eylemlere teşvik
etmeye çalışırlar, görüşlerini veya düşüncelerini dayatmazlar. Gerektiğinde, tavsiyelerde bulunurlar ve kendi görüşlerini ifade ederler. Sonunda, Danışan kararını kendi başına yapar, ancak
bir danışmanın rolünden dolayı sorumluluk her iki taraf tarafından da paylaşılır (Wojtasik, 1993).

Bireysel çalışma tarzı
Bir soru profesyonel tavsiyelerden yararlanmak isteyen kişiler için iş birliği içinde nasıl
kendi optimal rehberlik stilimizi geliştirebileceğimiz üzerinedir. Bu sorunun cevabı tek değildir,
çünkü bir danışmanın çalışma tarzını geliştirmek için çok önemli olabilecek insanın işleyişinde
iç ve dış koşullar ve boyutlar vardır. Aklımızda bulundurmalıyız ki diğer insanlarla ilişki kurma
tavrımız, eğitim, aile, kültür, sosyo ekonamik statü, biyolojik faktörler, cinsiyet, hayat deneyimleri, farklı davranış biçimleriyle kontakt halinde olma, düşünmeyi öğrendiğimiz okullar, bir şeyler
öğrendiğimiz ve iş birliğinde bulunduğumuz insanlar, ve bunun gibi bir çok farklı etkenlerden
etkilenerek oluşmaktadır. Kişilik, kişiler arası ilişkilerin yönetiminde de önemlidir. Muhtemelen,
bizim için en iyi olan yaklaşımın seçimi her zaman tamamen bilinçli yapılmaz. Bununla birlikte,
insan kavramı, onun poansiyali, zorlukları ve mmotivasyon kaynakları üzerine düşündüğümüz
konsepti algılmamak da bizim için önemlidir. Bu alandaki benlik bilinci, daha iyi bir plan
danışmanlığı sağlamaya, destek vermeye, danışmanlık yapmaya yardımcı olur; Bu da danışan
kişinin ihtiyaçlarına yönelik bir cevap olacaktır ve bu popüler teoriyi veya düşüncelerimizi
uygulama istekliliğinden kaynaklanmamalıdır. İnsan davranışı konseptiin farkında olmak insanlarla çalışan kişiler için önemlidir çünkü kişilik şekillendirme ve geliştirme, motivasyon türleri,
insanları harekete geçirmek için motive etme yolları, bilişsel süreçler, öğrenme süreci, gelişim ile
ilgili görevler, akran grupların etkisi ya da davranışkarı modelleme metotları, ve aksiyonların rolü
hakkında bilgiler rehberlik yapan bireyler için önemlidir (Okun, 2002; Okun & Kantrowitz, 2014).
Danışmanlar insan yapısı hakkındaki görüşlerinin farkında olarak, yaptıkları işin anlamını bilirler,
yaptıkları işte yapıcı olabilirler ve belirli bir yaklaşım için kural ve yönlendirici ilkeler hakkındaki
bilgilere dayanırlar. Danışmanlık becerileri geliştirmek isteyen bir kişinin, kendi deneyimleri
açısından belirli bir altyapıya sahip olması gerekir, kendi işini görmesini sağlayacak bir çeşit referans sistemie ihtiyaç duyarlar, yansıtıcılığı arttırırlar ve kendi operasyonları için yollar ve olasılıklar
ararlar (bkz. Wojtasik, 1993).
Kendi çalışmalarımızı değerlendirmek, kendi bireysel danışmanlık stilimizi oluşturmak ve
geliştirmek konusunda yardımcı olur. Çalışma tarzı kazanılan deneyimler, işleyiş ve görünüm
değişikliği, sosyal, ekonomik ve kültürel değişiklikler vb. sebeplerle değişen ihtiyaçlara göre
çalışma yöntemlerini uyarlamak suretiyle değişebilir. Bazen kendi çalışmamızın verimsizliğini
görmek çalışma stilimizi değiştirmemize sebep olabilir. Daha yüzeysel değişiklikler yeni yöntemler,
teknikler ve stratejiler aramakla ilgilidir; ancak danışmanın işinde önemli olana odaklanmaya
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başlaması durumunda bunlar daha yansımalı hale gelebilir. Burada kendi çalışmalarımızı
değerlendirmek bize yardımcı olabilir, danışanlara yönelik onlarla çalışmaya başlamadan önce
ve sonra olmak üzere soru kağıtları hazırlamak, verilen danışmanlık servisinin verimini sistematik bir yansıma yöntemi iile analiz etmemize yardımcı olabilir.
Bir danışmanın stilini seçme veya bunun farkında olma, bir tercih meselesi değildir. Lawrence
M. Brammer (1984)’ın yazdığına göre danışana yardım etme yolumuz ve onunla çalışma stilimiz
birbiriyle iç içe geçen ve çakışan üç evreden oluşmaktadır. İlki danışmanın kendi deneyimine
yansıyan bir şekilde bakmasıdır. Danışmanların, değer, ihtiyaç, iletişim biçimi ve bu faktörlerin
başkaları üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi oldukları ve adlandırdıkları süreç budur. Buna
karşılık, danışmanlar onların bilgilerini tamamlarlar ve diğer uygulayıcıların deneyimlerini gözden
geçirirler. Bu tür deneyimler genellikle yapılandırılmış teorilerin biçimini alır, bir perspektif
verir ve belirli çalışma yöntemlerini önerir. Bir diğer adım ise, kendi hakkındaki düşüncelerini
ve gözlemlerini diğer uygulayıcıların deneyimleriyle birleştirmek ve kendi benzersiz teorisini
ve kendi çalışma tarzını oluşturmaktır. Yazar, en iyi bir yardım teorisinin bulunmadığını eklemektedir. Her metot, deneyimleri ve insanları görme şekilleri nedeniyle eşsizdir. Bir danışmanın
sahip olması gereken en önemli özellik kendi stili olmasıdır, ve görüşmenin koşulları ve çalışma
metotları yardım eden kişinin stilinin gerçekçi bir yansıması olmalıdır. Bu şekilde olduğu zaman
gerçek yardım sağlanabilir.
Şu anda, yönerge danışmanlığı, Danışan odaklı, destekleyici danışmanlık yüzünden
giderek terk edilmektedir. Ayrıca, direktif olmayan yaklaşımın tipik olan aktif çalışma yöntemleri, rol yapma, röportajlar ve biyografik analizler önem kazanmaktadır. Danışman, danışanını
değiştirmek için değil, onu daha iyi tanımak ve gerçek yatkınlıklarını ve ihtiyaçlarını ele almak için
gayret gösterir (bkz. Wojtasik, 1993). Dan Tinsley, Holt, Hinson ve HEA Tinsley (1991), Tinsley,
Bowman ve Westcot Barich (1993) artı Thompson, Loesh ve Seraphine (2003) tarafından yapılan
danışmanlara yönelik beklentiler üzerine yapılan araştırmalar gösteiyor ki rehberlerin işi hakında
olan danışanların bilgileri hala yüzeyseldir ve onların kullanışlılığı hakkındaki bilgi yetersizdir.
Yetersiz ve şematik bilgi ve bunun eksikliği, gerçek olmayan beklentilerin sık görülen nedenleri
olup, danışmanlık sürecinin etkinliğini azaltmaktadır (bkz. Paszkowska-Rogacz, 2010; 125).
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Bölüm II
Kariyer Danışmanlığında
gerekli olan yetkinlikler

Grzegorz Kata

Bölüm 5. Danışanlarla başarılı iletişim
Bir kariyer danışmanı ve onun danışanı arasındaki iletişim kalitesi, danışmanlıkta başarılı
olmak için önemli faktörlerden biridir. Eğilimlerin teşhisi, belirli alanlarda güçlü ve zayıf yönler,
öğrencinin planlarının belirli meslekler ile çelişmesi, kariyer ilgi alanlarının kendi kendine analizi,
bazı ergenler için stresli olan görevlerdir ve öğrencinin yeterlikleri konusunda endişe yaratabilir. Danışan ile doğru iletişim onların emniyet duygusunu arttırır ve kendi analizlerini yapabilecekleri ve kariyer planları seçimini kolaylaştıracak koşulları oluşturur. Etkili iletişim, kariyer
yetenek testinin sonuçlarının tartışılması ve yorumlanması için de çok önemlidir. Geleneksel
olarak kariyer danışmanlığında danışman ile Danışan arasındaki ilişkilerin kalitesine çok az dikkat
edilmektedir. Günümüzde, kabul, anlama, danışman dinleme ve danışma hizmeti sunma becerisi çok daha önemlidir (bkz. Patton, McMahon, 2006).

Kişilerarası iletişim – süreç ve bileşenler
Kişilerarası iletişim, iki kişi arasında veya üyeler grubu arasında bilgi iletme sürecidir. Bu
süreç, gönderen, alıcı, mesaj (iletilen bilgi), yanıt (geribildirim) ve iletişim engellerini içerir (bkz.
Grafik 1). Yukarıdaki tüm hususlar, sürecin her katılımcısı tarafından farklı olarak algılanmaktadır.
Karşılıklı geribildirim katılımcılar arasında gerçekleşir, yani bir kişi tarafından yapılan bildirim
diğer kişiyi etkiler ve yanıtlarını belirler. Arabulucular sürekli etkileşim içindedir ve rolleri birbirleri ile değiştirilir. Bildirimin alınma şekli, iletişim kuran kişilerin bireysel özelliklerine göre belirlenir, diğer bir deyişle; Deneyim, kişilik, iletişim becerileri ve duygularla bağlantılı olarak karar
verilir. Dahası, ifadenin doğru bir şekilde anlaşıp anlaşılmadığı yer, çevre, ve koşullar gibi etkileşimi etkileyen dış faktörlere bağlıdır. (Devito, 2015; Krizan ve diğerleri 2008). Danışman, iletişim
sürecinin karmaşıklığının farkında olarak, daha etkili olabilmek için hazırlanabilir ve durumu
daha iyi kontrol edebilir. Kişilerarası iletişim pek çok düzeyde, birçok kanal aracılığıyla ve bilgi
aktarımının farklı şekillerinde gerçekleşir. Olası iletişim bariyerlerini göz önünde bulundurarak ve
sözlü olmayan işaretlere dikkat ederek öğrencinin beyanatlarını almak, danışman tavsiyelerinin
kalitesini arttırmaktadır.
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İletişim süreci ve bileşenleri (Kaynak: Krizan et al., 2008, p. 10).
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2013,göndericinin
McLean, Moman,
Ardından,
niyet 2012):
ve içeriğine bağlı olarak, gönderen uygun kelimeleri, cümle
yapısını ve tonlamayı seçer ve bilgiyi iletir. Gönderen ayrıca dinleyicisinin tepkilerini gözler
 Gönderen
ve sonraki konuşmalarını ona göre düzenler. Alıcı beyanı alır, analiz eder ve hem gönderenin
istediği mesajın içeriğine hem de gönderen tarafından kontrol edilmeyen içeriğe dayanarak
kendi anlamını ekler. Her iki rol de – gönderen ve alıcı – aynı anda müdahale görevlileri
tarafından ele alınır. Gönderenin ve alıcının etkinliği onların bilgi ve iletişim becerilerine
bağlıdır. Bilgi, sohbetler, muhatap kişilerin özellikleri ve sözsüz iletişimin ifadelerinin şeffaflığı
üzerindeki etkisi ile ilgilidir. Yeterlilikler, Konuşma ve diğer kişinin ihtiyaçları bağlamında,
dinleme, anlayış gösterme ve konuşmayı destekleme becerisini ayarlama becerilerini kapsar.
Bir diğer önemli yetki, muhatap kişinin benlik bilincidir (Gaś, 2003). Kendi ihtiyaçları, hissettikleri duygular ve sahip oldukları değerler hakkındaki bilgiden oluşur. Bu yönler, diğer kişilere karşı tutumu etkileyebilir veya toplantıyı etkileyen gizli sebebi yaratabilir. Örnek olarak,
bilinçsiz bir şekilde ikinci kişiyle temasın üstün bilgi veya deneyim göstermek için kullanıldığı
ve bu durumun da anlayış göstermekten daha önemli bir durum olduğu durumlar verilebilir.
Başka bir örnek, kendi duygularının farkında olunmamasına bağlı olarak, başka etkileşimlerden çıkarılan duyguların danışma durumunda transfer olmasıdır.
• Mesaj – Gönderen tarafından alıcıya iletilen belirli bir anlamı olan bir sinyaldir. Mesaj yalnızca
kelimeler değil, aynı zamanda cümlelerin şekillenme şekli, tonlama ve ses tonudur. Mesajın
başka bir unsuru, sözcükler söylenirken sözsüz olarak iletilenlerin hepsidir; Bunlar duruş,
hareketler, kıyafetler ve konuşmanın içeriği olabilir.
• Kanal – mesajın görüşülen kişiler arasında iletilme şeklidir. Mesajı iletmenin en bariz yolu,
sözlü kanal- konuşma sırasında söylenen kelimelerdir. Diğer iletişim kanalları: Görsel (hareketler, duruş, işaretler, grafik vb.) ve yazılı kanal (mektuplar, e-postalar, kısa mesajlar, belgeler,
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bloglar, web siteleri vb.) olmak üzere ikiye ayrılır. Aynı anda konuşma sırasında birçok iletişim
kanalı kullanılır. Her biri, mesajı etkileyen bazı kurallar tarafından yönetilir. Sözlü kanaldaki
bir açıklama akıcıolmalı, fark edilebilir kesintiler olmadan devamlı olmalıdır. Yazılı kanalı
kullanırken kelimeleri seçmek ve sözcükleri kontrol etmek için daha fazla zaman harcanabilir;
Ancak alıcıdan derhal geribildirim yoktur.
Geri bildirim – alıcının mesaja tepkisidir. Geri bildirim mesajının herhangi bir biçimini alabilir
ve herhangi bir kanal aracılığıyla iletilebilir. Alıcının mesajı anlayıp anlayamadığını, mesajın
net ve mantıklı olup olmadığını ve ne tür tepkileri tetiklediğini bildirir. Ardından, geri bildirim,
iletişim ve daha sonraki mesajları değiştirmek için kullanılabilir. Karşılıklı anlayışı geliştirmek
ve ilişki kalitesini daha açık bir biçimde geliştirmek için kullanırlar.
Çevre – konuşmanın gerçekleştiği fiziksel alandır. Önemli faktörleri şunlardır: Arabulucular
arasındaki mesafe, toplantıya katılan kişi sayısı, mobilyanın konumu, odanın görünüşü,
boyutu, muhatapların giyimi vb. Bu faktörler müdahalecilerin tutumlarını, rahatlıklarını ve
güvenlik duygularını etkileyebilir.
Bağlam – esas olarak, kendi deneyimlerinden ya da takip ettikleri normlardan ya da
konuşmanın durumuyla ilgili kurallardan kaynaklanan müdahillerin beklentileri ile ilgilidir.
Örneğin, bir okul kariyer danışmanıyla yapılan ilk toplantı, öğretmenin, psikologların ve
destek sunan uzmanların konuştuğu geçmiş deneyimlerinden etkilenebilir. Toplantının ne
kadar resmi olduğu belli bir okulun genel normlarından da kaynaklanabilir.
Dikkat dağıtıcılar – mesajın iletilmesini ve anlaşılmasını engelleyen bariyerler olarak
tanımlanırlar; Görüşmecilerin dikkatini dağıtmakta ve mesajı bozmaktadırlar. Engeller
aşağıda açıklanan çeşitli kategorilere ayrılır. Bu faktörlerin bilinmesi, danışmanın olumsuz
etkileri önlemesine yardımcı olabilir.
o Harici faktörler: gürültü, günün uygun olmayan saati, ör. Odada aşırı yüksek veya çok
düşük sıcaklık gibi rahatsızlık verici faktörler, görüşmeciler tarafından giyilen güneş
gözlüğü, okunaksız elyazısı vb.
o Fizyolojik faktörler: işitme, görme, konuşma ve diğer bozukluklar gibi kişinin kontrolünün
ötesindeki engeller.
o Psikolojik faktörler: toplantının hedefiyle çelişen görüşmeye katılanların ihtiyaçları – acele,
son olaylarla bağlantılı stres, yeterlilik eksikliği, açıklık eksikliği, temas kurma isteksizliği.
o Anlamsal faktörler: lehçelerde farklılıklar, farklı dil yeterlikleri, mesleki jargon kullanımı ve
anlaşılması güç terimler.

Yukarıdaki listeden, kişilerarası iletişimin iki temel türü ortaya çıkar: sözlü ve sözsüz. Sözlü
iletişim sözcük kullanımını gerektirir. Sözsüz iletişim, konuşulan kelimelere eşlik eden tüm
işaretleri kapsar ve insan ilişkilerini şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Sözlü ve sözsüz
iletişim arasında bir tutarsızlık olduğu durumlarda, sözsüz iletişim daha göze çarpmaktadır.
Sözsüz iletişimin temel özellikleri şunlardır: dilbilimsel mesajı desteklemek, karşıdaki kişiye karşı
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duygu ve tavırların iletilmesi, kelimlerin yerine kullanılması (bkz. Kurpas, Kaczmarek-Dylewska,
2012; McKay, 2001). Sözsüz mesajların başlıca türleri şunlardır:
• Yüz ifadesi. Özellikle gözler ve göz teması, iletişim sürecinde çok önemli bir rol
oynamaktadır. Bu, yüz kaslarının zayıf kontrolü ve yüz ifadelerini gözlemlerken çözülebilecek bilgi türüne bağlıdır. Altı basit duygudan her biri, mimikleri analiz ederek yüzden
okunabilir: korku, öfke, tiksinti, sürpriz, mutluluk ve hüzün.
• Duruş, jestler, görünüş, yapı, hareketler. Hareketler, mesajın içeriğini görselleştirebilir
ve konuşulan kelimeleri tamamlayabilir. Bununla birlikte, çok fazla jest kullanma mesajı
dağıtabilir.
• Konuşmanın paralinguistik öğeleri – ses tonusu, konuşma hızı, tonlama, alışılmış ara
parçalar, ses gücü, kahkaha vb.
Kariyer danışmanlığının kalitesi, yalnızca iletişim süreci hakkındaki temel bilgiye değil, aynı
zamanda iletişimin etkinliğini etkileyen belirli faktörlerden yararlanma becerisine de bağlıdır.

Kariyer danışmanlığında iletişim
Kariyer danışmanlığında beş aşama vardır (bkz. Brammer 1984, Kris, 1995):
Aşama 1: Başlatma: Bu aşamanın temel amacı, danışman ile öğrenci arasında bir destekleyici ilişki kurmaktır. İlişki, öğrencinin kendi güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilmeleri, planları
hakkında konuşmaları ve kişisel ve mesleki gelişimlerini gerçekleştirebilmeleri için öğrencilerin
güvende hissetmelerini sağlamalıdır. İlişkinin kalitesi de önemlidir, çünkü kariyer danışmanlığı
isteyen birçok öğrenci, meslek seçimlerini belirsiz bulmakta ve kendi sınırlamaları ve eksikliklerine odaklanımaktadırlar. Birinci aşama, daha sonra danışmanın hedefini formüle etmek için
kullanılabilecek olan danışmanlık aramaya yönelik motivasyonları analiz etmektir (cf. Brammer
1984).
Aşama 2: Araştırma: Birinci aşama, öğrencinin motivasyonlarını ve danışmanlığın hedefini
belirlemek ile sona erer. Araştırma, öğrencinin gelişim vizyonunu, niteliklerini, mevcut destek
biçimlerini ve yetkinlik kazanma fırsatlarının daha kapsamlı bir şekilde analizine ayrılmıştır.
Amaç, öğrencinin vizyonunu, vizyonun gerçekleşmesinin koşulları ve olanakları ile karşı karşıya
bırakmaktır. Bu aşama aynı zamanda bir eylem planı oluşturmak ve planı gerçekleştirmek için
gerekli becerileri aramakla ilgilidir.
Aşama 3: Bir karar alarak: Önceki iki aşama öğrenciyi, mesleki gelişimlerinin yönü hakkında
karar verme anına götürür. Üçüncü aşamada karar doğrulanır, öğrencinin beklentileri ve
ihtiyaçlarıyla tekrar karşı karşıya gelinilir ve daha sonra bunlar belirli bir hedefe dönüştürülür.
Aşama 4: Planın hazırlanması: Önceki aşamalar, istenilen amaca götürecek bir görev listesini hazırlar. Görevler bir programa göre yazılmıştır. Kariyer danışmanı, öğrencinin amaçlarını
etkili bir şekilde gerçekleştirmek için hangi ilave yetenek, yardım ve bilgiye ihtiyaç duyduğunu
belirlemesine yardımcı olur.

Bölüm 5. Danışanlarla başarılı iletişim
Aşama 5: Gerçekleşme: kariyer danışmanı öğrenciye gerekli desteği verir, planlarını gerçekleştirirken karşılaşabileceği zorluklarla baş etmeye çalışır ve faaliyetlerini izler. Öğrenciyle
birlikte, görevin tamamlandığını ve planın gerçekleştirildiğini gösterecek her göreve ilişkin
çıktıları belirlerler.
İlk iki aşama, öğrencinin mesleki gelişiminde uyum ve ihtiyaçların, fırsatların ve zorlukların
belirlenmesi gibi alanlarda iletişime ihtiyaç duyan aşamalardır. Psikolojik danışma sürecinde etkin
iletişim, yalnızca danışmanın yetkinlikleri ve iletişim tekniklerine değil, aynı zamanda danışana
karşı tutumlarına da bağlıdır. İlşki kurmayı içeren birinci aşama, kariyer danışmanının öğrenci ile
iletişim yolu kabul, otantiklik ve öğrencinin zorlukları ve deneyimlerine karşı hassasiyet ile güçlendirilirse kolaydır (bkz. Rogers, 1969). Kabul, öğrencilere yönelik sıcak ve nazik bir tutum, zorlukları
belirleme, ancak öğrencinin başarısızlık ve zayıf yönlerine karar vermeme anlamına gelir. Böyle
bir tutum, araştırmayı ve kendi kendini analiz etmeyi kolaylaştırır. Danışmanın özgünlüğü, açık
ve güvenli kendini ifade etme, öğrencinin samimiyetini ve özgünlüğünü inşa etmek, mesleki
gelişimin çeşitli olanaklarını keşfetmek için açık bir ilişki kurulmasına zemin hazırlar. Öğrencinin
deneyimlerine duyarlılık, deneyimlerini, tepkilerini ve hislerini anlamak danışmanın öğrencinin
iletişim kurma biçimine ve günümüz ihtiyaçlarına uyum sağlamasına yardımcı olur. Danışman
öğrencinin işlevini ve kendi yeteneklerini nasıl değerlendirdiklerini gözlemleyebilmektedir. Kabul
edici, özgün ve empatik bir tutum takınmak öğrencinin durumunu anlamaya ve etkili danışma
koşullarını oluşturmaya yardımcı olan özel iletişim tekniklerini kullanmayı kolaylaştırır.

Daha etkili iletişim nasıl elde edilir?
Bir öğrenciyle iletişimin daha etkin olması kariyer danışmanının aktif dinlemesini gerektirir.
Öğrenci tarafından iletilen mesaj, danışmanın ana ilgisi olmalıdır; Danışman toplantıya kendi
beden dilleriyle anlayış, katılım ve ilgi göstermelidir. Bir konuşma sırasında bu aktif tavrını elde
etmek için danışman, açık uçlu soruları sorabilir, dinlediğini, sözlerini değiştirdiğini, yansıttığını
ve açıklığa kavuştuğunu onaylayabilir (bkz. Geldard, Geldard, 2004).
Sorular sormak öğrencinin kendisini analiz etmesine yardımcı olur, onları danışmanlık
sürecinde yönlendirir. Ayrıca öğrencinin söylediklerinin iletildiğinden ve doğru bir şekilde
anlaşıldığından emin olmanın bir yoludur (Devito, 2013). Öte yandan, çok fazla soru sormak,
birçok soruyu birer birer bağlamak, hiç dinlememenin bir işaret olarak algılanabilir. İlişki ve keşif
kurma aşamasındaki en etkili açık uçlu sorulardır. Öğrencinin düşüncelerini paylaşmasına izin
verirler, öğrenciyi konuşmalarını serbestçe formüle etmeye, konuşmaları ve ne söyleyeceklerini seçmelerine teşvik ederler. Öğrencinin ihtiyaçlarını ve danışmanlığın hedefini daha ayrıntılı
analiz etmede yardımcı olurlar. Açık uçlu sorular çoğunlukla „Nasıl”, „Ne için?”, „Nerede”, „Ne
Zaman?” Vb. Kelimeleri ile başlar. Danışman sohbetin konusunu seçmeli ve konu içinde soru
sormalıdır. Açık uçlu sorularla başlamak iyi bir uygulamadır, kapalı sorularla takip edilebilirler.
Kapalı sorular, belirli bilgileri elde etmek, karar vermeyi teşvik etmek ve anlaşmayı kontrol etmek
için kullanılır. Bu sorulara muhtemel cevapların sayısını azaltır. Kapalı sorular genelde „Sizce?”,
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„Hangisi?”, „Ne?”, „Nasıl?” Kelimeleri ile başlar. Özetlemek, karar vermek ve seçim yapmak
için son aşamada özellikle faydalıdırlar. Danışmanın ilk aşamalarda kapalı soruları kullanması
öğrencinin domine edilmiş hissetmesine sebep olabilir. Öğrencinin işlevleri veya davranışlarını
özetleyen belirli yönleri hakkında sorular sormak akıllıca olabilir. Öngörülen sorular sohbetin
yönlendirilmesine yardımcı olur. Öte yandan, çok fazlası toplantı hakkında fazlaca denetim
hissi verebilir. Belirli konuların önerilmesi, öğrencinin mantığına ters düşerse, güvensizliğe ve
dinlenilmemiş olma duygusuna ilham verebilir. Örneğin öğrenci, okuldaki fizikten nefret ettiğini
söylüyor ve danışman „Fizikten hoşlanmıyor musunuz?” Sorusuyla yanıtlıyor. Yanıtları bu şekilde
biçimlendirmek, öğrencinin fizikle ilgilenmemesiyle ilgili bir açıklama yapılması anlamına gelir.
Bu sonuç muhtemel olmasına rağmen yanlış yönlendirmiş olabilir. Örneğin, açık uçlu bir soru
sormak daha iyi olur. „Bana bu dersler hakkında daha fazla şey anlatır mısınız?” gibi (Bkz. Kurpas,
Kaczmarek-Dylewska, 2012; Wojtasik, 2011).
Danışman anlayış gösterdiklerini doğrulayabilir ve öğrencilere kısa teyitler vererek onların
söylediklerine odaklandıklarını belirtebilirler. Bunlar arasında: „Görüyorum”, „mhm”, „devam
et”, „ilginç” gibi kısa teyitler vardır. Bu kadar kısa cümleler alıcıyı sözcüklerine odaklanıldığını
bildirir. Bununla birlikte, bu cümleleri sık sık kullanmak, can sıkıntısı ya da gerçek ilgi eksikliği
belirtisi olarak ele alınabilir (Geldard, Geldard, 2005).
Danışmanın bir ilişki kurmasına ve öğrenciyi konuşmaya devam etmesine teşvik etmesine
olanak tanıyan bir başka yöntem de farklı yorumlar yapmaktan geçmektedir. Alınan mesajı
kendi kelimeleriyle ifade etmek ilginin işaretidir ve mesajın doğru anlaşıldığından emin olmanın
bir yoludur. Bir ifadeyi kullanan danışman konuşmaya yeni bir konuyu tanıtmak ve konuşmayı
öğrencinin kendini yansıtmasına yönlendirmek için bir şansa sahiptir. Açıklama tekrar ederken,
ifadeyi nesnel tutmak önemlidir; göndericiye duygu ve düşünceleri yorumlamaktan ve atfetmekten kaçınmak özellikle önemlidir. Öte yandan, çok fazla sözcük kullanma, bir rutin ve yapaylık
hissi verir. Bu teknik, danışmanın desteğe ihtiyaç duyduğunda ve konuşmanın anlamının açık
olduğundan emin olunca özellikle yararlıdır. Öğrenci için, danışmanın onun düşünce hattını
izlediğini ve onları anlamaya çalıştıklarını görmek için bir şans verir (Devito, 2013). Öğrencinin
söylediklerini kendi sözleriyle yeniden özetlerken: Dikkatlice dinlemek ve öğrencinin ne
söylediğini anlamaya çalışmak, sözü özetlemek ve özünü bir ifade kullanarak sunmak, öğrencinin
doğru anlaşıldığını görmek için öğrencinin tepkisini gözlemek gibi kavramlar önemlidir. Örneğin:
Öğrenci: Matematik çözmeyi çok seviyorum. Mantıksal bulmaca yapmak gibi bir şey. Bazen
boş zamanlarımda bile ekstra, daha zor görevler arıyorum.
Kariyer danışmanı: Senin matematiği sevdiğini görüyorum - bu senin hobi.
Bu terim şu şekilde başlayabilir: „Sizi doğru anlayabiliyorsam ...”, „Öyleyse diyorsun ...” „Öyle
görünüyor ...” (Brammer, 1984).
Benzer bir teknik, ağırlıklı olarak, muhatapların duygularına ve deneyimlerine odaklanmıştır.
Öğrencinin gözlemlediği duyguları kendi kelimeleri ile ifade etmektir - doğrudan öğrenci
tarafından ifade edilir veya ses tonusu, sözsüz işaretler, jestler ve taklitler tarafından ifade
edilirler. Görüşmenin duygularını adlandırmak, öğrencinin deneyimlerini analiz etmede anlayışı
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ve yardımı göstermek için kullanılır. Danışmanın düşüncelerini dinleyerek, öğrenci kendi deneyimlerine karşı daha objektif bir tutum takınabilir, hissettikleri şeye daha alakalı hissedebilir ve
bunu açıklamaya çalışabilirler (bkz. Devito, 2013). Yansımayı kullanmanın ana amacı şudur:
danışana anlayışı göstermek, deneyimleri daha kapsamlı bir şekilde analiz etmek için koşullar
yaratmak ve öğrenciyi konuşmaya devam ettirmek için teşvik etmek. Öğrencinin deneyimlerinden bahsederken, danışan duygu adlandırırken doğru kelimeleri seçmeye dikkat etmelidir.
Sözcük listeleri, bu amaçla, örneğin yararlı olabilir (Geldard, Geldard, 2004, s.76):
Tablo 1. Öğrenci davranışlarını tanımlayan kelimeler (Geldard, Geldard, 2004, p. 76).

Kayıtsız
Gurur
Endişeli
Mutsuz
Ruhsal
Hareketli
Heyecanlı
Utanmış
Endişeli

Korkunç
Kırıcı
Kırgın
Üzgün
Hüsran
Mutlu
Alınmış
Şaşırmış
Yorgun

Suçlu
Öfkeli
Delighted
Memnun
İlgili
Utanmış
Yıkılmış
Kızgın
Kafası Karışık

Yansıtma, keşif aşamasında, öğrencinin yatkınlığını belirlemede ve mesleki ilgi alanlarını ve
gelişim planlarını belirlemeye çalışırken özellikle yararlıdır. Bu kararlar, öğrenciler için özellikle
önemli olan duyguları uyandırır: bu duygular zorluklarla doludur veya faaliyetlerin ve kendine
gelişimin bir memnuniyet kaynağı olduğu duygular olarak karakterize edilirler (Geldard, Geldard,
2004). Duygu adlandırma, öğrencinin kendi işleyişini daha iyi anlamasına ve eylemlerini organize etmelerine ve planlamalarına yardımcı olur. Öğrenci duygularını dolaylı olarak şöyle ifade
edebilir:
Öğrenci: Üniversitede çok fazla ders var. Ne seçeceğime dair hiçbir fikrim yok. Zaman bitiyor,
ben 19 yaşındayım. Okulu bitirdim ve bir yere başvurmak zorundayım. Bütün arkadaşlarım bunu
zaten yaptı.
Bu ifade, danışmanın yansıtma yoluyla ifade edebileceği bir endişe işaretidir. Aynı zamanda,
öğrencinin almak istediği kararın ciddiyetine ve önemine işaret eder; bu da tekrar ifade edilebilir. Her iki teknik de birleştirilebilir, örneğin.
Kariyer danışmanı: Hayatınızda çok önemli bir kararı var ve endişelisiniz.
Konuşmayı öğrencinin endişe duymasına sebep olan kararlar üzerine devam ettirmek
duygularıyla başa çıkmalarına ve bir çözüm bulmalarına yardımcı olabilir ve bu durum hem
danışma sürecinin hedefine ulaşmasını sağlar (üniversitede dersin seçilmesi) hem de hissedilen endişenin azalmasına yardımcı olur (kaynakları e endişe giderici aktviviteler). Danışman,
yansımayı kullanmanın ve öğrencinin duygularıyla ilgili bir konuşmaya başlamanın öğrencide
ek gerilim ve karışıklığa neden olabileceğini unutmamalıdır. Bu nedenle toplantının güvenli ve
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konforlu şartlarının sağlanması ya da öğrenci hazır değilse konuşmanın ertelenmesine karar
vermek önemlidir (bkz. Geldard, Geldard, 2004).
Etkili iletişim için önerilen son teknik açıklığa kavuşturmaktır. Bu teknik, danışman danışanın
mesajı hakkında bir belirsizliğe düştüyse, ortada bir yanlış anlaşımlma riski varsa ve mesaj net
ve açık değilse kullanılır. Netleştirme, yeniden açıklamaya çok benzemektedir, ancak burada
danışman danışan öğrenciyi anlama konusundaki zorluklarını ifade etmekle başlar; O zaman
öğrencinin söyleminin özüne girmeye çalışırlar ve sonra onaylama, tekrarlama ya da yeniden
ifade etme talep ederler. Danışanın öğrenciden açıklama yapması talebi, öğrenciyi belirsiz
oldukları için sorumluluk yüklememeli ya da suçluluk duygusu yaşatmamalıdır (Brammer, 1984).
Açıklama için kullanılan örnek ifadeler:
Kariyer danışmanı: „Anladığımdan emin değilim. Bunu mu demek istediniz ...? „
„Beni orada kaybettin. Sizin için neyin önemli olduğuna emin değilim. Bu ... „
„Az önce söylediğin şeyi tekrar etmeye çalışabilir miyim? Yanlışsam düzelt.”
Yukarıda bahsedilen tüm teknikler, öğrenciye kendilerini özgürce ifade etme koşullarını ve
danışmanın dikkatle dinleme imkânını veren iletişim etkinliğini arttırır. Bir sonraki bölümde iletişimdeki engeller gösterilmektedir.

Kişilerarası iletişimde engeller
İletişim engelleri, anlayışı azaltmak, güven ve açıklığı azaltmak gibi etkenlerden oluşur.
Genellikle stresle ilgili, muhatapları kontrol etme ve bakış açılarını değiştirme ihtiyacından
kaynaklanır. Öğrencileri deneyimlerini paylaşmaya isteksiz hale getirebilir ve kendi sorunlarına
çözüm aramak konusunda özerkliğini azaltabilirler. İletişimde üç engel kategorisi vardır:
Tablo 2.

Kişilerarası iletişimde seçilmiş engeller (Kaynak: Gordon, 2000, sf. 36; Stewart, 2011,
sf. 163).

Kaçınma
Dikkat dağınıklığı
Yatıştırmak
Akılcılaştırmak

Yargılama
Eleştirmek
Aşağılamak
Teşhis etmek

Çözüm Verme
Emir vermek
Tehdit etmek
Moral vermek
Sorgulamak
Çözüm önermek

• „Kaçınma” kategorisindeki eylemler, öğrencinin ifade ettiği zor deneyimleri ortadan
kaldırarak konuşmanın konusunu daha kolay bir şekilde değiştirmeye yöneliktir. Bu
eylemler, muhatapların olumsuz deneyimler üzerine odaklanmalarını sağlamak ve onları
rahatlatmak için güvence vermek içindir. Gerçekte, pek çok durumda bunun tersi gerçekleşir: göz ardı edilme ve dinlenilmeme hissi ortaya çıkar. Öğrenci, karışıklık, gerilim ve
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zor deneyimler hakkında konuşmalar yaparsa, aşağıdaki teknikler etkisiz kalabilir (bkz.
Gordon, 2000):
• Dikkat eksikliği – konuşmanın konusunu daha keyifli ve ilginç olana çevirerek öğrencinin
zihinlerini zorluklardan uzaklaştırıp yatıştırmaya. Kaçınılması gereken konular sonraki
toplantılarda yeniden ortaya çıkacak veya öğrenci, danışman tarafından göz ardı edildiği
için tekrar bahsetmemeye karar verecektir.
• Yatıştırmak – güven vermek, konfor vermek, acı verici deneyimlerden pozitif şeyler
çıkarmaya çalışmak. Bir yandan, bu, tutumu geçici olarak değiştirmenin bir yoludur; Öte
yandan, zor deneyimleri paylaşan kişi onlarla birlikte yalnız kalır ve bir çözüm arayışında
gerçek bir destek bulmaz.
• Mantıksallaştırmak – mantıksal çözümler sunarak, öğrencinin duygularını ve zorluklarını
rasyonel olarak açıklamaya çalışmak. Mantıksallaştırma çözüm aramak aşamasında
yararlıdır, ancak duygular ortaya çıktığında öğrenci onları yaşamaktan uzaklaşır. Yüksek
gerginlik yaşayan insanlar nadiren mantıksal davranırlar ve onlara rasyonel davranış
hakkında dersler vermek onların cesaretlerini kırabilir.
Kendi fikrine bir başka insani ikna etmeye çalışmaya yargılama denir. Bu öğrenciyi onların
perspektifinden anlamak için verilen eforun azlığını gösterir ve probleme danışmanın kendi bakış
açısından bakılmasına sebep olur (bkz. Stewart, 2011). Aşağıdaki engeller bu kategoriye girer:
• Eleştirme – anlayış göstermenin tam tersi. Danışanın savunma ile tepki vermesine
sebep olur, onların kendilerini tekrar ortaya çıkarmaya ve daha fazla eleştiri korkusu
içinde sorunları hakkında konuşmaya isteksiz hale getirir. Öğrencinin yaptıklarının uygun
olmadığı gibi bir hisse kapılmalarına ve daha düşük seviyede hissetmelerine sebep olur.
Aynı zamanda, davranışlarını daha yapıcı bir hale getirme konusunda herhangi bir bilgi
vermeden onları terk eder.
• Hakaret etmek – yargılayıcı etiketler vermekle bağlantılıdır. „Çocuksu”, „geri”, „bilge
adam”. Etiketler insanları ve davranışlarını kategorize eder. Etiketlenmiş bir öğrenci artık
bağımsız ve öznel olarak görülmemektedir.
• Teşhis koymak – öğrenciyi etiketleme ve kendini öğrenci hakkındaki tüm bilgilerin çoktan
elde edildiğine ikna etmek ve onların davranışlarınin şimdiye kadar yapılan gözlemlere ve sonuçlara dayanarak öngörülebilir olduğunu düşünmek. Sonuç olarak, öğrenci,
davranışlarının zaten yapılmış teşhis perspektifiyle görüleceğini düşünerek kendi
başlarına çalışmak istememektedir. Öğrencinin kendisine bağlı olan etiket şemasının
ötesine geçmesi zordur.
Önermekten emir vereye kadar bir çok forma girebilen çözüm vermek, genellikle
umursamanın ve öğrencinin problemlerini çözme ihtiyacının bir göstergesidir. Danışma sürecinde çok erken çözüm önerileri getirilirse, öğrenci kendi başına karar verebilme imkânından ve
çözüm arayışında özerklikten yoksundur. Problemi uygun bir şekilde araştırmadan ve danışanı
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uygun bir şekilde tanımadan verilen tavsiyeler duruma ve öğrencinin kaynaklarına uygunsuz
olabilir(bkz. Gordon, 2000; Stewart, 2011).
• Emir vermek veya tehdit etmek – başkalarının davranışlarını değiştirmenin en yönlendirici biçimidir. Kendileri hakkında karar verme imkânını ortadan kaldırır; Cezanın önüne
geçmek için bir değişiklik önermekte, çoğunlukla şantaj önceliklidir; „10 dakika içinde bir
karar almazsan toplantıyı bitiririz ve kendi başınasın.”; „Bu kitapları rafın üzerine koyun,
çünkü öyle diyorum” .
• Moral vermek – doğru çözüm yollarını göstererek uygun yol, davranışlar ve uygun şeyler
hakkında bilgi vermek. Bunun gibi çözümler, bireysel motivasyonları ve ihtiyaçları hesaba
katmaz.
• Tavsiye vermek – soruna hazır çözümler sunmak, doğru çözümü kendi başlarına seçebileceklerini belirten gibi, öğrenciye güven eksikliğinin işareti olabilir. Tavsiye vermek,
belirlenen sorunun olası yönlerini içermez. Bu yönler hakkında tüm bilgiye sahip olan
tavsiyeyi dinleyen kişidir ve danışmanın yardımıyla kendileri için en uygun çözümü bulabilen kişi budur.
***
Bu bölümün konusu kişilerarası iletişim süreci, bileşenleri, iletişimin etkinliğini artıran teknikler ve iletişimin engellendiği engellerdir. Sorunların seçimi, kendi kendini analiz etme ve ilgi
alanlarını ve yatkınlıkları keşfetme koşulları oluşturan bir mesleki danışmanın görevlerinden
biriyle ilgilidir. Danışman, öğrencinin kendi gelişimi hakkında bağımsız bir karar vermesi için
gayret göstermektedir. Bu hedefe ulaşmada, bir danışman ve danışanı arasındaki kişiler arası
iletişimin kalitesi arasında bir takım faktörler önemlidir (bkz. Stewart, 2015).
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Bölüm 6. Tanı sonuçlarının sunumu ve
sonuçlarının incelenmesi

Kariyer tavsiyesinde uygulanan tanı çeşitleri
Kariyer tavsiyesi, gençleri / bireyleri iş piyasasına girenlerin yanı sıra istihdamını kaybetmiş
kişileri gelişim yoluna doğru yönde yönlendirmeyi amaçlar. Danışmanın eylemleri karmaşıktır
ve iyice analiz edilmesi gerekir. Kilit unsur, elde edilen bilgilerin doğru bir analizinin yanı sıra
birikmiş olguların kapsamlı bir araştırmasıdır. Bu eylemler, doğru sonuçlara ulaşılmasına ve tanı
sonuçlarının sunumuna ve incelenmesine yol açacaktır.
„Tanı” kavramı, tanıma anlamına gelen „diagnosis” Yunanca kelimesinden gelmektedir
(Kopaliński, 2014). Bununla birlikte, psikolojik terimlerde teşhis, hem tanısal süreç ve etkileri
hem de onun eğitim alanı ile olan ilişkisi anlamına gelir (Stemplewska-Żakowicz, 2009, s.15).
Böyle geniş kapsamlı bir tanım, bir neden ve etki korelasyonu içinde bir arada kalan birçok aktivite alanını kapsar. Uygun araştırma araçlarının seçimi, bilgiyi toplamak ve incelemek için doğru
yola yeşil ışık verir. Elde edilen sonuçlar böylece teşhis sorularının cevaplanmasına izin verir.
Teşhis süreci, aynı zamanda mevcut bir tanı sorununa çözüm getiren diğer hipotezler üzerine
yapılan bir soruşturmanın yanı sıra, sıklıkla bir problem çözme süreci / aracı (Turner, DeMers,
Fox i Reed, 2001) olarak görülür (Fernandez-Ballesteros i in., 2001).
Polonyalı bilim adamları ve akademisyenler görüşlerinde , en çok, 1973 yılında Stefan
Ziemski tarafından hazırlanan tanımlamaya atıfta bulunmaktadırlar. O zaman, teşhis fikrini
„Semptomlarına ve genel özelliklerine bağlı olarak bir durumun ve onun eğilimlerinin
tanımlanması „ olarak tanımladı (Ziemski, 1973, s. 17). Bu tanım, geniş çaplı çerçevesi göz önüne
alındığında, günümüzde birçok eğitim alanında ve kariyer tavsiye sürecinde uygulanabilir.
Stemplewska-Żakowicz (2009), psikoloji alanında „tanı” olarak teşhiş’in bu konunun belirli
bir şekilde daraltılması olduğunu belirtmektedir. Polonya’da, esasen nazolojik teşhisin tıbbi
modeli ile ilişkilidir. Öte yandan, psikolojik teşhisinin etkisi, öncelikle olgunun anlaşılması, sebepleri, iç ve dış değişim mekanizmaları, öngörülen sonuçlar ve uygun izleme ile değerlendirilecek
müdahale planının ana hatları olmalıdır.
Kariyer tavsiyesi süreci boyunca tanısal süreçte yukarıda belirtilen tanıma örnek olarak,
bireylerin yeteneklerinin, doğal yatkınlıklarının, kişilerarası becerilerinin veya kişilik niteliklerinin
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/ özelliklerinin tanımına başvurulabilir. Analiz işlemi sırasında toplanan bilgiler, doğru şekilde
sunulmadıkça ve tartışılmadıkça geçerli olmayacaktır. Ancak o zaman, danışma, tam olarak
algılanıp istenen etkiyi üretebilir. Tanı konseptini analiz ederken, üzerinde bütün sürecin temel
alındığı, yani deneyim ve akıl yürütme olmak üzere iki önemli unsur dikkate alınmalıdır.
Ziemski, araştırmasını, görüşüne göre beş çeşit küçük teşhisten oluşan ileri teşhis konularına
dayandırmıştır:
1. Sınıflandırma (tipolojik)
2. Genetik
3. Önemli faktörler
4. Aşama
5. Prognostik (kaynak/referans)
Bunlardan ilki, özellikle kariyer danışmanlarıyla popülerdir. Bir kişilerin belirli özellikleriyle
evrensel olarak kabul edilen normlar, oran kriterleri veya türleri arasında bir ilişki kurmaya
dayanmaktadır. Danışma süreci boyunca danışmanlar çeşitli anket, testler ve dosyalar uygularlar.
John Holland tarafından hazırlanan referans kariyer anketi de kullanılmaktadır. 1958’de,Holland kişilerin kendi kişilikleri, çevrelerine bağlı çeşitli etkenler de dahil olmak üzere onları belirli
mesleklere doğru eğdiğiniöne süren teoriyi sundu. Kariyer seçimi için bu argüman, kişisel ilgi
alanlarının ve şu anda işgücü piyasasında mevcut teklifleri sunan seçeneklerin bir birleşimidir.
Holland’a göre „mesleki bir kariyer seçimi, her şeyden önce, sosyal önyargıyla bireyi tanımlayan
kişinin karakterini istihdam dünyasına yansıtma biçimidir. Birey, kendi benliğini iş ortamı fikriyle
karşılaştırdığında, nihai kararlarına ulaşmalarını sağlayan bazı seçenekleri kabul eder veya
görmezden gelir’’. (Bańka, 1995, s. 139)
Uygulamada kariyer rehberleri kişilerin verdikleri cevaplara dyanarak kişinin kişisel tercihlerini oluşturan bir liste hazırlayabilir ve bunları Holland’ın kariyer kişilikleriyle bağdaştırabilir. Tanı
sonuçları bu genel bilgilere dayanarak sunulmakta ve tartışılmakta ve bireyin kişiliğine en uygun
kariyer seçimi yapılabilmektedir.
Sıkça uygulanan sınıflandırma teşhisinde yer alanlar, yani nitelikler teorisine ve parametrelere atıf yapanlar da belirtilmelidir. Bu teorinin ana ilkeleri, bir bireyin karakterinin, ilgi alanlarının
ve becerilerinin ölçülebileceği kanaatine dayanmaktadır. Bu aynı zamanda iş açıklamaları ile
tanımlanan kariyerlere göre de geçerlidir. Bu durumda kariyer tatmini, kişilerin kişiliği ve o kariyer
için gerekli olan niteliklerin bir kombinasyonudur.
Bir sözü hak eden diğer sınıflandırma teşhis türleri, psikometrik alanda yapılan başarılara,
diğer bir deyişle, varlıkların ilgi ve yeteneklerini test etmek ve teşhis etmek için kullanılan çeşitli
ölçüm araçlarının oluşturulması ile örtüşen yapısal yaklaşımı temel alır. Howard Gardeners’in
becerileri ve Robert Kolba’nın (Rosalska, 2012) öğretme tekniği kavramlarıyla ilgili çoklu zeka
kavramı gibi ilgi alanlarını araştıran Frederic Kandars anketi (Savickas, Taber i Spokane, 2002) bu
durumda örnek olarak kullanılabilir. Tanı sonuçlarının sunum biçimi yüksek düzeyde objektiflik ile
karakterizedir. Bu durum şüphesiz ki, bu analizde kullanılan araçların teoride köklü olmasından
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kaynaklanmaktadır. Bu sayede, teşhisin tanımı ve tartışılması kariyer rehberliği ihtiyacı duyan
bireylere hem gerçeklere dayalı hem de onun yorumlanmasına dayalı cevaplar sunmaktadır.
Diğer taraftan genetik teşhis, çeşitli eğitimin yanı sıra iş piyasasında ortaya çıkan
başarısızlıkların teşhisini koyarken özellikle yararlıdır. Burada incelenen sorunlar, sebep ve
sonuçların analizini amaçlamaktadır. Kariyer danışmanının bakış açısından, bu tür teşhis durumun
daha geniş bir perspektifini sunar ve çeşitli açılardan analiz edilmesini sağlar. Değerlendirilen
kişiyle ilgili olarak, onlara kendilerini buldukları durumu daha iyi anlama, olanları yeniden
değerlendirmek ve daha fazla kendine hakim olmak için bir fırsat verir. Yukarıdaki teşhis türünün
bir örneği, bilişsel inançların tanınmasıdır. Bununla birlikte, eğer bu yalnızca bir bireyin kendi
inançlarına dayanıyorsa, bu gerçek gerçeği yok eder.
Nesnel tanı olarak da bilinen önemli teşhis, seçilen bir konuya ve onun geniş bir olay
yelpazesine olan etkisinin üzerinde yoğunlaşmaktadır. Belirli davranış kalıplarını veya tepkileri
belirleyen faktörler belirlendikten sonra, bireylerin davranışlarını anlamak daha kolay hale gelir
ve bu nedenle uygun meslek danışmanlığı verilebilir. Genellikle, eğitim veya kariyer yollarının
seçimi ile ilgili kararlar kişilerin yatkınlığı veya isteği ne olursa olsun ele alınmadan alınır. Bunlar,
çevrelerinden, ailelerinden ve toplumsal koşullarından etkilenebilir. Uygun bir önemli teşhis,
değerlendirilen kişinin yeteneklerine ilişkin farklı bir bakış açısı kazanmasına ve onları farklı bir
kariyer yoluna / kariyer seçimine yönlendirilmesine yardımcı olabilir.
Ziemski’ye göre faz teşhisi, değerlendirilmekte olan koşulların gelişimini veya sürecini anlatır.
„Gelişme evresinin hangi aşamasında analizin durumu gerçekleşir?” sorusuna cevap verme girişiminde bulunmak birçok ilginç varsayıma neden olur. Nihai minör teşhis, yani, prognostik teşhis,
değerlendirilmekte olan koşulların gelişimini ve sürecini belirlemeyi amaçlar. Bu tanı, genetik,
önemli faktör ve faz teşhisinden elde edilen verileri birleştirir (Jarosz i Wysocka, 2006, s.20).
Yukarıda açıklanan tüm küçük teşhis türlerinin birbirini tamamladığı bilinmelidir.

Teşhisin doğru bir şekilde sunumu ve tartışılması için
gereken teşhis uzmanlığı
Her kariyer danışmanının uygun nitelik ve uzmanlığa sahip olması gerekir. Tanı konusundaki
sunum ve tartışma açısından en önemli faktörler şöyledir:
• düşünce, hafıza ve duygusal süreçlerle ilgili gerekli bilgi
• toplumsal bağlamda bireylerin sorunlarına çözüm bulma becerisi ve bireylerin sosyal
davranış mekanizmaları hakkında bilgi
• bilgi ve uzmanlıklarını kullanma becerisi
• mülakatları izleme ve yürütme becerisi
• teşhis tekniklerinin bilgisi ve pratik uygulamaları (Jarosz i Wysocka, 2006).
Yukarıda listelenen nitelikler çeşitli düzeylerde geliştirilebilir. Kariyer danışmanları için
belirleyici faktör eğitim uzmanlığıdır. Bir öğretim yeterliliği, psikoloji eğitimi alanlar tarafından
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geliştirilen uzmanlığın geliştirilmesine sebep olabilir. Buna ek olarak, meslek danışmanı lisansüstü bir öğrenci de olabilir.
Bu teşhis sorumluluklarının kapsamı açısından oldukça önemlidir. Stemplewska-Zakowicz
(2009, s.21) teşhis yeterliliğini, „teyit edilen hizmete göre bireylerin, grupların, organizasyonların
veya durumların temel özelliklerini tanımlamak için uygun yöntemleri (mülakat, testler, gözlemleme) kullanma becerisi” olarak tanımlar. Kariyer danışmanlarının teşhis uzmanlığına ilişkin
olarak, bunu analiz sırasında elde edilen sonuçların sunumu ya da tartışılması sırasında gerekli
olan faaliyetler bağlamında irdelemek çok önemlidir. Bunlar arasında aşağıdakiler bulunur:
• Analiz edilen sorunun veya problemin tarifi
• Olası usullerin öngörülmesi
• Tanı ilerlemesinin değerlendirilmesi
• Önerilerin sunumu (kaynak / referans)
Böyle geniş kapsamlı bir uzmanlık, kariyer danışmanının yalnızca teorik tanı bilgi içermesi
değil, her şeyden önce deneyime sahip olması anlamına gelmektedir.
Uygun tanı araçlarının seçimi, kiminle çalıştıkları ve belirlenmiş olan ihtiyaçlarına bağlıdır.
İlgili hazırlık, teşhis sonuçlarını sunarken hata yapılmayacağını garanti eder. Teşhis hatası şu
şekilde olabilir:
• metodolojik uygunluğun kaybedilmesi
• yanlış inançları takip etmek
• verilerin yanlış yorumlanması veya değerlendirilmesi (Tarkowski, 2000, s. 96).
Tanısal verilerin yanlış gösterilmesi gibi hatalar, yetersiz araştırmacı beceriler, zayıf iletişim
becerileri, tanı yönteminde kullanılan metodolojilerin yetersiz bilgisi ve teşhis tekniklerinin
neden olduğu başarısızlıklardır. İstenmeyen etkinin olasılığını artırabilecek diğer faktörler, uygun
olmayan çalışma koşulları, zaman kısıtlamaları ve dışarıdan gelen baskılardır (Skałbania, 2011).
Diğer nedenler, kariyer danışmanlarının kişiliklerinden kaynaklanabilir. Guzik-Tkacz (2011),
yüksek niteliklere aşırı güven, aşırı abartılmış inanç, iş uygulamaları ile ilgili kendini eleştiri
eksikliği, açıklık veya empati eksikliği, olayları basitleştirme eğilimi ve tavırlarda eksiklikler ya da
yetersiz maddi imar hazırlama eğilimi, gibi faktörlerinin tümünün, yanlış teşhislere ve analizin
yanlış sunumuna neden olabileceğini öne sürmüştür.
Konu dokümantasyonu ayrıca, kariyer danışmanı ve birey arasındaki ilişkinin öneminin
de değerlendirilmesi gerektiğini vurgular. Karşılıklı güven ve açıklık olmalıdır. Teşhis uzmanının
danışma sürecini doğru yönde yönlendirmediği veya iletişim engellerini oluşturduğu bir
durumda, doğru tanı ve değerlendirme sunma şansı azalır. Bu nedenle kariyer danışmanlarının
tutumlarının tüm danışma sürecini etkileyebileceğini bilmek önemlidir. Bu konuyu daha iyi
anlamak için, Antoni Kepinski tarafından tanımlanan tutum türlerini tanımlamak yararlı olacaktır.
Terapötik tutumlarda sıklıkla tespit edilen şu hataları belirtiyor:esnek olmayan bir yaklaşımla
ortaya çıkan tutum hatası ve sorunu kendi perspektifinden değerlendirmek
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• esnek olmayan bir yaklaşımla ortaya çıkan tutum hatası ve sorunu kendi perspektifinden
değerlendirmek
• kendi danışman konumunun arkasına saklanmaya dayanan maskeleme hatası
• yargılama hatası, temelsiz varsayım ve değerlendirmeler yapılmasına dayanır
• bir konunun / kişinin olumsuz özelliklerine konsantrasyon hatası
• sebepleri tanımaksızın sonuçlara odaklanma hatası
• bilgi kaynaklarının azaltılması hatası, başka bir deyişle, kariyer danışmanlarının yaşam
deneyiminden kaynaklanan „sıcak bilgi” ile „soğuk bilgi”, yani eğitimsel ve nesnel arasındaki
korelasyonun görülmemesi hatası (Jarosz i Wysocka, 2006, s. 44; Kępinski, 2002).
Buna ek olarak, Jarosz ve Wysocka, teşhisinin doğru şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını
etkileyen diğer faktörleri de eklemektedirler. Bunlar, değerlendirilen kişi ile ilgili olarak kariyer
danışmanının tutumu ile ilgilidir. Bu tutumların en olumsuz yanları şöyledir:
• can sıkıntısı - yüksek niteliklerine aşırı güvenenlerde tipik olarak görülür
• ruhsuz bilimadamı, problemi onlara danışmaya gelen kişiden bağımsız olarak çözme ve
tanımlama isteği olan kişi
• esnek olmayan eğitmen
• ilgisizlik
• tipik psikoterapist
• Teşhis sürecini kendi icat ettiği inançlara bağlı olarak sürdüren kişisel sosyal çalışanı
• tanıyı bireyin problemlerine bağlı olmayan resmi koşullar etrafında yoğunlaştırmaya
dayanan kolektif sosyal hizmet uzmanı
• kendi fikirlerini gerçekleştirmeyi amaçlayan ahlakçı (Skałbania, 2011).
Akademik bilgiye dayalı tamamen teorik bir hazırlık dışında kariyer danışmanının
çalışmalarının „yumuşak” bilgilere yönlendirilmesi gerektiğini açıkça belirtmek gerekirse bunlar
arasında açık fikir, dikkat, empati ve açık iletişim bulunur. Kariyer danışmanının sergiledği
tutumlar onların çalışma kalitesinde etkildir.
Tanıyı sunma ve tartışma sürecinde olası hataları göz önüne alarak bunların etkilerini en
aza indirgemek çok önemlidir. Bu, değerlendirilen kişinin karakterini, yeteneklerini ve gelişimsel
hedeflerini içerir. Sosyal biliş ilkelerine atıfta bulunarak mevcut durumun değerlendirilmesinde
aşağıdaki hatalar ortaya çıkabilir:
• merkezileşme eğilimi
• kontrast ve karşılaştırma
• öncelik verme
• taze yaklaşım
• halo etkisi (Kossowska, 2001, s. 41; Wojciszke, 2011)
Bunlardan ilki, neredeyse ortalama sonuçlara yol açan saçak değerlerinin dahil edilmemesidir. Karşıtlık ve karşılaştırma, kariyer rehberinin incelenen kişiyi kendi sahip oldukları becerilere karşıt olan becerilerle kredite etmesine sebep olur. Genellikle kariyer rehberinin incelenen
kişide arzu edilebilir olarak algıladığı karakteristik özellikler büyütülür ve ana faktörler olarak
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gösterilirler. Maalesef, kontrast ve karşılaştırma hatasına tabi olan danışmanların farklı görüşleri
bu noktayı tamamen gözden kaçırıyor.
Öncelik vermenin ve tazeliğin etkileri birbirine doğrudan karşıt durumdadır. İlk etapta
danışman tüm süre boyunca araştırmanın başında edinilen bilgilerle yönlendirilir. Bunlar bir
bütün resim verir ancak sorunun daha geniş bir bakış açısı göz önüne alınmasına izin vermez.
Öte yandan taze etki, danışmanın, tanı sonuçlarını yayınlarken ve sunarken, sürecin sonlarına
doğru elde edilen bilgilerle yönlendirilmesini zorlar.
Tanımlanan hataların en sonuncusu olan halo etkisi, gerçeklerin değerlendirme sonuçlarını
bir başkasına yansıtılmasıyla tezahür eder. Bu etki genelde aşırı bir pozisyon olduğunu varsayar,
bunun olumsuz ya da olumlu olabileceği düşünülür (Rosalska, 2012).

Sonuç teşhisinin sunumunun ve tartışmasının konusu olarak
insan işlevleri
Çağdaş işgücü piyasası önemli bir değişim dinamiği ile karakterize edilir. Teknolojik gelişmeler ve bilginin erişilebilirliği, gençlerin çalışmaya yönelik tutumlarını etkilemektedir. Artık
sadece temel ihtiyaçların karşılanması ve tatmini için bir araç olarak algılanmamaktadır. Kişinin
/ bireyin kişisel isteklerinin farkına varılması, kişinin / bireyin statüsünün yükselmesi ve bireyin /
kişilerin yetkinliklerinin geliştirilmesi için bir araçtır.
İşgücü piyasasının hızla gelişmesi mesleki danışmanlara karşı daha büyük zorluk
oluşturmaktadır. Günümüzde etkili bir şekilde çalışabilmek için, işyerinde hâkim olan gerçeklerle
ve sosyal demografik kesit ile uyumlulukla ilgili aşinalık temel gereksinimlerdir. Ayrıca, teşhisin
kendisinin danışmanın tek amacı olmadığını da hatırlamak önemlidir. Burada en önemli husus,
ilgili bilgilerin toplanması, analizi, sunumu ve tartışılmasıdır. Danışma sürecini amaçlar açısından
analiz ederken, bunları dört temel perspektiften görmek önemlidir. Bunlardan bazıları belirleyici
faktörlerdir:
• eğitim perspektifi
• durumsal sorunlar perspektifi
• işgücü piyasasının ihtiyaçları ve beklentileri perspektifi
• danışmanlık süreci perspektifi (comp. Rosalska 2012)
Bunlardan birincisi, bireyin emek piyasasına girmeden önce tamamlaması gereken
eğitimsel yolun tümüyle ilgili olması ile ilgilidir. Öte yandan ikincisi, bireylerin konumlarının
güncel ihtiyaçları, kaynakları ve deneyimleri bağlamında değerlendirilmesine olanak tanır.
İşgücü piyasasındaki durumu analiz eden bakış açısı, bireylerin becerileri ile işverenlerin ihtiyaç
duyduğu becerilerin uygun bir şekilde korelasyonuyla yönetilir. Bu analiz pozisyonları korumanın
tani sıra iş bulma olasılığının arttırılmasını da amaçlamaktadır.
Son perspektif, destekleyici danışmanlık sürecinin planlanmasını ve uygulanmasını da
kapsar.

Bölüm 6. Tanı sonuçlarının sunumu ve sonuçlarının incelenmesi
Profesyonel tavsiyelerdeki uzmanlar, teşhis işlemi sırasında analiz edilmesi gereken birçok
değişken listesi ve kataloğu tespit etmiştir. Kariyer ya da istihdam seçimi ile ilgili olarak karar
verme sürecinde etkili olan faktörleri belirlemektedirler. En sık kullanılan teknikler şunlardır:
• kendini bilinçlendirme süreci boyunca kullanılan değişken listeleri
• yapabilirim-istiyorum-ihtiyacım var modeli veya yapabileceklerim model
• yetenek piramit modeli (Rosalska, 2012).
Analiz edilen aralığın sunumu ile ilgili yukarıda bahsedilen tekniklerden en kapsamlısı
değişken listeleri yöntemidir. Bu, daha geniş bir sınıflandırma ve kategorizasyonunun olmaması
ile karakterize edilir. Prospektüs olarak, profesyonel danışman tarafından daha fazla analiz
yapılmasına yol açan talepler olarak ele alınması gereken değişkenler içeren bir stok içerir.
Teşhis işlemi sırasında analiz edilebilecek faktör örnekleri aşağıdaki gibidir:
• beceriler ve yetkinlikler
• yetenekler
• tecrübe
• sınırlamalar
• değerler
• tutumlar
• ilgiler
• amaçlar
• fırsatlar
• yaşam tarzı (Blum i Davis, 2010).
Bu kavram, profesyonel danışmanlık tekniklerini inceleyen iki Amerikalı uzman tarafından
sunuldu. Verdikleri değişkenler, profesyonel danışmanların veriyi almasına ve analiz etmesine yardımcı olabilir. Blum ve Davis tarafından bahsedilen her faktörün karmaşık bir konuya
dönüşebileceğini hatırlamak önemlidir. Bu durumun özellikleri yalnızca, bireyi kendisini bulduğu
gerçek durumla ilişkili olarak analiz ettikten sonra tam olarak açıklanabilir.
Takım yönetimi alanında İngiliz bir uzman olan Meredith Belbin, değişkenlerin alternatif
bir listesini sunuyor. Ona göre, teşhis sürecinin analizi sırasında aşağıdaki hususlar dikkate
alınmalıdır:
• kişisel özellikler
• entelektüel yetenekler
• güncel değerler ve yetenekler
• harici sınırlamalar
• tecrübe
• kendi kısmını öğrenme (Aritzeta, Swailes i Senior, 2005; Belbin, 2003)
Belbin tarafından öne sürülen kriterler, verilen gerçeklerin çok geniş bir şekilde analiz
edilmesini sağlar. Dolayısıyla, bütün süreç boyunca kilit noktaları çıkarmak ve bunları uygun
bir şekilde sunmak esastır. Teşhis edilmesi gereken teşhis unsurları listesi sayesinde Belbin
(2003), bir kişinin çalışmalarını etkili ve kararlılıkla yapabilmesi için bu göreve uyması gerektiğini
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piyasasının taleplerine veya çok yönlülüklerine uygunluğunu incelemek çok önemlidir.
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„Yapabilirim-istiyorum-yapacağım” modelinde sunum aşağıdaki faktörleri içermelidir:
• Bireyin becerileri, yetenekleri, sağlığı, sosyal durumu ve mali durumu hakkında bilgi
sağlayan „yapabilirim” kategorisinin etrafında toplanmıştır.
• Bireyin arzuları, çıkarları, istekleri ya da geleceğe yönelik planları ile ilgili olarak tanıyı
gerçekleştiren danışman tarafından toplanan bilgileri tamamlayan „istiyorum” fikriyle
ilişkili olması.
• Belirli bir ülkedeki sosyal ve ekonomik durumları ve istihdam politikalarını tanımlayan,
„yapma gücüm var” kategorinin tanımlanması, iş piyasasındaki güncel eğilimlere ilişkin
gerçekleri içerir.
Yukarıdaki analiz ve teşhis metodunu kullanan profesyonel danışmanın görevi,
değerlendirilmekte olan kişinin ilk iki gruptan nelere sahip olduğunu tanımlamak, ve bunların
„Yapmaya gücüm var” grubuyla girdikleri korelasyonu tanımlamaktır. Bilgiyi toplamanın analog
bir yöntemi, almanyadan deneyimli bir profesyonel rehber olan Uta Glaubitz’in önerdiği
değişkenlerin sunumunun yanı sıra „mümkün olmasını isteme” (Steffen, 2008, s. 28) modelinde
de görülmektedir. Teşhis süreci boyunca, profesyonel danışmanın değerlendirilmekte olan kişiyi
aşağıdaki sorulara cevap vermeye teşvik etmeyi amaçladığı tezini ileri sürmektedir:
• Neyi yapabilirim?
• Ne istiyorum?
• Bu cevapları içeren kariyeri nerede bulabilirim? (Glaubitz, 2014).
Tanı konusunu sunarken genellikle profesyonel danışmanlar tarafından kullanılan bir başka
model de davranışsal yöntemler grubuyla ilgilidir. “Yetki piramidi” ifadesi üç öğeyi belirtir:
• temel beceriler
• kariyer becerileri
• üstün beceriler.
İlk beceri grubu, değerlendirilecek olan bireyin sosyal özelliklerinin yanı sıra, kişisel yaşam
tarzlarının değerlendirilmesi ve yapılacak iş piyasasına geçme becerilerinin geliştirilmesine
olanak tanır. Kariyer becerileri, söz konusu kişinin nitelikli olduğu belirli bir branş alanıyla
yakından ilişkilidir. Bu durumda uzmanlık, alanlardaki yetkinlik, profesyonel uzmanlık düzeyi ve
çalışmanın yürütülmesindeki yeterlilik gibi faktörler analiz edilir. Mesleki yeterlilik seviyesinin,
değerlendirilen kişinin bireysel eğilimlerinin yanı sıra kendi yetenekleri ve becerileri ile yakından
ilişkili olduğunu da hatırlamak önemlidir. Nihai beceri türü olağanüstü olup, rekabet avantajı
unsurunu oluşturan faktörlerin tanımlanmasına izin verir. Bu, bir kişinin çok yüksek düzeyde
uzmanlık bilgisine sahip olması veya, çok az bilinen bir yabancı dilde konuşabilmesi veya istisnai
bir mesleki deneyim düzeyine sahip olması olabilir.

Bölüm 6. Tanı sonuçlarının sunumu ve sonuçlarının incelenmesi
Piramidin tabanında listelenen beceriler oldukça yaygındır. Birçok profesyonel grupta bulunabilirler ve ayırt edilmezler. Genellikle ikinci basamakta bulunan beceriler, mesela mesleki
olanlar, daha geniş sonuçlara varılmasına izin verir ve profesyonel danışmana tanı konusunun
tanıtılması ve tartışılması için hayati önem taşıyan daha geniş bir bilgi kapsamı verir. Bütünün
tamamlanması olağanüstü becerilerdir. Bunları belirlemek onları profesyonel yolda ilerleme için
aranan kişiler haline getirir (Rosalska, 2012).
Tanı konusunun sunumu ve tartışılması, profesyonel danışman tarafından titizlikle
değerlendirildikten sonra ilerlemeli ve değerlendirme sırasında elde edilen somut olgulara
dayanmalıdır. Bu sürecin etkinliği çeşitli etkenlerle belirlenir. Buradaki kilit öneme sahip husus,
değerlendirilmekte olan kişiyi tanımlamaktır. Bireyin biyolojik özelliklerini, yeteneklerini ve ilgi
alanlarını, elde ettikleri nitelik ve uzmanlıkleri ve amaçlarına ulaşma / elde etme becerilerini
elde edilen sonucu sunarken hatırlamak önemlidir.
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Jacek Łukasiewicz

Bölüm 7. İş arayan bir kişiyi motive etmek için
tavsiyeler

Profesyonel bir danışmanın çalışmasında motivasyon teorisini
en iyi şekilde kullanmak
İş motivasyonu sorunu, insan kaynakları uzmanları, ekonomistler, sosyologlar ve psikologlar gibi bu alanla ilgilenen uzmanlara sahip olan bir sorundur. Psikoloji Sözlüğünün tanımına
göre, motivasyon „hedefe yönelik davranışın başlatılması, devam ettirilmesi ve sürdürülmesinden sorumlu kuvvet veya itici güç” olarak tanımlanır (Colman, 2009, s. 412). Öte yandan,
motive etmek fiili „birisini bir şeyler yapmaya teşvik etme, cesaretlendirme, teşvik etme, harekete geçirme, harekete geçmek için harekete geçirmek, eylemi tetiklemek (Dudaj, 2005, s. 536)
için teşvik etmek” veya „harakete geçirmek için uyarmak, motivasyon durumunu tetiklemek,
eyleme geçmek için motive etmek, eylemi tetiklemek” olarak tanımlanmaktadır (Reber, 2000,
sayfa 385).
Motivasyon genellikle, insanlarda kurulan davranış kalıplarını harekete geçiren, işaretleyen
ve koruyan bir süreç olarak görülür. Bu faaliyetlerin amacı kesin olarak önceden belirlenmiş
sonuçların elde edilmesidir. Bütün bunları hatırlamak önemlidir; bu süreç, iki temel şart yerine
getirildiğinde gerçekleşir (Pawłowska, 2009):
• amaç kişi tarafından yararlı olarak algılanmalıdır
• konuyla beraber hedefe ulaşmanın olasılığı sıfırdan yüksek olmalıdır.
Bir ekip, iş veya herhangi bir diğer sosyal grubun yönetimi kapsamında, iş motivasyonuna
ilişkin sorunları anlamak, tüm yönetim sürecinin ana unsuru olmalıdır. Bir kişiyi/bireyi planlanan
ve belirlenen bir şekilde davranmasına yönlendiren büyük bir yelpazede faktörler vardır, bu
faktörler yönetici yada profesyonel rehberler gibi insan kaynakları alanlarıyla ilgilenen kişi/bireylerin sahip olmaları gereken temel bilgilerdir. (Denhardt, Denhardt, i. Aristigueta, 2008).
Motivasyonel süreçle ilgili çağdaş araştırmaların büyük çoğunluğu üç ana eğilimle bağlantılı
olarak yürütülmektedir. Birincisi fizyolojik bir yaklaşımdır, asıl problem motivasyonun temelini
oluşturan sinir sisteminin ve biyokimyasal süreçlerin işleyişidir. Burada bulduğumuz açıklamalar:
birincil dürtüler (örneğin açlık, susuzluk, cinsel istek, ağrı kaçınma, vb.), Tahrik ve homeostazdır.
Davranışçılık ‘’ dürtü teorisinin be öğrenme teorisinin geliştirilmesi ve düzeltilmesi’’ üzerine

87

Kariyer rehberliği. Teoriler ve örnekler

88

vurgu yapar (Reber, 2000, s.384). Motivasyon bağlamında üçüncü yaklaşım, karmaşık, öğrenilmiş
insan davranışlarını açıklamayı amaçlayan psikososyal bir eğilimdir. Bu eğilimde, motive edici
faktörleri açıklayan kavramlar şunlardır: ihtiyaçların hiyerarşisi, iç ve dış motivasyon, ve bilinçli,
bilinçaltı ve bilişsel uyumsuzluk (Reber, 2000; Zimbardo, Johnson ve Werber, 2006).
İhtiyacı hissetmek, kişide davranışları uyarır (Juchnowicz, 2000). İhtiyaç tatmin olmazsa,
kişi genellikle daha ileri eylem ihtiyacını hisseder ve bir kez daha bunu tatmin etme isteği
ortaya çıkar. İhtiyaç duyulan memnuniyete yol açan koşullar ve davranışlar iyi tanımlanmıştır.
Bir sonraki adım, gereksinimin gerçekleştirilmesine yol açan sürecin başlangıcıdır ve daha sonra
bunu tatmin seviyesinin değerlendirilmesi takip eder. Değerlendirme pozitif olarak algılanırsa,
belirlenen çözümü benimsemek için temel oluşturur. Aksine, kabul edilen çözüm kişi tarafından
reddedilirse, verilen gereksinimi karşılamak için alternatif etkili bir yöntem aramak süreci başlar
(Zimbardo, Johnson i Werber, 2006).
Motivasyon sürecinde, kişinin gayret gösterdiği amaç da önemlidir. Bu konunun sayılarla
ilgili olduğu materyalistik bir durum olabilir ya da buna alternatif bir durum olarak başarı veya
tatmin duygusuyla alakalı materyalistik olmayan durumlarla da ilgili olabilir. Hedef aynı zamanda
iş verenin onayını almak veya bir zam almak gibi bir ödül kazanma isteği de olabilir. Bu bir çok
faktöre bağlıdır, ancak ana faktörler kişinin kişiliği, onların becerileri ve de onların kendilerine
değer verme sistemleridir (Rathus, 2004).
Aynı derecede önemli olan, çalışanın yaşı ve cinsiyeti, eğitim düzeyi, iş deneyimi, aile
durumu ve aynı zamanda hedeflerini belirleyen konuların topluluktaki kültürel normlardır
(Jasiński, 1998)
Çalışmalar, motivasyon seviyesinin çok önemli olduğunu göstermektedir. Eğer motivasyon çok yoğun olursa, eylemin etkisiz hale gelmesine ve duygusal stres üzerinde olumsuz bir
etkiye sebep olabilir (Borkowska, 1985; Zimbardo, Johnson i Weber, 2006). Sonuç olarak, artan
duygusal stres normal insan davranışı üzerinde felaket etkisi yaratabilir. Bir kişi/birey motivasyon
seviyesi orta düzeyde olduğunda problemleri çözebilir veya en verimli çalışma düzeyindedir
(Pietroń-Pyszczek, 2007).
Teşvik ve motivasyon sorularının bir çok cevabı vardır. Bu nedenle, hiç kimse sürekli olarak
analiz edilip test edilmelerine şaşırmamalı. Şimdiye dek hiç kimse tek etkili bir motivasyon teorisinin çözümünü bulamadı. İnsanları / bireyleri motive etmek için en etkili ve en verimli yöntemlerle ilgili sonsuz tartışmalar yapılmaktadır. Bu tartışmalar özellikle motive eden işçilerle ilgilidir.
„Nasıl motive edileceği” sorusu topikal kalmaktadır (Czerniawska, 1980). Çeşitli motivasyon
eden çalışanları analiz eden Justyna Osuch (2012), iş motivasyonunun sadece ücret artışına ya
da işçilere iş ilerletme fırsatları sunulmasıyla bağlantılı olmadığını öne sürmektedir. Çeşitli sosyal
grupların temsilcilerinin eylem için itici güç haline gelen başka ihtiyaçları vardır.
En etkili motivasyon yöntemini seçmek öncelikle hedeflenen gruba bağlıdır. Burada tek bir
yanıt ve davranış kalıbının belirlenmesi zordur.
Bir işverenin ihtiyaç ve yeteneklerine göre uyarlanacak ve aynı zamanda çalışanların beklentilerine cevap verecek bir motivasyon sistemi oluşturmak kolay bir iş değildir. Şirket ortamında
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ve şirket içindeki değişikliklerden kaynaklanan dahili değişiklikler de dahil olmak üzere, kabul
edilen stratejinin uygulanmasını engelleyen birçok dış faktör vardır. Çalışanların ve yönetimin
ihtiyaçlarındaki değişiklik dinamikleri yalnızca şirketin maddi durumu tarafından değil aynı
zamanda yerel pazarda sunulan fırsatlardan da etkilenir. Buna ek olarak, motivasyon sistemine
dahil olan ücretli ve ücretsiz unsurların sayısı ve çeşitliliği her yıl artmaktadır. Burada net bir
cevap ve net bir davranış şeması bulunması zordur.
Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve sürekli büyümesi, her teşebbüsün personel işlevi dahilinde gerçekleştirilmektedir. Doğru iletişim, açık bir değerlendirme sistemi, ödül ve gelişim
fırsatları kişilerarası ilişkileri şekillendirir. Doğru motivasyon olmaksızın bu süreçlerin gerçekleştirilmesi mümkün değildir.
Danışmanlık ve koçluk uzmanı Rainer Niermeyer, kişi / birey için, kendilerini ve başkalarını
motive etmeye yönelik birkaç becerinin gerekli olduğunu belirtmektedir. Listelediği anahtar
beceriler şunlardır:
• inançlarının gücü
• amaçların benzerliği
• yapıcı bilgi aktarabilme becerisi
• empati.
Ona göre bunlar temel kişisel beceriler olup, her bir konuda farklı seviyelerde bireysel
olarak geliştirilebilir. En büyük değeri belirleyen şey, onların sürekli gelişim içinde olmaları ve
uygulamaları olmasıdır. Eğer kendini geliştirme sürecinde bu becerileri geliştirme konusunda bir
düşüş olursa, kişi/birey kendini ve başkalarını motive etme becerilerine ve iş yerinde daha iyi
sonuçlar alma becerilerine asla sahip olamayacaktır(Niermeyer, 2009).

İhtiyaçlara dayalı motivasyon süreci – Abraham Maslov
Teorisi
Motivasyonel problemlerin analizini inceleyen birçok alandan uzmanlar, çoğu kez
görüşlerini Abraham Maslov’un teorisine ilişkin olarak temel alır. 20. yüzyılın en büyük
psikologlarından birinin entelektüel serveti hâlâ mevcut hümanistik ve sosyal araştırmaların
temelini oluşturmaktadır. Sunduğu teori, insanların fark ettikleri gelişmekte olan ihtiyaçlarını
nasıl karşıladıklarını açıklamaktadır.
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Şekil 22.

Maslov’un İhtiyaçlar Piramidi (kaynak : yazarın analizi).

İlk aşamada, insanlık temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Bir sonraki
seviye, emniyet ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. İstikrar, düzen veya adalet duygusu, yalnızca fizyolojik ihtiyaçlar karşılandığında ortaya çıkar. Sosyal ihtiyaçlar, bir kişinin / bir bireyin hayatında
çok önemli bir rol oynamaktadır. Diğer inşan/ bireylerle ilikli kurma ihtiyacı bu alana girer. Bu
ihtiyaç grubu çok önemlidir, çünkü eğer memnuniyet sağlanmazsa bir kişinin dışlanmış olmasına
ve reddedilme hissine sahip olmasına neden olabilir. Dolayısıyla, bu kişi / birey, sosyal çevrede
veya işyerlerinde etkin bir şekilde çalışamazlar. İhtiyaçların sırasındaki bir sonraki yer, tanıma
isteği ile ilişkili duygulara aittir. Profesyonellik ve çoğunlukla öznel olarak gerçekleştirilen kişinin
çabaları, yalnızca kendi egolarını tatmin etme isteğine bağlanmamaktadır. Tanımın, bakıcılar,
akran grupları ya da patronlar gibi başka bireylerden yola çıkılarak yapılması önemlidir. Bütün
bunları hatırlamak da önemlidir; tanımayı kazanmak için aşırı güçlü bir arzunun, meslektaşlarıyla
işbirliği yapmada zorluklara neden olabileceği ve etkinliklerin aksetmesine neden olabileceği de
unutulmamalıdır. Bir kişinin / bireyin hırsları ve amaçlarını gerçekleştirmek için çitayı durmadan
yükseltmes, ihtiyacı sürekli son ihtiyaç gruplarını etkiler. Belirli bir amaca yönelik çalışmalara
öncelik verilir. Atasözleri „hasta hırsları” gerçekleştirmeyi engellemediği sürece, benlik bilinciyle
ilgili ihtiyaç grupları ufukta sürekli genişlemenin itici gücü haline gelir. Maslov’un görüşüne göre
„bir kişi / birey, elinden gelen en iyi kişi olmalıdır. Kendi doğasına sadık kalmalıdır. Bu ihtiyacı
kendi kendini anlama olarak adlandırabiliriz” (Penc, 1998).
Bu değerleri göz önüne alarak, ilginç bazı bağımlılıkları algılayabiliriz. İşçiye temel değerin
ödenmesi, işyerinde uygun bir çevre ve sıhhi şartların teminatı ile ilgili ihtiyaçlardır. Öte yandan
güvenlik gereksinimleri, uzun süreli istihdam ve sosyal pakette yararlanma yeteneği sayesinde
adil bir emekli maaşı olan daimi bir istihdam garantisine dayanır. Dernekleşme (aidiyet) gereksinimleri ya istihdam döneminde ya da entegrasyon toplantıları sırasında diğer çalışanlarla
temas kurularak sağlanabilir (Nyameh, 2013). İstihdam, ayrıca, onaylama ihtiyacının tatmin
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edilmesine neden olmalı. Uygun bir randevu, şirket arabası, önemli iş etkinliklerine katılma gibi.
Bu seviyedeki gereksinimlerin memnuniyeti, artan kendini geliştirme (nitelikler), bağımsız stratejik kararlar alma veya firmanın karar verme sürecine katılma yoluyla elde edilen kendini fark
etmeye yol açmaktadır (Pyszczek -Pietroń, 2007).
Maslow’un teorisine göre, bir kişinin / bir kişinin davranışının iki kanunla yönetilir:
• homeostaz
• takviye
Birincil ihtiyaçlar, homeostatik bir sistem olarak işlev görür. Bu ihtiyaçları karşılamamada
organizmanın dengesi bozulur, onların memnuniyeti dengesini düzeltir, ihtiyacı ortadan kaldırır
ve bu daha yüksek bir ihtiyaç seviyesinin doğmasına neden olur. Bunlar tatmin olduklarında
güçlenirler. Maslov’un kendisinin dediğine göre „daha yüksek seviyedeki ihtiyaçların tatmini,
daha öznel sonuçlar, yani daha derin bir başarı düzeyi, neşe duygusu ve daha güzel bir iç yaşam
arzusuna yol açar” (...) Daha yüksek ihtiyaç seviyelerindeki yaşam, daha gelişmiş mantıksal
mantıklar anlamına gelir yeterlilik, daha uzun yaşam, daha az hastalık, daha iyi uyku, iştah vb.
gibi faktörlerle tanımlanır.”(Penc, 1998, s. 149-150)
Bir kişinin ihtiyaçlarının sırası yıllar boyunca değişir. Kişi / bireyin, yaşadıkları ya da toplumsal
duruşlarının yanı sıra kişisel gelişimlerinin yaşına da bağlıdır. Belirtilen en son faktöre bağlı
olarak belirli bir ihtiyaç tespit edilebilir; daha büyük bir kişisel gelişim, daha yüksek bir ihtiyaç
seviyesini karşılamak için eğilimlerini belirler. Aşağıda yukarıda bahsedilen değişimin dinamiği
gösterilmektedir.

Motivasyonel güç

sosyal
ihtiyaçlar

fizyolojik
ihtiyaçlar

onay
ihtiyaçları

benlik farkındalığı
ihtiyaçları

güvenlik
ihtiyaçları

Kişisel Gelişim

Şekil 23.

Kişisel gelişim vs insan/birey ihtiyaçları (J. Penc, 1998, sf. 151).

91

Kariyer rehberliği. Teoriler ve örnekler

92

Motivasyon düzeyini etkileyen faktörleri analiz ederken, her birey / kişinin farklı olduğunu
unutmamalısınız - yetiştirme / sosyalleşme, değerlerin kabulü, belirli bir toplumsal gruba ait
olmak önemlidir. Belirli bir grup için en önemli ihtiyaç bir aile yetiştirmek olabilir, bazıları için
anahtar bir ihtiyaç profesyonel bir kariyer olabilir. Onları birleştiren şey, tatmin edilmesi gereken
ihtiyaçları olduğu gerçeğidir (Nyameh, 2013).

İstihdam piyasasında toplumsal değişimlerin etkisi
Modern dünyanın değişim dinamikleri hayatımızı oldukça etkilemektedir. Teknik eğitimdeki
sürekli gelişmelerin toplumsal yaşamın her alanında meydana gelen değişiklikleri etkilediği çok
açıktır. Yaşam biçimleri, değerler sistemi ve kişinin kariyerinin seyri değişime tabidir. Küreselleşme sürecinin ilerlemesi de önemlidir ve bilginin yaygın erişilebilirliği toplumun bilinç düzeyini
etkiler.
İstihdam piyasasındaki arz ve talep seviyesini etkileyen birçok neden ve kaynak
bulunmaktadır. Belli bir ülkenin, eyaletin veya şehrin ekonomisinin durumu şüphesiz en önemli
nedenlerden biridir. Ekonomik durum kötüleştiğinde, buna bağlı olarak tüketim seviyesinin
düşmesi ve çeşitli mal ve hizmetlere duyulan ihtiyaç düştüğünde, üretimde azalma ve işten
çıkarmalarda artma olur.
İstihdam piyasası da değişikliğe uğramıştır. Pazar ekonomisi kurma süreci, işverenler ile
çalışanlar arasındaki ilişkilerin değişmesini etkiledi. İşveren piyasası rekabetçi bir ekonomide aktif
olarak çalışmaya başladı. Tüm mesleki kararları verirken o andan itibaren, istihdam piyasasındaki
/ eğilimlerini hesaba katılmalıdır. Günümüz işverenleri adaylarına yeni zorluklar atarlar ve
yeni nesil mezunlar için çitayı kaldırırlar – belirli alanlarda ve iş yerlerinde talep değişiklikleri
talep ederler. Burada açıkça belirtilmelidir ki, bu rekabet istihdam piyasasını düzenlemektedir.
İstihdam için ideal bir aday, yabancı dil bilgisi veya tecrübesi ile uygun bir eğitim seviyesine sahip
olmalı, iş gezileri yapmaya veya çok dar bir alanda uzmanlaşmaya hazır olmalıdır. Yukarıdaki
belirleyici faktörlerin hepsi, yapılandırma kariyeri üzerinde büyük etkisi olan istihdam piyasası
üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, geleceği üretken yaş grubundaki kişiler/bireylerin başarı ya da yukarı doğru hareket olarak değil, belirsizlik ve sosyal tehlike zamanı olarak
gördükleri kabul edilebilir (Fitoussi, Rosanvallon, 2000).

İstihdam piyasasında X,Y ve Z jenerasyonları
Son birkaç yılda sosyal entellek büyük bir değişim geçirdi. KK ve MS değer sisteminin evrimini
„bilgi topluluğunun ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi hayatları içinde geniş ölçüde kullanıldığı
bir topluluk” olarak tanımladığı bilgi topluluğunun gelişimi; Ulusal gelirin önemli bir kısmının
temeli olan ve çoğunluğun temel gelirini sağlayan pahalı iletişim ve depolama donanımına sahip
bir topluluk” olarak tanımlamaktadır (Krzysztofek, Szczepański, 2002, s. 170). Eskiden toplumsal
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yapılarda meydana gelen değişiklikler bu kadar hızlı gelişmemekteydi, bir dönem bir ya da hatta
yüz yıl sürebilirdi. Bugün bu süreç çok dinamik. Bir insanın / bireyin hayatında, bu kadar devrimci
değişime ayak uyduramamasına sebep olan çeşitli değişiklikler olabilir.
Bu değişiklikler, bir konuyu harekete geçirme veya başka bir alternatif / alternatif bir çalışma
biçimine dönüştürme motivasyonu sürecinde çok önemlidir. Zaten diğer eserlerde tanımlanan
nesiller X, Y, Z, dünyayı farklı olarak algılar ve farklı gerçeklik manzarasına sahiptirler. „X nesli” fikri
1964 yılında ilk kez İngiliz sosyolog JD tarafından kullanıldı ve günümüz gençliğinin davranışları
üzerine yapılan test sonuçlarını „X Nesil” adlı bir kitapta yayınlandı. Bu fenomen daha sonra
DC’nin „Generation X: Hızlandırılmış Kültür Masalları” kitabında anlatıldı. PK, „X” i, 1965-1977
yılları arasında doğan ve kriz zamanlarında ortaya çıkan ve siyasi ve gelir değişiminde ortaya
çıkan bir grup olarak tanımladı (Kotler, 2005).
Generation X, çoğu zaman hayatın gerçekleri içinde kaybolmuş olarak tanımlanır. Bu nesil,
neye neyi hedefleyeceğini bilmeyen kişilerden oluşur ve şimdiki zamanın kaosunda kaybolmuş
gibi hissederler. Temsil edilen bir nesil X grubunun ahlaki devrim sırasında doğduğunu bilmek de
çok önemlidir; çünkü bu, o sırada hakim olan muhafazakâr ve geleneksel gelenekleri / dinamiği
değiştirmiştir. Ekonomik ortamda, normal mal üretimine ek olarak, hizmet talepleri de artmaya
başladı, bu da toplumda yazılım becerileri ve iletişim ağları gelişimini arttırdı. Bu nesil, istihdam
piyasasında mobil olabilmek için halen isteksizdir. Bu kişiler alışkanlık ve beklentiler kurdular.
Bunlar daha çok topraklanmış ve yerel istihdam piyasasına bağlı kişilerdir(Lager, 2006; Regnier,
2009; Ritson, 2007).
Yeni nesil Y, 20. yüzyılın seksenleri ve doksanlı yıllarında doğan insanları / kişileri içerir.
Bunlar, „Milenyum kuşağı”, „binyıllar”, „yeni nesil” veya „dijital nesil” olarak da bilinen demografik patlamanın ürünüdür (Oku, 2007; Wrzesień, 2007). Bu, yeniliklere çok açık olan, dünyadaki değişmelere hızla adapte olan bir gruptur. Kuşak Y, konformist özelliklere sahiptir. Zor
iş artık erdem olarak algılanmamaktadır, fikirler ve bunların anlık gerçekleşmesi daha önemli
olarak algılanmaktadır Bu hedefe ulaşmak için Y, hevesle yeni iletişim sistemlerini kullanır –
yeni kurulan ve viral İnternet projeleri çok popülerdir. Y nesil dünyası sanal gerçeklikle dolup
taşıyor. Birçok işlevi çevrimiçi hale getiriyorlar. Onların başkalarına karşı tutumları hoşgörülü ve
açıktır (Rugimbana, 2007; Wells, 2008). Ayrıca, ufuklarını genişletme istekleri ve benlik gelişimi
ile de karakterizedirler. Bununla birlikte, aynı zamanda daimi bir ilişki kurma becerisini kaybederler. New Hampshire Üniversitesi tarafından yapılan testlerde, Y nesillerinin kendi yetenekleri
hakkında çok yüksek bir görüşe sahip oldukları ve ayrıca kendi gerçeklik beklentilerine ve onlara
yönelik herhangi bir eleştiriye karşı kapalı fikirliliğe sahip oldukları gösterilmektedir (Wells, 2008;
Wrzesień, 2007).
En genç kuşak nesil Z’dir. Bunlar, 20. yüzyılın 1990’larında doğan insanlar / bireylerdir ve
doğumdan sonra dünya çapında webe bağlanır ve daha aktif şekilde kullanırlar. Çoklu görevler,
hızlı bilgi alımı konusunda yeteneklidirler ve başkalarına karşı çok toleranslıdırlar. Çok müteşebbisdirler ve kendilerini geliştirmeyi arzularlar. Generation Z, kriz döneminde büyüdü ve bu
nedenle piyasa güçlerinin gerçeklerinden haberdardır. Z nesillerindeki potansiyel işverenler,
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toplumsal yatkınlıklarını hesaba katmalı ve onları, uygun biçimde hazırlanmış bir teklifle, kurum
içi eğitimle ve katılımcılara kapsamlı bir gelişme (Kuşak Z) sağlayacak projelere katılım ile teşvik
etmelidir.
Farklı toplumsal kuşaklarda farklı tutum değerleri ve farklı tutumlar da teorik olarak analiz
edilmelidir; aynı zamanda, uzman şirketler tarafından olduğu kadar özel şirketler tarafından da
pratik açıdan analiz edilmelidirler. 2009 yılında D (Deloitte) firması (Kaźmierczak, Kocur, 2009)
tarafından yayımlanan rapora ve hükümetin „2011 yılı Gençliği” raporuna göre, X kuşağının
siyasi ve ekonomik sistemdeki değişikliklerle ve Işsizlik problemleri uğraşması gerektiği ortaya
çıkmıştır. Ayrıca 30 yaşındaki ve daha sonra 40 yaşındaki „yenilik rezervleri” sayesinde, uyum
yeteneği sayesinde sosyal yapıda meydana gelen değişiklikler de dahil olmak üzere sistemde
temel değişiklikler yapılması mümkün olmuştur (Boni, 2011).
Tercih edilen analizler ve yukarıda belirtilen neslin beklentileri, istihdam piyasasına olan
tutumlarında temel farklılıklar ortaya koymuştur. Herkes yaptıkları işe parasal bir değer vermez,
bazen psikolojik veya sosyal meseleler daha da önemlidir. Bir nesil, başka birinin kendi gelişimini
istediği yerde istikrar arayabilir. Bazıları için garantili ücretlendirme önemlidir, oysa başkaları
için mutlulukdur. Üretim boşluğu, X, Y ve Z kuşağının hayatlarında farklı evrelerde olmasıyla
da bağlantılıdır. Bu nedenle, çeşitli faktörler belirli bir sosyal grubun çalışma motivasyonunu,
bilinçlerine nüfuz etmek için kullanılan yöntemleri ve değer sistemini etkilemek için kullanılan
yöntemleri etkilemektedir (Benjamin, 2008; Holstein, 2003; Langford, 2008).

İşsizlerin uyarılma sürecinde motivasyonun rolü
İstihdam piyasasına giren kişilerin (bir bireyin) işinde bir kaybı ya da uzun bir işsizlik dönemi,
kişinin yaşamında karşılaştığı (bireyin hayatında) en stresli deneyimlerinden bazılarıdır. Kişinin
(bireyin) kendine verdiği değerin ve kendine (bireyin) olan inancı sıklıkla zayıf düşer. Bu durumlar,
(bireylerin) yaşamlarının diğer alanlarına etki eder. Aile ilişkilerini, dostlukları ve boş zaman
etkinliklerini etkilerler. İş arama süresi (istihdam arayışı) çok uzun olduğunda, birinin (bireyin)
kendi (bireyin) ihtiyaçlarını karşılayabileceği inancını ve onların kendilerine verdikleri değerlerini
düşürebilir ve kendi başlarına verimli bir şekilde çalışmalarını etkileyebilir. Konu / kişi tarafından
çalışma arayışındaki yoğunluk seviyesinin üstünde her şeyden önce (bireyin) onların (bireyin)
ihtiyaçlarını karşılaması gereken motivasyon gücüne bağlıdır.
Phillip Zimbardo iç ve dış motivasyonun herkesi etkilediğini açıkladı. „Bizi kendi uğruna
ve telafuz etmek için herhangi bir faaliyette bulmamıza neden olan motivasyona içsel motivasyon denir. Harici motivasyon bizi dış baskıların bir sonucu olarak veya belirli dışsal avantajlar
elde etmek için bir etkinlik üstlenmeye zorlar. Harici olarak motive edildiğinde, kişinin / bireyin
davranışları ek bir şey kazanmada araçsal görev alır. İş aramada işsizlerin ya da iş arayan / istihdam
edilecek kişilerin / bireylerin faaliyetleri, bu türden bir motivasyona bağlıdır. „(Zimbardo, Gerrig,
2012, s.)
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Birçok faktör motivasyon düzeyini etkiler. İş arayan her kişi / birey kendi içinde hareket /
tetikleyecek ana motivasyonu belirlemelidir. Harekete geçirmek için belirli bir tutum takınmak
birçok durumda başarıyı elde etmek için önemli bir adımdır. Bununla birlikte, bu süreç genellikle
ihmal edilir ve kişiler / bireyler, iş bulma / istihdam etme sorunları ile yavaş yavaş engellenir, yavaş
yavaş hevesini kaybeder ve harakete geçme arzusunu yitirir. Eğer motivasyon seviyesi düşerse
ve kişi kendi ihtiyaçlarını karşılamak istemezse, iş bulma / istihdam bulmak gittikçe zorlaşacaktır.
Şu anda saygın bir kurumda yüksek öğrenimi tamamlamak, ne yazık ki, iş / meslek bulmada
başarılı olmayı garanti etmiyor. Gittikçe daha çok sayıda işveren, yumuşak becerileri iyi geliştiren insanlar / kişiler arıyor. Polonya İşletme Geliştirme Ajansı tarafından işletmeler ve eğitim
arasındaki işbirliği ile ilgili bir rapor, gençlerin / bireylerin işverenlerinin beklentilerinin farkında
olmadığını bildiriyor. Ankete katılanların yalnızca % 3,5’u, bir ekip içindeki iletişim becerilerinin
ve iş tecrübesinin işverenler için önemli olduğunu belirtti. Karar verme becerisi, gençlerin /
bireylerin sadece % 3’ü tarafından önemli görüldü ve bağımsız kararlar verme yeteneği sadece
% 5.5 (hedef grup) idi. Bu arada işverenlerin anket sonuçları karşımıza olumlu çıkan tam karşıt
verileri gösterdi. Ankete katılan firmalar, gençlerde yumuşak becerilerin eksikliğini gördüklerini
vurguladılar. Danışan hizmetleri becerileri (% 34), problem çözme becerileri (% 32) ve kişiler
arası beceriler (% 24) üzerinde özellikle durmaktadırlar (Jawor-Joniewicz, 2014). Bu sonuçlardan
çıkarılacak basit bir sonuç var - iş arayan insanların / bireylerin ihtiyaçları her zaman işverenlerin
beklentileri ile eşleşmiyor. Her iki tarafın beklentileri her zaman eşanlamlı / uyumlu değildir. Bu
nedenle, en genç çalışma grubunu yumuşak beceriler geliştirmek için motive etmek önemlidir
(beceri seti?) Daha yüksek bir eğitim seviyesine sahip olmak ve birkaç yabancı dilde konuşuyor
olmak yeterli olmayabilir. İstihdamla ilgili piyasa araştırmalarını aktif bir şekilde takip etmek,
gençlere / kişilere pazarın gerçekleri hakkında bir şeyler öğrenme fırsatı ve fırsatları sunacaktır
ve işe alım için hazırlanmalarına izin verecektir.
İstihdam arayanların motivasyonel süreçlerinde, maddi hazırlıkları ve destek alabilecekleri yerlerde danışmanlık hizmeti verilmesi de çok önemlidir (kaynak / referans). Ayrıca, yerel
sorunlara özel önem verilerek, istihdam piyasasının çalışma mekanizmaları ile ilgili konularda en
azından temel bilgiye sahip olunması yararlıdır. Sonuç olarak, istihdam piyasasında o zamanda
hangi becerilerin ve yatkınlığın arandığının keşfedilmesi mümkün olacaktır. Bir sonraki önemli
şart / kriter başarılı bir kendini tanıtma hazırlamaktır. Sadece özgeçmişini veya motivasyon
mektubunu hazırlamak çok zorlayıcı olabilir. Görüşmelerle ilgili stres, kişinin / bireyin buna göre
hazırlanması gereken bir diğer konudur.
İş / çalışma isteyen kişilerin / bireylerin başarılı motivasyon yöntemleri birkaç temel unsur
etrafında toplanmalıdır. Bunlardan ilki, bu kişinin / bireyin ulaşması gereken bir hedef belirlemektir. Hırslı görevler genellikle yaratıcılığı ve gelişime götüren yeni yolları keşfetme isteğini
serbest bırakır. Bununla birlikte, bu amaca ulaşmak zor ya da çok karmaşık olmamalıdır. Bu
sayede memnuniyet duygusu artacak ve ilerideki eylemler için motivasyon artacaktır (kaynak /
referans).
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Kukusiz ki pozitif düşünme burada temel öneme sahiptir. Olumsuz bir tutum her zaman
başarıya ulaşma şansını azaltacaktır. Kişinin kendi güç ve yeteneklerine olan inancı, bireyin faaliyetlerini güçlendirir. Amacın gerçekleşmesi için amaç ve araçlarla ilgili zihinsel bir tablo çizmek
de önemlidir. Bir kişinin yetkinliğini arttıran iş deneyimi veya ek dersler yararlıdır. Belli bir amacı
kişinin / bireyin gözleriyle görmeniz de yararlı olabilir. Bu şekilde, başlangıçta elde edilemeyecek
şey olarak görülebilirse, tamamen farklı bir boyut alabilir.
Planlama, motivasyon sürecinde ayrılmaz bir rol oynamaktadır. Olayların sıralamasından
haberdar olmak, sakinliği ve artan emniyet duygusunu korumakla sonuçlanır. İleriye doğru
atılmış en küçük adım bile bize / kişiye, istihdam sürecinin başarıyla taçlandırılacağına olan
güveni verir. Amaç, değeri ile birleştirilirse, bu etki güçlenebilir. Bu değer her birey için farklı
olacaktır. X neslinin bir temsilcisi için birincil değer, istikrar duygusu olacaktır; Y nesli nesillerden
gelen kişiler / bireyler esnek çalışma saatleri ve Z nesilleri ise sık iş gezilerine değer verecektir.
Bu nedenle motivasyon araç ve yöntemleri, özellikle adlandırılmış grubu belirlerken, her
zaman farkında olarak seçilmelidir. İhtiyaçlara sahip olmak, kişileri hareket ettirmeye zorlar.
Hedefleri tatmin etme arzusu ve kişinin / bireysel amacına ulaşma arzusu çok önemlidir. Pazar
değişiklikleri ve işverenlerin talepleri, iş arayanlara, işverenlerin beklentilerini karşılayacak esnek
bir yaklaşımı empoze etmeye zorlamaktadır. Alması gereken faaliyetlerin yönü ile ilgili uygun
tavsiyeler ve kendilerini buldukları durumlarla baş etmeye yardım etmeleri, arzuları ve harekete
geçmeleri sonucunu doğuracaktır.
İş, herkesin / her bir bireyin hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanlara günlük ihtiyaçlar ile
baş ettikleri en temel şeylerden başlayarak, takdir edilmesi gereken bir ihtiyaç ve kendi kendini
gerçekleştirme olasılığı da dahil olmak üzere, bir kişinin / bireyin ihtiyaçlarının daha üst seviyesine kadar çeşitli ihtiyaçları karşılamalarını sağlar. İstihdam pazarının dinamik değişimlere
maruz kaldığı bir durumda istihdam çok değerli bir mal haline gelir. Teknolojik ilerleme sürekli
olarak kabul edilmekte, değerler sistemindeki değişiklikler olmakra, yaşam biçimlerinin hepsi
kendilerini iş ortamına empoze ettirmektedirler ve böylece yapıyı ve çalışanların yapısını
değiştirmektedirler. Daha önce tanınan meslekler ortadan kaybolmaktadır ve yerine yeni olanlar
gelmektedir, bunların bir kısmı otomasyona yol açmaktadır. Bu faktörler nedeniyle, evrensel
beklenti, işverenlerin hakim durumlara adapte olmalarına ve değişmeye istekli olmasına sebep
olmaktadır. Modern çalışma ömrü hızlı bir değişimle karakterizedir, endüstriyel çağda olduğu
kadar kalıcı değildir. Bunun nedeni, istihdam arayan kişilerin motivasyon sürecinin, mesleki
amaçların net bir şekilde belirlenmesine dayanması ve bu kişinin / bireyin istek ve ihtiyaçlarının
tanımlanması gerektiğidir.

Mesleki gelişime ilgisizlik
Kariyer planlamasının süreci karmaşık ve uzun süreli bir faaliyettir. Okulda başlatılan,
iş sırasında bile devam eder. Şahsın, birçok faktörü dikkatli bir şekilde düşünmesi ve kendi
yatkınlıklarını analiz etmesi ve bunları pazarın fırsatlarıyla ilişkilendirmesi gerekir. Ne yazık ki,
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gençler genellikle mesleki gelişim planlama sürecinde kilit unsurları tanımlama konusunda
problem yaşıyorlar. Nitelikleri ve yeterliliği elde etme aşamasında muhtemel yol yapıları ve
kariyer gelişimi analiz edilmelidir.
Üniversite mezunu sayısı artıyor. Ne yazık ki, pratikte, bu, bir yüksek lisans veya mühendislik
derecesi elde etmiş kişilerin yerli, Avrupa veya küresel iş piyasasında profesyonel bir faaliyete
başlamaya yeterince hazır olduğu anlamına gelmiyor. Birçok genç gelecekteki işgal ve kalkınma
fırsatları üzerinde bir etkisi düşünmeden bir çalışma alanı seçerler. En yakın aileye ve arkadaşlara kişisel tercihler ve öneriler bazen kararlarına etkide bulunur. Aynı zamanda, günümüzde
popüler olan çalışma alanını seçtikleri de olur. Bu tür eylemlerin sonuçlarının farkında olmaması,
gençlerin son eğitim yıllarında kariyerlerini geliştirme ihtiyacı hissetmemesine neden olmaktadır.
Onları harekete geçirmek ve kariyer seçiminde fırsatların incelenmesi için motive etmek çok
önemli bir görevdir.
Burada özellikle önemli olan şey, eğitim sırasında, gelecekteki kariyer planlamaya yönelik
faaliyetlerde bulunmak istemeyen kişilere ulaşmaktır.
Bu sorunun çözümü, kariyer planlamasında gençlerin gelişimini destekleyecek bir kariyerde eğitimin temelini öğrenmenin her seviyes, için bir giriş dersi verilmesi olarak görünüyor. Bu
eğitim şu şekilde tanımlanır: „Bir kişinin kendine ve işe yönelik doğru tutum ve bilgi edinmesi
sayesinde bu kişi, yaşamdaki iş ve diğer seçenekleri belirlemek, seçmek, planlamak,hazırlamak
ve potansiyel olarak kariyerini seçmesine yardımcı olacak olan süreç” (Hoyt, 1978, for: EL Herr,
SH Cramer, 2001, sayfa 56). Bu taban, uygun motivasyon sisteminin uygulanması için sağlam bir
temel oluşturmaktadır.
Mesleki gelişim konusunda ilgisiz kişileri motive etmekte çok önemli bir rol Kariyer Ofisleri
tarafından da gerçekleştirilir. Genellikle, üniversitelerin örgütsel birimleri gibi davranırlar. Tüm
öğrencilerin ve mezunların işgücü piyasası hakkında bilgi alma imkânı bulmalarını, başvuru
belgelerinin nasıl düzgün bir şekilde hazırlayacaklarını ve mülakat süresince becerilerini nasıl
göstereceğini öğretirler. İşverenlerin, yurtiçi ve yurtdışındaki uygulamalara ve stajlara ilişkin tekliflerini alırlar. Kariyer Ofisleri sıkça çeşitli atölye çalışmaları, eğitimler ve konferanslar, iş fuarları
ve işverenlerle toplantılar düzenler. Kariyer danışma sorumluları, yapıları içinde aktif olarak
çalışırlar. Kariyer Ofisleri onların faaliyetleri sayesinde gençler arasında görünür hale gelir ve
gençleri kariyer yollarını planlama girişimi için motive etmek için daha büyük bir fırsat bulurlar.
Mevcut işgücü piyasasında yeni çalışanlar için giderek daha fazla talep artmaktadır.
Dolayısıyla, eğitim sırasında gençleri iş deneyimi kazanmaya zorlar. Dolayısıyla, motivasyon
süreci öncelikle aktif meslek mensuplarına profesyonel bir kariyer yolunun kurulmasına yönelik
pasif tutumların dönüştürülmesine odaklanmalıdır.

Kariyer tavsiyesinde kullanılan başarılı yöntemler
Yüksek düzeyde bir işsizlikle birlikte rekabetçi bir piyasa ekonomisine bağlı olarak, kariyer
tavsiyeleri verirken okul süreçlerini tamamlayan öğrencilerin yanı sıra istihdam piyasasına giren
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kişilerin / bireylerin eğitimine özel dikkat gösterilmelidir. Mesleğin seçimi ile ilgili rasyonel kararlar
almakta yardımcı olan becerilerin geliştirilmesi, konunun daha da büyümesi için çok önemlidir.
Bu soru yıllardır duyarlı bir soru ve uluslararası tartışmalara konu olmuştur. 2004 yılında Avrupa
Birliği Konseyi, Üye Ülkelerin Eğitim Bakanlarıyla görüşmelerinde kariyer tavsiyeleri ile ilgili bir
karar hazırlamak için bir karar aldı.
Günümüz dünyasında kuşku götürmez bir şekilde, küresel eğitim sürecinde bütün yaşam
meslek danışmanlıkları önemlidir. Konuyla ilgili uzmanlar, çalışmalar ve analizlerle desteklenmiş
zengin bilgi topladı ve bu nedenle kariyer tavsiyelerinin önemini sadece gelişme sürecindeki
bireyler için değil tüm topluluklar için de gerekli olduğunu doğrulayabildiler(Avrupa Birliği
Konseyi, 2008). Bütün yaşam eğitiminin eğilimi ile bağlantılı olarak, kariyer danışmanlarının
çalışmaları, becerilerin belirlenmesine, bireyin / kişinin yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirilir. Bu
tür hazırlıklar, kariyer veya eğitim seçiminde uygun bir karara neden olur. Bir kişinin kendi kariyer
yolunu aktif olarak yönetmesi, o kişinin / bireyin yetenek ve güçlerinin tanınmasına yol açacaktır.
Kariyer tavsiyelerinin önemli yönleri şunlardır:
• Kariyer seçerken bir kişinin / bireyin güçlü ve zayıf yönlerini belirleme konusunda yardım
• Kişinin kendi hayatındaki durumunu objektif olarak nasıl anlatacağını öğrenmesi
• Etkin bir şekilde iş aramak için motivasyonu teşvik etmek
• Kişinin / bireyin kariyer yolunun gelişimi ile ilgili uzun vadeli değerlendirmeleri kabul
etmesi.
Bu etkinlikler okulda başlamalıdır. Bu aşama, öğrenciyi gözlemleyebilen nitelikli bir kişi
/ birey yani bir meslek danışmanı gibi bir kişi tarafından yapılır. Daha sonraki hayatta yararlı
olabilecek bireysel yatkınlıkları ve ilgi alanlarını keşfetmek için yardım bireysel konuşmalarda
verilir. Bütün süreç boyunca ebeveynlerin dahil edilmesi normaldir. Bunun sonucunda, konunun
yönlendirilmesi ve onlara uygun meslek ve çalışma koşulları hakkında bilgi verilmesi mümkündür.
Birey / kişi emek piyasasına girdiğinde kariyer danışmanlarının profesyonel yardımları yine
çok değerlidir. İstihdam teklifleri, nasıl bir mülakata hazırlanılır veya CV hazırlanır ve motivasyon
mektubu yazma konusunda tavsiyeler, istihdamın daha hızlı bulunmasıyla sonuçlanır. Profesyonel danışmanlar, genel olarak, mevcut pazar eğilimlerini iyi bilirler. Bu bilgi aynı zamanda, tam
zamanlı işlerini kaybettikten sonra danışma için gelen kişiler / bireyler için de çok yararlıdır.
Etkili profesyonel danışmanlık, tamamen danışmanlık sürecinin amaçlarına uyan teşhise
dayanır. Baştan kabul edilen temellere bağlı olarak, konunun tavsiye ve çalışma türü seçilir.
Mesleki tavsiyeler genellikle bir gruba veya bir kişiye verilir. Ne yazık ki, grup oturumunda bireysel
ilgi için daha az fırsat bulunmaktadır. Buna göre, doğru eğitimsel veya mesleki kararlar almak için
ne kadar öz farkındalık gerektiğini dikkatlice düşünmek önemlidir. Danışmanın, ilgilendiği kişileri
/ bireyleri bilmesi de önemlidir. Onların ihtiyaç ve yeteneklerine ilişkin uygun bir bilgi, en iyi
sonuçların elde edilmesine yol açar (kaynak / referans).
Teşhis aşamasında birçok faktörün değerlendirilmesi gerekir. Değişkenlerin listesi normalde
hazırlanır, bu da danışmanlık sürecinin ilk aşamalarında ayrıntılı analiz gerektirir. En yaygın tipolojiler şunlardır: (Rosalska, 2012)
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• Kendini bilinçlendirme sürecinde kullanılan değişkenlerin listesi
• Yapabilirim-İstiyorum-ihtiyacım var modeli
• Yetenekleri piramidi
• Kaynak analizi modeli
Değişkenlerin listesi, ilk tanı aşamasında analiz edilmesi gereken özellik gruplarını içerir.
„Bu listelerin yazarlarının amacı, hangi faktörlerin profesyonel kararları etkileyebileceğini ve
kasıtlı bir karar vermek için öğrencinin yanı sıra danışmanının ihtiyaç duyduğu bilgiyi istemektir
(Rosalska, 2012, s. .). DB ve TF’nin (2010) görüşlerine göre, danışmanlık sürecinde uygun faktörlerin seçimi, beceri ve yetenekler, yetkinlikler, deneyim, sınırlamalar, kabul edilmiş değerler ve
tutumlar, ilgi alanları ve özlemler ile yaşam biçimi gibi unsurları içermelidir. Bu hususlar, mesleki
eğitimin çeşitli aşamalarında analiz edilebilecek, gerekli olmayan ancak önerilen değişkenlerdir.
Danışman eğitiminden bağımsız olarak pratik olarak çalışan her meslek danışmanının,
birikmiş testlerin teşhisi ve analizi için kendi listelerini bilinçli bir şekilde oluşturması da çok
önemlidir. Bu tür çalışmalar, nesnelliğe ve doğru bir şekilde çalışmaya neden olur.
Aşağıdakiler, bireysel mesleki danışma oturumlarının evrensel kabul görmüş yöntemlerine
dâhil edilebilir:
• Profesyonel danışmanlarla yapılan görüşmeler
• Davranış görüşmeleri
• Mesleki becerilerin tanılanması
• Çeşitli görevler ve anketler
• Grafik ve görüntüleme yöntemlerini kullanarak vaka analizleri şeklinde gelişimsel
alıştırmalar
• Zihin haritalama, SWOT ve SMART analizleri gibi yaratıcı problem çözme teknikleri
(Rosalska, 2012).
Yukarıda belirtilen yöntemlerin tümü, kişiyi kişisel gelişimlerinde çalışmaya motive etmeyi
amaçlamaktadır. Uygun bir olumlu tutum, kişinin / bireyin yeteneklerinin aktif bir şekilde
gelişimini teşvik edecek veya iş / istihdam aramasına yardımcı olacaktır. Bu ekip çalışmasının
doğru yolda olmasını ve iş arayan kişi amaçların ayarlanabilmesini sağlar. Danışman, normal
olarak, konunun kişisel olarak üstlenilmesi gereken görev ve egzersizlerin bir listesini hazırlar.
Bu işbirliğini başarılı kılan en büyük şey birbirini iyi bir şekilde tanımak ve kişiye/bireye atanan
profesyonel eğilimlerin doğru bir şekilde tanımlanmasıdır (kaynak / referans).
Bir grup içinde mesleki danışmanlık yapılması durumunda, danışma süreci aşamalı olarak
yürütülür ve sabit bir konuda merkezlenir. Analizlerin amacı, insanları ilgilendiren sorunlardır.
Çoğunlukla, iş kaybından kaynaklanan stres veya mesleki gelişime uygun bir yol bulma ile ilgili
sorunlar gibi (İngiltere’de Liderlik ve Yönetim) harici faktörlerin etkisinin sonucudur. Grup
toplantılarının amacı kişinin / bireyin kişiliği üzerinde çalışmak ya da kişinin / bireyin yatkınlıklarını
tanımak değil, bütün grubu etkileyen sorunu çözmektir. (Paszkowska-Rogacz, Tarkowska, 2004)
Grup toplantısının gündemi aşağıdakileri içermelidir:
• Analiz edilecek bilgilerin kapsamını belirlemek
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• Toplantı öncesi önceliklerin tanımlanması
• Katılımcıların rolünün tanımı
• İyi bir ortak çözümün dikkatle hazırlanması
Grup öneri süreci, öğretmenler, eğitimciler ve profesyonel danışmanlar tarafından başarıyla
uygulanmıştır. Oturumları yöneten kişiler, her şeyden önce, grupla ilgili olarak açık görüşlü olmayı
unutmamalıdır. Konuşma özgürlüğü konusunda herhangi bir önyargı veya kısıtlama söz konusu
olmamalıdır. En popüler grup tavsiye yöntemleri şunlardır (Paszkowska-Rogacz, Tarkowska,
2004, ss. 94-95):
• Grafik oluşturma, hikayeler oluşturma şeklinde yaratıcı etkinlik
• Grup çalışmasının gözlemlenmesine izin veren sözde „akvaryum” tekniği
• Mini dersler
• Gösteriler ve film şovları
• Mizansen ve drama yöntemleri
• Sunumlar
• Tartışmalar
• Örnek Olay İncelemeleri
Toplantıya yönlendiren kişi / birey, uygun grup tavsiye tekniklerini seçmekten sorumludur.
Grubun konusuna ve karakterine uygun olmalıdır. Hangi profesyonel tavsiye türlerinin seçildiğine
bakılmaksızın, oturumun başında olan kişinin / bireyin yatkınlıkları önemli unsurlardır. Evrensel
olarak güvenilir olmalı ve güvenilir olarak görülmelidirler. Bu nitelikler, her iki tarafa güven
duygusu vermeye yardımcı olur ve yardım arayanların motive olmalarına yardımcı olur (kaynak
/ referans)
Buna ek olarak, profesyonel danışman, işgücü piyasasının durumuyla çok yakından alakalı
olmalı ve yerel işgücü piyasasındaki koşullar ve istihdam fırsatları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Hukuk bilgisi, yasal düzenlemeler ve eğitim olanakları, başkaları için mesleki kariyer yollarının
oluşturulmasından sorumlu kişiye en iyi uzman desteği sunma olanağı sağlayacaktır.
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Bölüm III
Kariyer danışmanları
tarafından kullanılan bilgiler,
teknikler ve araçlar

Monika Baryła-Matejczuk

Bölüm 8. Kariyer Danışmanlığında yetkinliklerin
ve sosyal becerilerin geliştirilmesi

Yetkinliklerin ve sosyal becerilerin anlamı
Yetkinlikler terimi, yaygın olarak kullanılır, belirsizdir ve farklı şekillerde anlaşılır ve tanımlanır
(Danışman yetkinlikleri Bölüm 1 Danışma sürecinde kariyer danışmanının rolü, sayfa 14’e bakın).
Başlangıçta, yeterlilikler, belirli faaliyetleri gerçekleştirmek için dar bir yetkiler kapsamındaydı
ve etkin çalışma, nitelikler kelimesi ile tanımlandı. Yeterlilikler, bir işletmenin, belirli bir mesleki
görev için standartlara uyma ve beklenen düzeyde görev yapabilme kabiliyeti ve hazır olma
durumu olarak anlaşılmıştır (Oleksyn, 2006). Sonuç olarak, yetkinlikler, yetkileri, görevleri veya
sorumluluğu kapsayan daha geniş anlam kazanmaktadır. Yetkinlikler, görevleri yerine getirme
ve doğru kararları alabilme imkânı tanıyan bilgi, beceri ve tecrübeyi içermeye başlamıştır. Temel
yetkinliklerin süresi de ortaya çıktı; çeşitli nedenlerden ötürü bu yeterlilikler en önemlilerdi.
Halihazırda, yeterlilikler, bir kişinin (veya bir organizasyonun) bir iş veya durumda etkin bir şekilde
hareket edebilmesine olanak tanıyan ilgili yetenekler, taahhütler, bilgi ve becerilerin bir kümesi
olarak anlaşılır (İş Sözlüğü). Akademik ve mesleki yetkinlikler dışında, bir kariyer oluşturmak, bir
geleceği planlamak, kendisine emek piyasasında yer edinmek ve ardından yapılan işin kalitesi
için gerekli temel yeterliliklerden bahsedilir; temel / yumuşak yeterlikler adı verilen yeterliliklerden söz edilir; Insanlarla yapıcı ilişkiler kurmada önemlidir (Levy & Murnane, 2005; Guerra,
Modecki & Cunningham, 2014). Toplumsal ve duygusal becerilerin (örneğin, özerklik, sorumluluk, hoşgörü, eleştirel düşünme, kültürlerarası anlayış, çatışma yönetimi) ve bilişsel becerilerin
(örn., Dünyayı anlama, ezberleme, öğrenme, merak etme, (OECD, 2015, Delamare Le Deist,
Winterton, 2005) önemini vurgulayarak bütünsel bir eğitime duyulan ihtiyacın üstünde durulur.
Sosyal ve duygusal yeterlikler aynı zamanda başkaları ile etkileşim kurma, kişinin kendi duygu
ve davranışlarını düzenleme, sorunları çözme ve etkili iletişim kurma becerisi olarak anlaşılır.
Sosyal Politika Çalışması (2013), sosyal ve duygusal yeterlilikleri olan çocukların sağlıklı benlik
saygısı, kendine güven, kendi kendine yetenlik, kişisel kontrol, kişisel agenda, sabır, ısrarcılık,
çatışma çözme becerileri, iletişim becerileri, empati, Sosyal beceri ve ahlak gibi özelliklere
sahip olan çocuklar olduklarını ortaya koymuştur ve bu özellikleri taşıyan çocukların sınıflarda
başarılı olmakla kalmayıp, aynı zamanda hayatta da başarılı olduklarını öne sürmüştür. Sosyal ve
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duygusal gelişimin bilişsel, fiziksel, iletişim gibi alanlardaki gelişime katkıda bulunduğu yönünde
güçlü bir araştırma kanıtıdır.
Avrupa’daki sosyo-ekonomik bağlamda yapılan analiz, mesleki danışmanlık alanındaki
spesifik ihtiyaçları göstermektedir bu ihtiyaçlar teknolojik ilerlemeler, göçler, çokkültürlülüğü
ve disiplinlerarası ekip oluşturma gereksinimini içerir. (Vespia, Fitzpatrick, Fouad, Kantamneni,
& Yung-Lung, 2010; Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Rehberlik Politikası Ağı, 2014; Nota, Soresi,
Ferrari, & Ginevra, 2014). Etkili iletişim, işbirliği, girişimcilik, özerklik, esneklik, problem çözme,
etkililik, işin planlanması ve organizasyonu ya da strese karşı direnç (cf) işverenler arasında
evrenselliği göz önüne alarak, en önemli olarak kabul edilen yeterliklerdir (ComTal, 2012).
Diğerleri yanında, teknolojinin gelişimi, sayısallaştırma ile ilgili değişiklikler, gençlerin
zamanlarını sosyal işlevsellik alanının geliştirilmesine harcamamaları koşullarını yaratır. Doğrudan
irtibat genellikle çevrimiçi iletişimcilerin yerini alır. Bu arada, sosyal ve kişilerarası yetkinlikler ve
beceriler, istihdamı sağlamak ve sürdürmek için vazgeçilmez olarak gösterilir (Levy and Murnane,
2005, Guerra, Modecki ve Cunningham, 2014). Çalışanların işbirliği yapabilmesi, zor durumlarla baş edebilmesi ve esnek olması beklenmektedir. Halihazırda geliştirilen stil ve çalışma usulleri, ekip çalışması, bir topluluk içindeki katılım ve etkinlik, iş birliği açısından başarı görmek,
perspektif çeşitliliğinde büyüme kaynağı bulma üzerine odaklanmaktadır. Karmaşık görevler,
çeşitlendirilmiş çevre ve sürekli faaliyet dünyasında sosyal yeterlilikler, işgücü piyasasında etkin
bir çalışma için çok önemli hale gelmiştir. Kariyer danışmanlığında, seçim ve bağımsız olarak geliştirilme üzerine yapılan değişiklikler (Peavy, 1993), diğerleriyle olan ilişkilerde önemli olan yeterliliklerin geliştirilmesi ihtiyacını yarattı. Bu sebeple, sosyal yeterliklerin geliştirilmesi için doğal
ortam oluşturan grup danışmanlığı fikri burada ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Grupla danışma,
sosyal becerilerin geliştirilmesini destekleyen bir yöntem örneği olacaktır.

Grup danışmanlığı – sosyal yeterliliğin gelişmesi için çevre
Kariyer danışmanlığında, gruplar; 1) aktif olarak iş piyasasına girmek ve işlemek için gerekli
yeterlilikleri kazanmak, 2) diğerleriyle ilişkilerde önemli olan özellikleri tanımlamak, 3) çeşitli
sosyal ve mesleki rollerdeki işleyişini kolaylaştırmak için kurulmuştur. Grup işleyişinde sosyal
yeterliliklerin geliştirilmesi için koşullar örneğin; Etkileşimler (katılım veya çekilme, konuşma
veya dinleme); prosedürleri(Belirli bir grubun kararlar aldığı, tartışmalar düzenlediği, bilgi değiş
tokuşunun yapıldığı metod) ve içeriği (grup tarafından ele alınan konular) içermektedir (Pyle,
2007). Böyle bir grupta çalışarak, gelecekteki işimizde gerekli olan becerileri kazanabiliriz.
Grupların üyelerine deneyimler kazandıran, etkinliği tetikleyen, yaratıcılık sağlayan, yeni fırsatlar
yaratan, ufkunu genişleten değerli bir gücü vardır. Grup çalışmasının sağlayabileceği faydalar;
Ortak amaçları kariyer planlamak olan bir grup insanda ekip çalışmasına hakim olmak ve diğer
grup üyelerinden geribildirim almak için işbirliği durumlarında kendi güç ve kısıtlamalarını
belirlemek olarak verilebilir (cf. Pyle i Hayden, 2015). Yararlar aynı zamanda başkalarına karşı
yapıcı tutum geliştirmede ve yardım ve destek alma ve verme becerisini destekleme, zor bir
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durumla başa çıkmada önemli olan bilgiyi genişletme, bu becerilerin gündelik hayata geçirilmesinde yardım gibi kişilerarası becerileri geliştirme konusunda yardımları da içerir. Bir grupta
çalışma iklimi, tahvil ve sosyal yeterliklerin geliştirilmesi için elverişlidir (bkz. Rogers, 1995). Grup
çalışmasının amacı, diğer üyelerin deneyimlerini kullanarak belirli sorunlara çözüm aramak ve
aynı zamanda grup içinde bir destek ağı oluşturmak olabilir. Önleme, psikoeğitim ve psikolojik
yardım alanlarındaki grup danışma faaliyetlerinde uygulanmaktadır. Burada işyerinde ortaya
çıkan kişilerarası süreçlerden yararlanılıyor. Bir grup, kalkınma, kaynakların belirlenmesi, potansiyel keşfedilmesi ve benlik saygısını güçlendirme koşulları yaratır. Sosyal becerilerin geliştirilmesi devam eden sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olur, aynı zamanda geleceğe yönelik
bir kaynak oluşturur (bkz. Paszkowska-Rogacz i Tarkowska, 2004). Grubun deneyimleri, diğer
grup üyelerinin algısı ile kendisiyle ilgili bilgileri karşılayan yeterli öz değerlendirme oluşturma
temellerini de sunmaktadır (bkz. Betz, 1992).

Takım oluşturma
Bir ekip kurmak için, işbirliğinin teorik bir yapı olmadığının farkında olmak önemlidir, bu
pratik eylem yoluyla öğrenilebilen bir beceridir (Oleksyn, 2006). Etkili bir şekilde çalışabilmek
için, ekip üyeleri belirli bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmalıdır. „Özetle ekip çalışması, takım
üyeleri arasındaki düşünce, duygu ve davranışları ortak bir hedef doğrultusunda etkileşime
giren, uyarlayıcı, dinamik ve aşamalı bir süreçtir. Ekip çalışması, görevlerin ve hedeflerin ekip
bağlamında nasıl gerçekleştirildiğini tanımladığından etkili takım performansı için gereklidir
„(Salas, Shuffler, Thayer, Bedwell & Lazzara, 2014, s. 2). İşbirliği yapma olanağı şu şekildedir: aktif
ve bilinçli olarak ekip çalışmasına dahil olma ve ortak bir hedef için birbirleriyle işbirliği yapma
hazırlığı ve yeteneği. Ekip çalışması, kişilerarası ilişkilerde performans ve varsayılan hedeflere
ulaşma becerisi yaratma becerisi olarak da tanımlanır (ComTal, 2012). Bu yeterlilik, sağlıksız
rekabetin veya rekabetin tam karşıtıdır. İşbirliği başlatmak için, diğerlerinin yanı sıra, insanların
ve kişilerarası ilişkilerin yeterli bilgisini, pratikte sosyal becerileri uygulama becerisini, özellikle
iletişim becerilerini, kendini kontrol etmeyi, yani bilinçli olarak belirli becerileri kullanma becerisini içeren belirli koşulları yerine getirmek gerekir. Kendini kontrol etmek bilinçli bir şekilde
belirli davranışları kontrol edebilme, özellikle öfke korku gibi duygularla kontrol edilen sorunların
oluşmasına izin vermeme olarak tanımlanabilir.
İlk adım, görevleri, beklentileri planlamak ve ayrıntılı bir teklifi haklı göstermek ve
hazırlamaktır. Böyle bir emri uygulamak için aşağıdaki soruları yanıtlamamız gerekir (Schneider,
Corey, Corey, 2002):
1.	 Ne tür bir grup olacak (ör. Bir kariyer oluşturmaya yönelik veya, kişisel kariyer için planlar
oluşturmak amacıyla oryantasyona yönelik grup)?
2.	 Kime hitap etmektedir (nüfus, örneğin mezun olan okul öğrencileri, birinci sınıf üniversite öğrencileri, iş arayan üniversite mezunları)?
3. Grub gönüllü mü yoksa zorunlu mu (kararlar belirli koşullara ve durumlara bağlıdır)?
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4. Grubun temel hedefleri nelerdir (üyelik avantajları)?
5. Grubun yaratılmasının sebepleri ve bununla ilgili beklentiler nelerdir?
6. Grubun prensipleri nelerdir, operasyonun temeli neye bağlıdır ve grubun aktiviteleri nasıl
direkte edilir?
7. Grup üyeleri nasıl işe alınıyor ve üye sayısı nedir?
8.	 Grup toplantılarının planlanan sıklığı ve süresi nedir (toplantıların düzenliliği, sayısı ve
süresi ile ilgili belirli planlar)?
9. Grubun doğası ne olacak? (Açık – kapalı)?
10.	Grup toplantıları için planlanan yer nedir (alan düzenlemesi, sandalyelerin düzenlenmesi)?
11.	Planlanan faaliyetleri gerçekleştirmek için hangi materyallere ihtiyaç duyuluyor?
12.	Değerlendirme prosedürleri ne olacak?
13. Olası üyelere nasıl ulaşılacaktır (posterler, duyurular, öğrencilerle görüşmeler, baş
öğretmenler aracılığıyla)?
Her grup belirli gelişme aşamalarına girer. Grup oluşturma, grup işleyişinde hedef ve
normlar belirleyerek bir ön anlaşmanın ortaya çıkmasıyla başlar. Bu aşamanın yüzeysel entegrasyonunda, düşük güven seviyesi ve bir çeşit doğrululuk ve nezaket vardır. Grup üyeleri görüşlerini, duygularını ortaya koymaz, ilişkiler kurmaz, ancak eğlenmeye, şakalara ve iyi hissetmeye
odaklanmış olmaya isteklidirler. Artan düzeyde güven ve algı duygusu ile farklı görüş, hedefler
veya normlar giderek daha sık ortaya çıkar. Bir diğer adım, zor duyguların ve tutumların açık iletişimini teşvik etmektir. Bireysel kişilerin grup üyeliğine karşı olan tutumları giderek daha netleşir;
bu da belirli rollerin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Çatışmalar en sık ortaya çıktığı zaman, yapısal
olarak yönetilir ve çözülürse, görüşlerin açık ifadesi, yetersiz hedeflerin doğrulanması ve daha
derin ilişkiler kurulması için bir şans verilir. Bu, daha yapıcı bir işbirliği başladığında gerçekleşir.
Bunlar, yeni sosyal becerileri öğrenmek, kişilerarası ilişkileri derinleştirmek veya dürüst geri
bildirim almak için çok iyi şartlar oluşturmaktadır. Grup danışmanlığı yapmaya karar veren bir
danışman, grup işleyişindeki dinamiklerden haberdar olmalıdır. Grup geliştirme aşamalarına
ve bu bilgileri işte kullanabilme becerisine ilişkin bilgi, sürecin başarısı için ve planlanan hedeflerin gerçekleştirilmesi için büyük ölçüde tutarlıdır. Ekip oluşumu ve geliştirilmesi üzerine
yapılan araştırma, takımların çoğunun açıkça tanımlanmış ve ortak bir geliştirme döngüsüne
sahip olduğunu göstermiştir. Bu, bu çevrimlerin örnek bir şekilde ve her grupta aynı şekilde
gerçekleştiği anlamına gelmez. Grup gelişim evreleri şunlardır: (Tuckman, Jensen, 1977, cf.Paszkowska-Rogacz, Tarkowska, 2004; Pyle 2007):
1. Aşama: Şekillendirme – İnsanların buluşma hedefini paylaştığı bir süreci başlatmak. Ne
unutulmamalıdır ki, bu aşamada hedef farklı olarak anlaşılabilir. Bu aşamaya eşlik eden baskın
duygular kaygı, korku ve güçlü gerilimdir ancak bunlar ortaya çıkmaz. Temaslarda, kibarlık
ve domine edbilmek için durumu kontrol etmek olasıdır. Sorumluluk grup liderine kaydırılır
ve kurallar ve sınırlar test edilir. Grup üyeleri, nasıl alındıklarını düşünürler, gruptaki yerlerini
bulmaya çalışırlar. Bir grupta çalışmaya başlayanlar için, üye olma motivasyonu ve bilişsel bir
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tutum, üyelik konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları için önemlidir. Ayrıca, grubun çalışmaları
hakkında bilgi, kendi beklentilerini belirlemeyi, hazırlıklılığı ve yeni deneyimlerimize açıklığı
değerlendirmeyi mümkün kılar. Şekillendirme aşamasında herhangi bir duygusal katılımdan söz
edemiyoruz. Üyeler, anlayış, saygı, empati göstermeyi, birbirleriyle iletişim kurmayı ve birbirlerine tepki vermeyi öğrenirler. Güvenli bir atmosfer, güven ve normlar oluşturuyorlar.
Bu aşamadan itibaren, engeller ortaya çıkabilir: zorunlu grup üyeliği, grubun yapısı, hedefleri vs. hakkında yeterli bilgi eksikliği
Aşama 2: Fikir yürütme – görevlere, gereksinimlere ve liderliğe karşı direnç görünür ve
gösterilir. Üyelerde protesto, çatışma atmosferi, direniş ve gerginlik hakimdir. Büyüyen duygular,
ayırma, alt gruplara bölünme veya görevlere odaklanan rasyonel etkinlikler, normların tanıtılması
ve farklılıkların kabul edilmesi gibi duygusal etkinliklerde yönlendirilebilir. Korku genellikle
direnişin kaynağıdır. Üyeler, kendilerini göstermekten, deneyimlerini paylaşmaktan, başkaları
tarafından kabul edilip edilmeyecekleri konusunda korkabilirler ve belirli bir görevi yerine getirirken kişisel düzeyde keşfedebileceklerinden korkabilirler. İç çatışmalara katılırlar, çünkü mesafeyi korumak veya daha fazla angajman kararı arasında dengelenirler. Ayrıca iktidarı kontrol etme
ve arzulama ihtiyacı genel olarak gelişir. Çatışmalar, liderle olan ilişkide ortaya çıkarken diğer grup
üyeleriyle de ortaya çıkar. Grup üyeleri, liderin yeterliliklerini doğrulayabilir ve zayıf düşürebilir,
kendisinin güvenilir bir kişi olup olmadığını test edebilir. Bu aşamada, grup üyelerinin görevleri
kendi direnişlerine hazır olmaya hazır olmaktır; Protestodan, öğrenme, bağımsızlık, başkaları ile
yapıcı görüşmeler yapma, çatışmalar üzerinde çalışma ve bunlardan kaçınma aşamasına geçin.
Bu aşamada, zor duyguların ortaya çıkmaması veya bir çatışma, çalışmayı durdurma veya
rahatsız etme ile sonuçlanır. İş, grup üyeleri tarafından değil aynı zamanda grup üyelerinin
hoşnutsuzluğu veya zor duygularından korkan danışman tarafından da durdurulabilir. Yapıcı
grup çalışması ancak grup bu aşamadan yapıcı ve açık bir şekilde geçtiğinde mümkündür.
Aşama 3: Normlama – normlar, görüş ve görüşlerin paylaşılmasında açıklık, işbirliği,
destek sağlama ve kullanma imkânı ortaya çıkmaktadır. Kimlik duygusu bir grup içerisinde
gelişir. Bu, grup üyelerinin direnişinin yapıcı yönetimi sayesinde mümkündür. Bu aşamadaki
bir grup artan düzeyde güven ve bağlılık yaşamaktadır. İletişim açıktır, üyeler mevcut deneyimlerini paylaşmaktadır, ilişkiler gergin değildir, üyeler zor konularda konuşmaktan korkmazlar.
Üyeler, geribildirimin nasıl sağlanacağını, zor duyguları tırmandırmamayı, etiket takmamayı,
yargılamamayı bilirler.
Aşama 4: Performans – kişilerarası sorunları çözerek, grupta rol alarak esneklik kazanarak
grup görevlerini yapıcı bir şekilde tamamlar. Üyeler ortak hedeflerini gerçekleştirmek için kendi
potansiyellerini kullanarak işbirliği yapar ve bireysel başarı kazanırlar. Çatışma durumlarına görevler gibi davranırlar, küçük bir görev odaklı grubun çalışmalarını yönetebilir, tartışabilirler.
Aşama 5: Katılma- grup çalışmalarının kapatılması. Grup belirli hedefleri yerine getirdiğinde,
memnuniyet duygusu ile güçlendirilmiş başarıyı doğruladığında gerçekleşir. Bir grup gelişiminin bu aşamasında önemli bir görev, üyelerin öğrendiklerini ve bir grupta olan çalışmalarını
güçlendirmek ve pekiştirmektir. Bu, üyelerin bu çalışma biçiminin sona erdiğini fark ettikleri
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zamandır. Son aşamada, göreve yönelik faaliyetlerin azaltılması ve sürece, deneyimlenen
duygulara (örneğin, ayrılma ile ilgili üzüntü veya kaygıya), grup deneyimlerinin analizi ve
değerlendirilmesine odaklanılması gerekir. Bununla birlikte, gelecekteki faaliyetleri planlamanın,
değişiklik planlamanın ve kurulan hedeflerin yerine getirilmesinin önemli bir unsuru olduğunu
hatırlamalıyız. Bu aşamanın amacı, edinilen bilgi, beceri ve tecrübeyi günlük yaşam aktivitelerine aktarmaktır.
Grup çalışmasının karakteristiği olmasına rağmen, bu aşamalar grup için önemli olan ek
faktörlere bağlı olarak dinamik bir şekilde gelişebilir. Bunlardan biri, danışmanın daha önce
tartışılan tarzıdır. Görev odaklı ve kişiler arası durumların aşırı derecede kontrol altına alınması
çalışmaları grup gelişimini engelleyebilir. Buna ek olarak, zor duygular, korku, çatışma ve üyelerin
memnuniyetsizliği grup sürecinin seyrini de aksatmaktadır. Danışmanın olgunluğunun grup
çalışmalarını gelişime çevirdiği anlamına gelir. Ayrıca, grupların uyumlu bir şekilde ve her zaman
belirli bir modele göre geliştirilmesi gerekmediğini de hatırlamalıyız. Bazen bir grup daha yapıcı
bir gelişme şansı veren önceki aşamaya geri döner (Jaskulska, Poleszak, 2015; Paszkowska-Rogacz, Poleszak, 2012; Pyle, Hayden, 2015; Tarkowska, 2004; Tuckman, Jensen, 1977).
Bu şekilde hazırlanan Grup, çalışma koşullarını, grubun bireysel üyelerinin gelişimi için
koşullar yaratır. İyi hazırlanmış bir grupta, ihtiyaçlara ve amaca bağlı olarak farklı egzersizler
yapılabilir (ayrıca, Bölüm 9 Pratik alıştırmalardaki egzersizleri kullanabilirsiniz, seçilen konuların
örnekleri).
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Bölüm 9. Geri bildirim sağlamak – pratik
açıklama

Geri bildirimin anlamı
Çoğu kişi, iletişim veya bilgi aktarım davranışlarını açık bir şey olarak görür ve sonuç olarak
bunlara odaklanmaya veya ilgili bir farkındalık geliştirmeye gerek olmadığını düşünür. Bununla
birlikte, destek mesleklerinde çalışanlar için, kendi iletişimsel davranışlarına konsantre olmak ve
temel anlamlarını anlamak zorunludur. Burada iletişim, etkili bilgi paylaşımı, dikkatli dinleme ve
algılama yeteneği ve aynı zamanda Danışanın davranışlarına sözlü ve sözsüz olarak yanıt vermek
ve anlaşıldığı konusunda ikna etmek olarak düşünülmektedir (cf Okun, 2002) ). Bu bölüm, geribildirim özünü ve danışmanlık desteğinin etkinliğindeki önemini açıklamak için ayrılmıştır. İçeriği
kendi başlarına nasıl iletişim kuracağınız ve başkalarından gelen mesajların sözel olmayan yönlerini anlama hakkında pratik rehberlik sağlar. Ayrıca geribildirim araçlarına örnekler sunar (Hulse-Killacky, Orr, & Paradise, 2006).
Geri bildirim, Danışan destek personeli ve Danışan arasındaki iletişimin önemli bir unsurudur. Geri bildirim vermek ve almak önemli bir danışmanlık becerisidir. Geri bildirim, sonraki
eylemi (İş Sözlüğü) değiştirmek için bir eylemin efekti veya çıktısının ‚döndürülmüş’ (geri
bildirim) olduğu bir süreç olarak tanımlanır. Geri bildirim, „eylem veya olayla ilgili düzeltici veya
değerlendirici bilgilerin orijinal veya kontrol kaynağına iletilmesi” (Swank & McCarthy, 2013,
s. 100) ve geribildirim „olarak da tanımlanmıştır; bu, gerçekleşen bir davranış hakkında bilgi verir
ve tekrarlamasının olasılığını ve doğasını etkiler „(Claiborn & Goodyear, 2005, sayfa 210). Geri
bildirimler, değişiklikler ve iyileştirmeler için ilham kaynağı olabilir ve dahili ve harici kaynaklardan
gelen bilgileri entegre etmek için bir araç olmalıdır. Geri bildirim, kişinin performans metotları
veya görev tamamlama kalitesi hakkında bilgi sunmakla ilgilidir. Birincil hedefi, gelişme için motivasyon ve iyileştirme koşulları ve ilham kaynağı yaratmaktır. Bu nedenle geribildirim, aşağıdakileri
yapma imkânı sunar: 1) işbirliği ve davranış çıktıları ve karşılıkları hakkındaki karşılıklı beklentileri
açıklığa kavuşturmak ve böylece anlayışı arttırmak; 2) davranışları, tutumları ve karşılıklı izlenimleri yansıtmak; 3) başkaları tarafından görülen ile kendi görüntüsünü yan yana koymak; 4) kendi
fiillerinin geçerliliğini teyit etmek ve kendine güvenini artırmak; 5) anlaşılmazlık, yanlış anlamalar ve çatışmalardan kaçınmak. Dolayısıyla, geribildirim ‚burada ve şimdi’, samimi, gerçekçi ve
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destekleyici bir biçimde verilmelidir (Lambert, Harmon, Slade, Whipple, ve Hawkins, 2005; Toth
ve Erwin, 1998). Geribildirim verme ve alma becerilerinin geliştirilmesi, danışmanlara yansıtıcı
uygulayıcı olma konusunda yardımcı olabilir (Swank & McCarthy, 2015).
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Geri bildirim – temel danışmanlık becerileri
Geribildirimin hazırlanması ve aktarılması iletişim becerileri gerektirir. Beceriler genel
olarak: ‚aktif dinleme; açık, yansıtıcı, kolaylaştıran ve kapalı sorular sorabilmek, açıklık dengesini
istemek; meydan okuma; ve özetleme „olarak ayrıştırılabilir (King, 1999). Resmi ve gayriresmi
bağlamlarda en çok faydalı görülen insanlar güçlü iletişim becerileri olan kişilerdir.
Destek hizmetine başvuran bazı müşteriler kendi sorunlarını biliyor olabilir, ancak yine de
bunu sözlü olarak anlatamıyor olabilirler. Diğerleri mevcut zorlukları tespit edebiliyor ancak
temel sorunun ne olduğunu belirlemede yardıma ihtiyaç duyuyor olabililirler. Bir diğerleri ise,
bir sorun ya da zorluk yaşadıklarını (genellikle „zor” ya da „dirençli” müşteriler olarak anılır) fark
etmiyor olabilirler. Destek türüne bakılmaksızın, karşılıklı anlayışı ve yardım kabulünü engelleyen
bazı davranışlar vardır (Tablo 3). Psikolojik destek deneyimlerine dayanarak tespit edilmişlerdir,
ancak müşteri destek ilişkilerinde uygulama bulmaktadırlar. Yardım veya destek aldığımız veya
kendi anlayışımızı deneyimlediğimiz bir durumu düşünürsek, muhtemelen bu tür davranışları
bizzat kendileri için de yararlı olarak göreceğiz (cf Okun, 2002).
Psikolojik yardım veya danışmanlık destek hizmetleri kullanan müşteriler bu sistemi, dikkatli
dinleme ve dikkat, saygı, dürüstlük, bakım, destek, teşvik ve empatiyi içeren ve aynı zamanda
değerlendirme ve eleştiri gerektirmeyen en etkili iletişim olarak düşünmektedirler. Eğer ilişki
bu tür nitelikler sergiliyorsa ve müşteri muhatapın ilgisini ve kabulünü hissediyorsa, kendileri
hakkındaki bilgileri ifşa etmekten ve onların güçlü ve zayıf yönlerini yansıtmak için destek personeline yardımcı olmaktan korkmazlar (Okun, 2002).
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Tablo 3.

Değişimi destekleyen davranışlar (Kaynak: baz alınan; Okun, 2002, sf. 31).

Sözlü
Anlaşılabilir sözcükleri kullanma (entelektüelleştirme veya argo kullanma)
Danışan bildirimlerini yansıtma ve açıklama
Doğru yorumlama
Danışannin yararına özet yapma
Temel iletilere yanıt verme
Sözlü takviye kullanma (ör. „Oh evet”,
„Tamam”, „görüyorum”)
Danışana ismine göre hitap etmek
İlgili bilgileri vermek
Gerginliği azaltmak için zaman zaman mizah
kullanımı
Saygı göstermek
Yargı veya eleştiriden kaçınma
Danışannin söylediklerini anlama
İstek üzerine Danışan mesajlarının otantik
geribildirim sağlamak için yorumlanması

Sözsüz
Danışannin ses tonunu yansıtmak
İyi göz temasının sağlanması
Ara sıra başını sallamak
Canlı yüz ifadeleri
Uygun anlarda gülümsemek
Hareket
Yakın fiziksel uzaklık tutma
Orta derecede konuşma oranı
Danışana doğru eğilmek
Açık ve rahat bir tutum ve duruşun
sürdürülmesi
Güvenilir bir ses tonu

Açıkçası, çoğu kişi yardım almayı zorlaştıran davranışları belirleyebilir ve bazen kendileri de
bu konuda yardımcı değillerdir. Bazen etkili bir yardım lehine çalışanlara göre onları tanımlamak
daha kolaydır. Bunun nedeni, derin duygulanımı değil, ilişkiyi sürdürmek için zor duygular, kızgınlık
ve direnişle karşılaşmalarıdır. Bundan sonra, mevcut zorlukları keşfetmek yerine, önlemek için
doğal bir eğilim oluşur (tablo 4).
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Tablo 4.
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Değişimi desteklemeyen davranışlar (Kaynak: baz alınan; Okun, 2002, p. 32).

Sözlü
Kesmek (diğer kişinin birşeyleri tam olarak
açıklamasına izin vermemek, Danışanın
cümlelerini bitiirmek)
Tavsiye vermek („Sizin için neyin iyi olduğunu
biliyorum”)
Vaaz (ör. Geçmiş deneyimler hakkında konuşmak veya ‚bugünün gençleri’ hakkında
konuşmak)
Rüşvet
Suçlama (mevcut durum, başarısızlıklar için)
Övgü
(belirli
Danışan
deneyimlerine
bakılmaksızın)
Kınama
Sorgulama
Israrcı soruşturma (neden?)
Gereksinimleri belirleme (kendi
perspektifinden)
Aşırı yorumlama
Patronluk taslayıcı yaklaşımı

Sözsüz
Danışanden gözleri öne çıkarma, onlara
bakmama
Danışanden çok uzakta durmak veya oturmak
Küçümseme

Çok ciddi yüz ifadesi (kaş çatma)
Parmak sallamak
Çok güçlü, dikkat dağıtıcı hareketler
Can sıkıntısı gösteren, esneme
Gözlerini kapatmak
Tatsız bir ses tonusu,
Çok yavaş veya çok hızlı konuşma oranı
Acele, sarsıntılı hareketler
Sabırsızlık gösterilmesi (örneğin parmakla
vurma)

Danışan için anlaşılmaz olan profesyonel bir
jargonu kullanma
Entellektüel
Konuyu dağıtma
Aşırı analiz
Kendine odaklama
Küçümseme ve inanmama
Etkili yardımcının özelliklerine ilişkin araştırma ve gözlemler, akademik bilgiler yanında,
kişinin insanla çalışmasının kalitesi ve etkililiği için gerekli olan faktörlerin, benlik bilincini ve
kendini değiştirme aracı olarak kullanma becerisini içerdiğini göstermektedir. Buna ek olarak,
teorik arka plan, pratik becerilerden ve kendi kendine sahip olunan bilgi birikiminden daha az
önemli olabilir (Brammer, 1981; Corey & Corey, 2002; Okun, 1990).
Çalışma odağı desteği olan etkili profesyoneller, bazı ortak görüşlere sahiptirler (Combs,
1989, cf Brammer, 1981; Egan, 1990; Rogers, 2002):
1.	 Kötümser tavırları olan, başkalarını çaresiz, güvenilmez, düşmanca ve yabancılaşmış
olarak gören insanlara karşıt olarak, insanların çevre konusunda değerli, güvenilir,
yardımcı, samimi ve iyimser olduklarını düşünüyorlar.
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2.	 Yapıcı bir benlik imajına sahipler. Yetkili hissederler, kendilerini yalıtmazlar, başkaları ile
özdeşleştirirler, gerekli ve değerli hissederler.
3. Başkalarına yardım etme yaklaşımları eşyalardan ziyade insanlar üzerinde
yoğunlaşmaktadır ve bu yüzden danışanların sorunlarını kendi bakış açısıyla değil de
onların bakış açısıyla görmeye çalışmaktadırlar.
Konu, Carkhuff i Berenson (1967), Corey (1995), Sue (1990), Egan (1990), Barammer (1981),
Ivey, Ivei i Simek-Morgan (1993), Rogers (2011) gibi birçok teorisyen ve uygulayıcı tarafından
üstlenildi.
İletişim becerilerinin yanı sıra, geri bildirim sağlamada yöntemler de önemlidir. Yöntemlerin geliştirilmesinin temeli, doktorları eğitmek amacıyla geliştirilen, 1980’lerde kullanılan
geribildirim yapılandırma yapılarıydı. Danışmanlık tıbbın temelini oluşturuyordu. Geliştirilen
yöntem hem resmi hem gayrı resmi geribildirim için yeterlidir (King, 1999; Lam, 2004). King
(1999) ‚e göre, öğrenciler veya stajyerler, düzenli ve yapıcı geribildirim almak için büyük bir
ihtiyaca sahiptir ve aynı zamanda hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri, bu gibi geribildirim sağlamada eksikliklere sahiptirler. Bu nedenle, böyle geribildirim sağlamak için bir yapı
ile değerlendirme becerileri ve yapıcı geribildirim geliştirmek için bir program oluşturuldu.
İlk olarak, bir Danışanı / hastayı kendi güçlü yönlerini belirlemesine teşvik edilir. Daha sonra,
eğitmen bu güçlü yönleri birleştirir ve diğer ek varlıkları ekler (kendi perspektifinden). Üçüncü
olarak, danışanın iyileştirilmesi gereken alanları belirlemesi teşvik edilir. Özetlemek gerekirse,
antrenör, danışanın ifadelerini tamamlar ve gerekirse güçlendirir. Bu yöntem, basit bir duygusal
denge ilkesine dayanarak çalışır. Zorluklara işaret etmek gerekirse, iyileştirilmesi gereken alanlar
dayanacak olan kaynakların önceden oluşturulması olmadan gerçekleşmeyebilir. Geribildirimi
formüle etme böyle bir yol da destek ve zorlukların temel rolü olduğuna işaret ediyor. Böyle
bir yöntem, güçlü yönleri veya avantajları görmezden gelme veya kötülük ve zorluklara aşırı
odaklanma imkânı vermez (King, 1999).
Literatürde, dört temel geribildirim türü ile karşılaşırız (Claiborn & Goodyear, 2005; Swank
& McCarthy, 2015):
• Tanımlayıcı geri bildirim – davranışın bir hesabı veya açıklamasını içerir.
• Değerlendirme geri bildirimi – kişinin davranışını eleştirir.
• Duygusal geribildirim – geribildirim göndereninin alıcı tarafından gösterilen davranış
hakkında duygularıyla ilgilidir.
• Yorumlayıcı geri bildirim – alıcının davranış yorumlamasını sağlayarak farkındalık ve
içgörü geliştirmesine yardımcı olur.
Danışman, diğer kişiye geribildirim verirken bunları ayrı olarak veya kombinasyon halinde
kullanabilir. Mevcut çalışmalar, olumlu, olumsuz, düzeltici ve yapıcı geribildirim de dahil olmak
üzere geri bildirim türlerinden veya kategorilerinden bahsetmektedir (cf Hulse-Killacky ve ark.,
2006). Olumlu geribildirim fayda ve pozitiflere, diğer bir deyişle teşvik edilmesi gereken öznitelik
ve davranışlara odaklanır. Amacı, bu tür davranışları güçlendirmek, yani belirli bir davranışın
beklentilere veya belirli bir referans standardına uyduğunu bildirmektir. Öte yandan, düzeltici
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ya da yapıcı geri bildirim çoğunlukla olumsuz bilgilerle eşleştirilir. Bununla birlikte, hiçbir şekilde
olumsuz bilgi, eleştiri veya varolan kusurların belirlenmesi ile ilgili değildir (Claiborn & Goodyear,
2005; Swank & McCarthy, 2015). Yalnızca olumlu geribildirim verilirse değişiklik veya gelişime
karşı direnç oluşabileceği akılda tutulmalıdır. Aynı zamanda kendi farkındalığını veya alıcının
kendi gelişimine yansımasını arttırmaz. Öte yandan, mesaj düzeltici geri besleme ile sınırlıysa,
bazı istenmeyen davranışları azaltmaya veya düzeltmeye yardımcı olabilir ve iyileştirme yoluna
dikkat çekebilir (Swank & McCarthy, 2015). Bununla birlikte, böyle geribildirimler, korku ve kaygı
da dahil olmak üzere zor duyguları karıştırma riskini beraberinde getirir ve kişinin gelecekteki
açıklığı üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir (King, 1999). Bu varsayımlar (Coleman, Kivlighan ve
Roehlke (2009), Daniels ve Larson (2001), Parkes, Abercrombie ve McCarty (2013) tarafından
yazılanlar da dahil olmak üzere) çok sayıda çalışma ile doğrulanmıştır. Yazarlar, en iyi çözümün,
kişinin mevcut kaynak ve özelliklerinden kaynaklanan memnuniyet ve verimlilik duygusuna
katkıda bulunan bilgilerle birlikte zorlu geribildirime teşvik etmek olduğu kanısına varmışlardır.
Bu yaklaşım hem danışanın memnuniyetini hem de gelişimini desteklemektedir. Burada D
danışanlara iş için bir başka önemli sonuç ve fikir ortaya çıkmaktadır. Bazı kişiler yapıcı geri
bildirimi eleştiri olarak algılarlar. Bu onların kültürel geçmişi, yetiştirme ve eğitim, uyrukluk veya
aile geçmişi ile ilişkili olabilir. Bu gerçek, danışan ile çalışırken akılda tutulmalıdır, bu da geribildirim verme ve alma süreci önceden hazırlanması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarır.

Etkili geri bildirim – pratik ipuçları
Artık, danışan destek görevlisinin yardım sürecindeki rolü, çalışma tarzı ve davranışları
hakkında bilgi sahibi olduğumuza göre, kişinin çalışma aracı olarak geribildirimin kullanımını
kolaylaştıran pratik yönergelere geçebiliriz. Her geri bildirimin değeri aynı değildir. Dolayısıyla,
etkili bir Danışan işbirliğine katkıda bulunmak, ilham vermek ve yapıcı değişiklikleri desteklemek
istiyorsa, geribildirimi kurup aktarmamız gereken sorular ortaya çıkmaktadır. King (1999) etkili
geribildirim için kriterleri listeler. Ona göre, insanlar şu faktörlerle motive olurlar: 1) tanımlayıcı –
kişilikten çok davranış. 2) spesifik – genel değil; 3) duyarlı – alıcının yanı sıra vericinin ihtiyaçlarına
da; 3) yönetilebilir – değiştirilebilir davranışlara doğru; 4) zamanında – olabildiğince olaya yakın
olarak verilir; Ve 5) seçici – bir kerede çok fazla yerine bir ya da iki ana konuya değinmek (King,
1999).
Etkili geribildirim hakkında yazan McKimm (2009), geri bildirimin neyi teşvik ettiğini ve
neyin verimli olmadığını söyleyen belirli ipuçlarını listeler (tablo 5).
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Tablo 5.

Etkili geri bildirim’de yapılması gereken ve gerekmeyenler Kaynak: McKimm, 2009,
p. 160).

Etkili geri bildirimde yapılması gerekenler
Uygun bir zaman ve yeri bulun
Üzerinde odaklanacağınız şeyler hakkında fikir
birliğine varın
Doğru gidenşeylerle başlayın – olumlu olanları
vurgulayın
Niyet ve etki arasındaki farkı ayırt edin

Etkili geri bildirimde yapılmaması gerekenler
Genelleştirmek
Değiştirilemeyen şeylere yorum yapmak
Öneriler olmadan eleştirel tavır takınmak

Dürüst olmamak – iyileştirmeye yer varsa
spesifik olun
Performans ve kişisel arasındaki farkı ayırt Geribildiriminizin kendiniz hakkında yönlendiedin
rilen kişi hakkındaki kadar çok şey söylediğini
unutmayın
Geliştirilmesi gereken alanları belirlemek
Alternatifleri teklif edin
Anlayışı kontrol edin
Yazar, konuşmanın gerçekleşeceği koşullara, gerçekleşeceği koşulların ortak bir şekilde
belirlenmesine ve amacına işaret eder. Pozitif yönlere odaklanan ve bunları danışanın faaliyetlerinde vurgulayan, niyetler ve etki arasındaki performans ve kişisel arasındaki farkı vurgulayan
önemli bir olumlu yaklaşım üzerine fikşr yürütmektedir. Etkili geribildirim, iyileştirmeye ihtiyaç
duyan alanları belirten bir unsur içermeli, alternatifler sunmalı ve nihayet danışanın sağladığı
içeriği anlamasına bakmalıdır. Buna karşılık, değiştirilemeyen şeyleri yorumlamak, zorlukları ve
sorunları önermeksizin işaret etmek, onlarla ne yapılacağı konusunda etkili bir geribildirim teşvik
etmez. Amaçlanan sonucu getirmeyen tutum da dürüst olmayan nezakettir. Yazar, geribildirimin
hem danışan hem de onu veren kişiyle ilgili bilgi sağladığını vurguluyor (McKimm, 2009).
Geribildirimin, kullanılabilirliğini sağlamak için nasıl yapılandıracağınıza ilişkin bazı ipuçları
aşağıda verilmektedir (Critchley, Gibbs, 2012; McKimm, 2009; Rosenberg, 2003; Seligman,
2005; Seligman, Csikszentmihalyi, 2000):
1.	 Geri bildirim sağlamak, diğerlerinin yanı sıra öğrencinin sonuçlarını dikkatli bir şekilde
incelerken hazırlık gerektirir. Bu sonuçlar orijinal bilgilerin kapsamlı olduğu gerçeğine
rağmen bir konuşmada doğrulanmalıdır. Görüşme hazırlıklarının bir parçası olarak
sonuçların nasıl iletileceği de planlanmalıdır. Daha belirgin olarak, hazırlıklar, öğrencinin
sonuçlarını ve yatkınlıklarını iki yoldan nasıl sunacağını düşünmeye yöneliktir:bu durum,
bunları, eğitim ve kariyer seçenekleri ile bu özelliklerle örtüşen bağlamlarda göstererek ve diğer yandan bu seçenekler bağlamında bunun için öğrencinin daha fazla çaba
harcaması ve ayarlaması gerektiğini göstererek sağlanır. Sonuç olarak, eğer dürüst bilgi
verilirse, öğrenci kendi bilgisini yapılandırabilir ve daha da önemlisi, kariyerleri hakkında
mantıklı ve bilinçli kararlar alabilecektir. Karşı tarafı sonuçlara bakmasını teşvik edersek,
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bu danışan ilgilerinin diyalogu ve analizi için bir fırsat yaratır. Sonuçta elde edilen bilgilerin
danışmanlık hizmetinin son aşaması olması beklenmemekte, performans alanlarından
birinde diyalog için bir başlangıç noktası olduğu, gelecek için olası planların ortak bir
incelemesinde ilk adım olduğuna dikkat edilmelidir. Danışman, tek bir yol ya da kariyer
yolu göstermez, ancak diyalogu başlatırken doğru soruları sorar ve kişinin potansiyeliyle
tutarlı belirli bir yön göstermek için etkileşime girer.
2.	 Bilgiler gerçeklerle alakalı olmalıdır. Açıklamalar açık ve anlaşılır bir şekilde formüle edilmeli,
gerçek ve somut olarak iletilmelidir. Geri bildirim davranış biçimi ile ilgiliyse, açıklaması
olabildiğince objektif ve ayrıntılı olmalıdır. Aslında, mesaj anlaşıldığı zaman yararlı olabilir.
Bu nedenle, belirli bir probleme (örn. Sonuç), duruma veya davranışa uyarlanmalıdır.
Genelleme, spekülasyon veya iletişimsel bloklardan kesinlikle kaçınılmalıdır. Bu amaçla,
mesajlar yerine ‘’ben’’ mesajları (yalnızca kendi adıyla konuşur) kullanmalısınız (ör. „Siz
her zaman”, „asla”, vb.). Danışmandan alınan bilgiler sonuçlara veya sonuca odaklanmalı
ve aynı zamanda konuşmayı teşvik etmelidir. Çalışma sonuçlarını, halihazırda sahip
olduğumuz öğrenci bilgileri ile harmanlamak (örneğin, geçmişi, mevcut durumu,
rüyaları, planları, vb.) ve sonuçlarla ilgili kendi görüşleri ve duygularını almak kişinin
eğitim ve kariyer planları bağlamında kapsamlı bir analiz yapmayı mümkün kılmaktadır.
Bu bilgiler, danışmada kullanılan analiz edilmiş ve hedeflenen olgulara dayanmaktadır.
Ayrıca, öğrencinin verilen bilgileri nasıl algıladığından ve algılamadığından emin olmanız
gerekmektedir.
3. Danışana belirli bir mesaj vermek istiyorsak, iyi ve destekleyici bir atmosfere dikkat etmeliyiz. Geri bildirimin temel ilkesi daima olumlu bir yaklaşım olmalıdır. Aslında, herhangi bir
bilgi olumsuz (tanı odaklı, kusurları ve eksiklikleri, değerlendirici, vb.) veya olumlu (belli
alanlarda yararlı olan özellikleri ve karaktersitkileri tartıştığımızda ve kişinin ilgi alanlarıyla
çakışmayan geliştirilmeye layık özellikleri tartıştığımızda) bir şekilde iletilebilir. Pozitifler
üzerinde çalışırsak, kibar olmak gereken bir nokta değildir. Her insan nitelikinin önemli
olduğu ve duruma veya bağlama bağlı olarak, gerçekleştirilen işin kalitesine yardımcı
olabilir ve katkıda bulunabilir veya daha zor hale getiren, objektif, yargılayıcı olmayan bir
tutum ve yaklaşımda bulunabilir. Doğru şekilde iletilirse, herhangi bir bilgi hedef kitleye
faydalı olabilir. Bir kişinin bazı bilgileri kabul etmesini (kabul edilmesi gerçekten zor olsa
bile) isteyecek olursak, mesajın kendi iyiliği için olduğunu ve geribildirim veren kişinin
gerçekten faydalı olduğunu, alıcının iyi ya da başarısız olmasını istediğini ikna edebilmeliyiz. Diğer bir deyişle, aynı taraftaolduklarını hissettirmeliyiz. Buna ek olarak, danışmanın
kendisi danışanın yararına olduklarını ikna ederse, kişiyi incitmekten veya kişiyi
alındırmaktan korkmaz. Bu yaklaşım, köklerini hümanistik psikolojide ve devamından, yani
pozitif psikolojiden alır. Pozitif psikoloji varsayımları insan potansiyelini anlama ve destekleme çabasına odaklanırken (Seligman ve Csikszentmihalyi, 2001; Waterman, 2013),
faaliyetler insan tecrübesinin olumlu yönlerini ele almaktadır (Critchley ve Gibbs, 2012).
Seligman (2004), patolojilere ve işlev bozukluklarına odaklanmanın doğrulamasının doğal
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veya evrensel olgu olarak sonuçlanabileceğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, pozitif psikoloji temsilcileri, insan güçlerinin ve güçlü yönlerinin eskiden zayıf noktalara verildiği kadar
dikkat çekmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Aynı zamanda, sorunlara yoğunlaşmanın
kolayca anlaşılabilir olduğunu ve durumun tamamen değişmeyeceğini belirtiyorlar; Yine
de, iyi yaşamın yetiştirildiği ve terfi edildiği yaklaşımı teşvik ederler (Peterson ve Park,
2007). Seligman’ın (2004) zorlu olayların önemini görmezden gelmediği de eklenmelidir.
Düşüncelerinde, „olumsuz olaylar genellikle güç ve yaratıcılığın olağanüstü büyümesine
katkıda bulunur” demektedir (Seligman, 2004, s. 19).
4. Geribildirimde direnç kaynağı olabilecek değerlendirmeler, tanı ve etiketlemelerden
kaçınırız. Eleştirmeyiz ve eksikliklere veya zayıf noktalara işaret etmeyiz ancak daha çok
iyileştirilmesi gereken alanlara odaklanırız. Kişinin belirli bir şekilde davranırken şimdiki
kazançlarına odaklanırız ve herhangi bir değişikliğin kişinin kendi menfaatine olacağını
vurgularız (onların kendi çıkarları doğrultusunda çalışacak, kendi yatırımlarının bir parçası
olacak). Durumu açıklarız ve gözlemlenen davranışı değerlendirmeyiz veya niyet atf
etmeyiz. Yalnızca kendi duygularımıza odaklanırız, ancak geribildirim vermek istediğimiz
insanlara yönelik beklentileri de formüle ederiz. Yalnızca iyilik dolu sözleri açıklamak
burada ana konu değildir. Aslında bunu yaparsak, kişinin performansının genel resmini
sunmamamız nedeniyle sağlanan bilgiler daha az değerlidir. Şüpheleri ifade etmek de
önemlidir. Yapıcı geri bildirim, belirli bir durumla (ideal olarak, danışmanın tanık olduğu
veya katıldığı kişi) doğru bir resim oluşturulması ile ilgilidir. Bu, belirli bir davranışın
başkaları için rolü ve önemini görmek ve doğrulamak ve sonuç olarak, danışanın profesyonel performansını geliştirmesi için değişiklikleri getirmek için yardımcı olur (bkz. Rosenberg, 2003). King (1999), „geribildirim vermek sadece bir yargılama veya değerlendirme
sağlamak değildir. Bu, içgörü sağlamak içindir. Stajyerler, kendi güçlü ve sınırlamaları
hakkında fikir sahibi olmadan zorlukları gideremez veya çözemez. Dolayısıyla temel beceriler dinlemek ve sormaktır, çoğu zaman cezbedici olduğu gibi, çözümler söylemek ve
sağlamak değildir „(King, 1999).
5. Geribildirim vermek, danışmanın kendi motivasyonlarını tanımasını gerektirir. Diğer bir
deyişle, önemli olan iletileri iletmekle ilgili endişeleri ve korkuların farkında olmalı, ancak
bu durum danışmanlar de için zor da olabilir. Danışman kendi engellerini duygular ve
beklentiler alanında tanımlarlarsa, Danışan ile olan gelişim odaklı çalışmalarında daha
yapıcı olacaklardır. Danışman korkularına örnek olarak, Danışanı rahatsız etme veya ona
zarar verme korkusu, iyilik yerine zarar vermekten korkma ve eleştiri ile suçlanmaktan
korkma yer almaktadır (McKimm, 2009).
Geribildirim sağlamak, bir danışmanın çalışmalarındaki en önemli becerilerden biridir.
Uygulanan araçların veya tavsiye yöntemlerinin her biri, sonuçlar hakkında bilgi sağlamayı içerir.
Danışanın kendisi duyulmalı, anlaşılmalı ve sunulan bilgi, sorunun türüne ve aynı zamanda
danışmanlık sürecinin aşamasına göre uyarlanmalıdır. Bu bölümde yer alan içerik, danışmanı
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kendi tarzı ve sözlü ve sözsüz iletişimi üzerine düşünmeye davet etmektir. Sonunda, danışmanın
aktif dinleme ve kesin ifade becerilerinin yanı sıra, tanıdıkların rolü ve sözlü tepki kullanma becerisi
üzerinde durulmalıdır. Bölümün özeti, istemcinin güçlü yönlerini kabul eden mesajlar oluşturmak,
müşterinin kaynağı ve potansiyeli bağlamında zor bilgi sağlamak için bir dizi yönerge setidir.
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Bölüm 10. Kariyer danışmanları tarafından
kullanılabilecek alıştırma önerileri
Ana amacı danışanın ifade ettiği ihtiyaçları gidermek olan pratik görevler veya alıştırmalar,
kariyer danışmanının çalışma çizgisine ektir. Bu egzersizler mesleki ilgi alanları alanıyla ilişkili
olabilir, çeşitli meslekler hakkında bilgi alabilir, mesleki gelişim üzerinde çalışmak için motivasyonunu güçlendirebilir, etkili iletişim kurabilir veya toplumsal becerileri kazandırabilir. Böylece,
pratik görevler daha derin bir kendini yansıtma ve öğrenme koşulları yaratır.
Aşağıda, diğer bölümlerde açıklanan konuları gösteren bir dizi egzersiz bulunmaktadır.
Bu faaliyetler bir Danışanla çalışmak için doğrudan kullanılabilir veya benzer fikirleri aramak
veya kendi yöntemlerini tasarlamak için bir ilham kaynağı olabilir. Bu egzersizler her öğrencinin
durumuna, rapor ettikleri zorluklara, yeteneklerine ve kariyer danışmanının çalışma stiline uyarlanabilir. Bu faktörler, egzersizleri seçmek ve değiştirmek için önemli bir kriter oluşturmalıdır.
Öğrencinin kişisel tecrübesi, toplantıya yaptıkları katkılar ve formüle ettikleri sonuçlar, egzersizlerde verilen talimatlara sıkı sıkıya bağlı kalmaktan daha önemlidir. Sunulan teklifler, diğer
yazarların alıştırma veya yayın setlerine dayanarak (her alıştırmada verilen kaynak bilgileri) veya
yazarlar tarafından hazırlanarak geliştirilmiştir.
Alıştırmalar, ilk adımda müşterilerin profesyonel ilgi alanlarını, hedeflerini ve istenen
yatkınlıklarını belirleyecek şekilde düzenlenir. Meslekler hakkında bilgi toplama ve analiz etme
egzersizleri bu amaçla kullanılır. Bir sonraki adımda, danışmanlık müşterileri teşhis konulan ilgi
alanları ve planlara uygun olarak kişisel gelişim planını hazırlarlar. Son egzersiz seti, mesleki
işleve ilişkin seçilen yeterliliklerle ilgili çalışmalar için önerilir.

Meslekler konusunda bilgi aramak
Faaliyet 1 - Meslek kartı (bkz. „Kariyer Planı Proje Çalışma Kitabı”, New York: Glencoe)
Kariyer danışmanına giriş: Bu alıştırmada öğrenciler mesleklerle ilgili bilgi toplayabilirler.
Öğrenci en az 3 ilginç iş seçmelidir. Bu egzersiz, keşif safhasında veya alternatiflerin hazırlanması
aşamasında yardımcı olabilir. Görevi yerine getirebilmek için, öğrencinin ilgisini çeken mesleklerin tanımlarını bulabilecekleri web sitelerine veya yayınlara yöneltilmesi gerekiyor. Öğrencinin
bilgi edinme ve iş piyasasını analiz etme konusundaki fikirlerini tartışmak faydalı olabilir.
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Kariyer danışmanı öğrencinin bu görevle ilgili çalışmalarını izlemelidir. Öğrenciye, her
mesleğin tanımlamasında geniş bir nitelik, beceri ve vasıf yelpazesi eklemelerini ve toplanan
bilgilerin güvenilir olması ve güvenilir kaynaklardan geldiğinden emin olmalarını tavsiye etmek
iyi bir fikirdir. Bu görevde öğrenci, daha sonra ilgi alanlarını ve yatkınlıklarını karşılaştırmak için
kullanacakları mesleği analiz etmeyi ve değerlendirmeyi öğrenmelidir.
Öğrenci talimatı: Ne tür bir iş yapmak istersiniz? Kariyer danışmanınıza, hangi web
portallerının ve yayınların ilgilendiğiniz meslekler hakkında iyi bir bilgi kaynağı olduğunu sorun.
Bu mesleklerde çalışan insanlarla röportaj yapın veya onlar hakkında öğrenmeye çalışın.
Aşağıdaki meslek kartını tamamlayabilmek için bilgi arayın.
MESLEK KARTI: (bkz. „Career Plan Project Workbook”, New York: Glencoe):
MESLEK ADI:

Neden bu mesleği seçtiniz?

Meslekteki bir çalışanın görevleri ve sorumluluklarını biliyor musunuz
1. Temel görev ve sorumluluklarını yazın:
2. İşteki bir tipik bir günü tarif edin:
İş için gereken yetenekler:
1. İşteki sorumlulukları yerine getirebilmek için gereken spesifik yetenekler:
2. Genel yetenekler – meslekte ve hayatınızda yardımcı olan
Bu meslekte faydalı kişilik özellikleri:
1. Hangi kişilik özellikleri bu mesleğin içinde başarılı olma şansınızı artıracaktır. Neden? Bu
mesleğin görev ve sorumlulukları için hangi kişilik özellikleri uygun değildir?
Bu mesleğin içinde kişisel değerlerinizden hangisini gerçekleştirebileceksiniz? Yazınız.

Çalışma koşulları
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1. Bu işin yapıldığı tipik bir yeri tarif edin:
3. Bu mesleğin içinde çalışan insanların emniyetini ve sağlığını hangi faktörler tehlikeye atabilir?
3. Standart çalışma saatleri nelerdir?
4. Bu işte standart maaş ne kadardır:
Gelişmek için fırsatlar
1. Bu iş için nitelikli olabilmek için ne tür bir okul belgesi, eğitim, üniversite kursu vb gereklidir?
2. Bu iş için gerekli olan yetenekleri size öğreten tüm dersleri yazın:
Bu meslek senin için uygun mu?
1. Sizi bu iş için iyi bir aday yapan nedir?
2. Bu işi yaparken sizi en çok huzursuz eden şey nedir?

Faaliyet 2 – Mesleklerin incelenmesi (kaynak: Lelińska, 2006)
Meslek danışmanına giriş: Meslekleri kategorize etmenin bir yolu, onları üç gruba
atamaktır: (1) veri ile ilgili meslekler – bilgi ile uğraşmak, verileri analiz etmek, bilgi toplamak,
karşılaştırmalar yapmak ve hesaplamak; (2) insanlarla ilgilendiğiniz meslekler – halka ve insanlara destek, tavsiye, insanlarla ve onlar için çalışmak ; (3) nesnelerle ilgili meslekler – bunların
üretimi, onarımı, servisi, nakliye, kurulum ve desteği (bkz. Lelińska, 2006). Bu alıştırmanın amacı,
seçilen mesleği bu üç kategoriden incelemektir. Danışman, öğrenciyi yukarıdaki sınıflandırmayla
tanımalıdır. Öğrenci, seçilen meslekler hakkında bilgi toplar ve sonra her mesleğin çalışanlarının
görev ve sorumluluklarının insanlar, nesneler ve bilgi gibi seviyelere göre ne dereceye kadar
derecelendiğini (yüzde olarak ifade edilir) belirlemeye çalışır. Bir sonraki adımda, danışman
öğrenciyi bu bilgileri kendi tercihleriyle, yani öğrencinin gelecekte çalışmaktan en çok isteyeceği
üç alanı ve analiz edilen mesleklerin bu vizyonla uyuşup uyuşmadığını karşılaştırmasını önerir.
Öğrenci için talimat: İlgilendiğiniz üç meslek seçin. Bu mesleklerdeki görev ve sorumlulukların
açıklamalarını okuyun. Daha sonra hangi görevlerin ve sorumlulukların insanlarla, nesnelerle ve
bilgilerle çalışmakla ile ilgili olduğunu değerlendirin. Bu üç kategori kariyer danışmanı tarafından
açıklanacaktır. Sonuçlarınızı ilgi alanlarınızla karşılaştırın – ne tür bir işin en çok ilginizi çektiğini
bulun: bu alanlar insanlar, nesneler veya bilgilerle çalışmak olabilir.
Meslekleri değerlendirirken aşağıdaki çemberi üç parçaya böölersiniz: bir tanesi insanlarla,
bir diğeri verilerle ve diğeri nesnelerle çalışırken olmak üzere. Örneğin:
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Veri

128

İnsan
Obje

Yarışmaya ilgi duymak:

Şekil 24.

Meslekler çemberi.

Mesleki tercihlerin ve öğrencinin yatkınlığının analizi
Activity 3 – Meslek hakkındaki sizin fikirleriniz
Kariyer danışmanı için giriş: Bu alıştırma, öğrenciyi çeşitli meslekleri keşfetmeye ve düşünmeye teşvik etmek içindir. Aynı zamanda, bazı meslekleri diğerlerinden daha iyi ve daha ilginç
kılmaya çalışan faktörlerden bahsetmek için de bir fırsattır.
Öğrenci için talimat: Sizin için az ilginç olan meslekler hangisidir ve sizin için en ilginç olan
meslekler hangileridir? Aşağıdaki tabloları doldurun. Ne tür bir iş yapmak istersiniz?
Tablo 6.

İlginç meslekler

En az ilgi çeken meslekler

Neden?

En çok ilgi çeken meslekler

Neden?
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Faaliyet 4 – kilit yeterlikler
Kariyer danışmanına giriş: Temel yetkinlikler, potansiyel çalışanlarında istenen işverenler
tarafından seçilen özellikler ve becerilerdir. Bunlar genel yetkinliklerdir – belirli bir meslekle
sınırlı kalmazlar, ancak bunlara sahip olmak herhangi bir işyerinde başarılı olma şansını arttırır.
Öğrenciler bu alıştırmaya başlamadan önce kilit yeterliklerle birlikte bir örnek sunmalıdır.
Öğrencinin, listeyi ve açıklamayı okumasına izin verin. Bu alıştırma, öğrencileri, arzulanan
yetkinlikler perspektifinden meslekleri analiz etmeye teşvik etmelidir. Öğrenciler verilen meslek
için önemli olduğuna inandıkları yetkinlikleri ve işyerinde nasıl kullanıldığı konusundaki fikirlerini
yazarlar. Sonra öğrenci ve danışman fikirleri analiz eder. Örnek yetkinlikler:
Tablo 7.

Yetkinlik örnekleri

İletişim

İşbirliği

Problem çözme

Karar alma

Planlama ve iş düzenleme

Stres altında çalışmak

Esneklik

Teknik ve / veya BT becerileri

Girişim

Yönetim becerileri

Öğrenci için talimatlar: Aşağıdaki tablodaki başlığı, ilgilendiğiniz meslek adı ile doldurun.
Ardından, bildiklerinize dayanarak, seçilen meslek için arzu edilen yetkinlikleri not edin ve
sağdaki sütunda, Bu yetkinliklerin nasıl kullanıldığını yazın, örn. Garson – iletişim – müşterilerle
temasa geçerek restoranda misafirperverlik atmosferi yaratır.
Tablo 8.

Meslekteki yetkinlikler (Kaynak: Gikopoulou,2008)

Mesleği ismi:
YETERLİLİKLER

NASIL KULLANILIRLAR

Seçilen mesleğin istenen yeterliliklerini, sahip olduğunuz yeterliliklerle karşılaştırın.
Bunu yapmak için aşağıdaki tabloyu tamamlayın. Bu işi yapma şansınızı artırmak için neyi
değiştirebileceğinizi ve ne yapmanız gerektiğini düşünün.
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Neyde iyisin?

W czym jesteś dobry?

130

Mümkün olduğu kadar çok sayıda yapabildiğiniz aktiviteleri ve şeyleri yazınız
wypisz jak najwięcej czynności, działań, aktywności, które
wykonujesz bardzo dobrze

Yetkinlikleriniz neler?

Jakie masz kompetencje?

İyi yaptığınız
örneklenmiş
olan yetkinlikleriniz
ve bilgileriniz
o jakichşeylerle
posiadanych
przez Ciebie
umiejętnościach
i wiedzy nelerdir?
świadczą wypisane wcześniej aktywności?

Nitelikleriniz
neler?
Jakie masz
cechy?
Hangi kişilik özellikleriniz(örn. Güçlü, kalıcı vb.), Yaptığınız şeylerin temelini
o jakich Twoich cechac osobistych (np. silny, wytrwały, itp.)
oluşturuyor?
świadczą aktywności wypisane w pierwszej rubryce?
Şekil 25.

Possessed qualifications.

Rysunek 26. Posiadane kompetencje (źródło: oprac. własne)

Faaliyet
– «İyipraca
bir iş»czyli
ne demektir?
Ćwiczenie
5 –5dobra
jaka? (oprac. własne)
Wprowadzenie
dla doradcy:
ćwiczenie
jest okazją
do dyskusji
czym ne
dlaanlama
ucznia
Kariyer danışmanına
giriş:
Bu egzersiz,
öğrencinin
iyi birna
iş temat
sahibi tego,
olmasının
geldiğini
tartışmak
için
bir fırsattır.
Bir işi
tatmin
edici dawał
ne yapar?
jest dobra
praca. Co
sprawia,
że dany
zawód
będzie
satysfakcję?
Instrukcja
dlaiçin
ucznia:
Czym
Ciebienejest
dobra praca?
warunki
powinna
spełniać?
Öğrenci
talimat:
„İyiwedług
iş” yapmak
demektir?
HangiJakie
şartların
yerine
getirilmesi
gerekiyor?
Ücretipłatną,
yüksekmieć
mi olmalı,
esnek çalışma
saatleri
yeni okazję
insanlarla
mı,
Być dobrze
nieregulowane
godziny
pracy,mi,
dawać
do tanışma
poznaniafırsatı
nowych
seyahat
etmeksięmiz gerekiyor?
Başka?inne?
İşinizde
sizin to,
içinco
önemli
olan
şeyiważne
yazın. En
önemliZacznij
husuosób, wiązać
podróżowaniem,
Wypisz
jest dla
ciebie
w pracy.
slardan başlayın.
od tego, co najważniejsze.
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Rysunek 27. Dobra praca (źródło: oprac. własne)

İyi iş.
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Mesleki gelişim planı
Faaliyet 6 – mesleki gelişim planı (Gikopoulou, N. (2008)
Kariyer danışmanına giriş: Bu alıştırmanın amacı, öğrencinin kişisel ve mesleki gelişim
planlarını belirlemesine yardımcı olmaktır. Danışmanın desteğiyle, öğrenci planı oluşturmak için
bir dizi adımdan geçer. Tamamlandıktan sonra, egzersiz daha sonra yaşam değişiklikleri, gelişim
ve sonraki başarıları yansıtacak şekilde değiştirilebilir.
Öğrenci için talimat: Kişisel gelişim planı, kendi kendini geliştirme ve eğitimsel ve mesleki
hedeflere ulaşmak için kişisel stratejinizdir. Aşağıda, planınızı oluşturmanıza yardımcı olacak bir
dizi görev bulunmaktadır. Planın gelecekte özgürce değiştirilebileceğini unutmayın – buradaki
önemli nokta, sizin ve durumunuza göre uyarlanmasıdır. Yeni bir eğitim kursu hakkında karar
verirken ya da zamanınızı nasıl düzenleyeceğinizi merak ediyorsanız her zaman planlarınıza geri
dönün. İyi bir plan, her geçen gün kendini geliştirme konusunda kararlar almaya yardımcı olur.
Görev 1 – Başlama noktası?
Neye ulaşmak istediğinize karar vermeden önce, nerede olduğunuzu, güçlü yönlerinizin
neler olduğunu, neyi değiştirileceğini, sizi neyin desteklediğini ve engellerin neler olduğunu
belirleyin. Aşağıdaki adımlarda, ulaşmak istediğiniz şeyi ve bunu yapmanın yollarını analiz
edeceksiniz.
Aşağıdaki tabloyu doldurun. Tablodaki örnekleri kullanın. Destek kaynakları ve muhtemel
tıkanıklıklarla ilgili soruları yanıtlamak hem özelliklerini hem de dış etkenleri (diğer insanlar,
koşullar, çevre vb.) ifade eder.
Tablo 9.

Analiz tablosu (kaynak: SWOT analizinden esinlenilmiştir)

Kaynaklarım ve güçlü özelliklerim

Kendimde neyi değiştirmeliyim?

Beni destekleyen dış faktörler

Beni engelleyen dış faktörler
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Yukarıdaki sorulara verilen cevaplar şöyle görünebilir: 1) Başkalarını dinleyebilirim,
başkalarına yardım etmeyi severim, diğer insanlarla konuşmam iyi, insanlar radyo sesine sahip
olduğumu söylüyor; 2) Çalışma organizasyonumu geliştirmek istiyorum – çok fazla tıkanıklık
yaşıyorum, iyi multimedya sunumları hazırlamak istiyorum; 3) Ne beni destekleyebilir? Belki bir
tatil, konuşma ve sunumlarda ek ders; 4) kurs için alçakgönüllü finansal kaynaklar, tembellik,
değişime vaktim olduğunu hissediyorum.
Görev 2 – Neyi başarmak istiyorum?
Senin görevin, gelişme hedeflerini belirlemektir. Sizi harekete geçmeye ve bir meydan
okuma oluşturmaya yönlendiren gerçekçi, ulaşılabilir hedefler belirleyin. Başarının ölçütünün
ne olacağına karar verin – amacınıza ulaştığınızı nasıl bileceksiniz? Aşağıdaki sorular planları
formüle etmek için ilham kaynağı olabilir.
Tablo 10.

Değişim kaynak – SMART’dan esinlenilmiştir

Ne yapmayı seversin?
Sizi öğrenmeye motive eden şey nedir?
Hedefiniz nedir?
Hedefinizi size ne çekici ve değerli yapmaktadır?
Zaten hangi tecrübe ve vasıflarınız var?
En etkili nasıl öğrenirsiniz?
Hedeflerinizin gerçekleştirilmesi, aile hayatınızı ve boş zamanınızı nasıl etkileyecektir?
Amacınızı takip ederek hangi kişisel değerleri anlayacaksınız?
Nereden maddi destek alabilirsiniz?
Başarılı olmak ne demektir?
Planınızı gerçekleştirirken nereyi arayabilir ve destek alabilirsiniz?

Görev 3 – amacıma nasıl ulaşırım?
Hedefinizi (veya birkaç amacı) adlandırdıysanız, bunları bir takım görevler olarak yazmak
için zaman geldi. Karmaşık bir hedefe ulaşmak zorlayıcı olabilir. Daha küçük görevlere bölmek ve
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her birine odaklanmak, çalışmayı kolaylaştırır. Hedeflerinizi kısa, orta ve uzun vadeli görevlere
bölün. Bu üç grubun her birindeki görev süresi hedefinize ve durumunuza bağlı olacaktır – bazı
durumlarda 4 ay uzun vadeli bir görev olabilirken diğerlerinde kısa vadede olacaktır.
Tablo 11.

Uygulanacak amaç ve görevler (Kaynak: kendi çalışması)

CEL’inizi adlandırın:
HEDEFİM:

Bu amaç kalkınma
için ne kadar
önemli?

Amaca ulaştıktan
sonra ne değişecek
ve ben bunu nasıl
bileceğim?
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Hangi desteğe
ihtiyacım var ve
nerede bulacağım

Hedeflerinize ulaşmaya çalışırken veya bunlara eriştikten sonra, “Şimdi neredeyim?” (1.
görev) sorusuna tekrar cevap vermek için geri döndüğünüzde ve bu temelde yeni hedefler
belirlediğinizi unutmayın. İlerleme durumunuzu takip etmek için görevlerle düzenli olarak
(örneğin haftada bir) kontrol halinde olun. Kontrol:
• Neye ulaşmayı başardın?
• Planladığınız ama başaramadığınız şey?
• Planınızda daha etkili çalışmak için neyi değiştirmeniz gerekiyor?

Kendini tanıtma
Etkinlik 7 – kendi kendine tanıtma!
Kariyer danışmanına giriş: Bu alıştırmanın amacı öğrencileri, ilgilendikleri meslek için iyi bir
aday olduklarını ispatlayan kendi güçlü yönlerini, kaynaklarını ve özelliklerini yansıtmaya teşvik
etmektir. Ek olarak, öğrenci kendileri hakkında bilgi vermelidir. Bunu yaratıcılıklarını kanıtlamak
için çekici ve dikkat çekici bir şekilde yapmalıdırlar. Bu egzersiz, tek tek veya bir grup halinde
yapılabilir. Bir grupta yapılırsa, her bir öğrencinin kendi sunumu için uygun şartları sağlamak ve
grubun her sunum yapanına destekleyici geri bildirim sunmalarını sağlamak için teşvik etmek
iyidir.
Öğrenci için talimat: İşveren neden işi size sunmalıdır? İşvereninizi ikna etmek için kendinizi tanıtan bir sunum hazırlayın. Kişisel kaynaklarınızı ve güçlü yönlerinizi düşünün. Seni bu
iş için en iyi aday yapan şey nedir? Ne nitelikler ve yetenekler şimdi (ne kadar yaşlı olursanız
olun) üstünlüğünüzü kanıtlamaktadır. Kendi reklamınızı tasarlarken yaratıcı olun. Mevcut tüm
araçları, ör. Multimedya sunumu, fotoğraflar, videolar vb. kullanın. Yeteneklerinizi kanıtlayan bir
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iş portföyü veya sertifika hazırlayabilirsiniz. Kendinizi kariyer danışmanına veya diğer öğrencilere
tanıtın.
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Organize edici faaliyetler
Etkinlik 8 – İyi vakit yönetimim var mı?
Kariyer danışmanına giriş: Bu egzersiz, öğrencinin hayatının iki yönünü karşılaştırmak için bir
fırsattır: hayatlarının en önemli alanları ve etkinliklerini düzenleme becerileri. İlk olarak, öğrenci
farklı yaşam alanlarının onlara ne kadar önemli olduğunu değerlendirir. Öğrenci, sözde „hayatın
tekerleği” ni kullanıyor ve küreleri 1 ila 10 arasında derecelendiriyor. Daha sonra, tipik bir
haftanın saatlik bir zaman çizelgesini yazıyorlar. Bu ikisinin yan yana konması, en hayati alanlarda
daha fazla memnuniyet ve başarı hissi kazandırmak için zaman organizasyonunu değiştirmeye
yardımcı olmaktadır. Egzersiz iki yetkinlik geliştirir: öncelikler belirleme ve zamanında kendi
kendine yönetim oluşturma.
Öğrenci için talimat: İki görev verilecektir. İlk göreviniz, bazı faaliyet alanlarının hayatınızda
ne kadar önemli olduğunu değerlendirmektir. Her biri 1’den 10’a kadar bir ölçekte derecelendirin,
burada 10 en yüksek dereceyi (küre çok önemlidir) verir. İkinci göreviniz tipik bir haftanın saatlik
bir zaman çizelgesini yazmaktır – iş ve boş zaman etkinliklerini içerir. Bu iki görevin sonuçlarını
karşılaştırın. Sizin için en önemli faaliyetleri daha fazla yapmak için neyi değiştirebilirsiniz? Ya da
belki de durum böyle mi? Faaliyetlerinizi bu kadar etkili şekilde organize etmenize neden olan
nedir? Ne değiştirebilirsiniz? Görevler ve diğer yaşam alanları arasındaki dengeye nasıl bakılır?
Seni motive eden ne işlerdir?

Bölüm 10. Kariyer danışmanları tarafından kullanılabilecek alıştırma önerileri
Görev 1 - Sizin için önemli olan nedir?
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Şekil 27.

kaynak: http://2.bp.blogspot.com/-t_KNJKzGPlU/VpJR_6evi_I/AAAAAAAAIFs/
WdK4rUq4qkU/s1600/KOlo-zycia.jpg
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Görev 2 - tipik haftanız
Tablo 12.
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Saat
7–8
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 18
18 – 19
19 – 20
20 – 21
21 – 22
23 – 24

Kaynak: kendi çalışması

Pazartesi

Salı

Çarşamba Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar
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Karar alma ve iletişim
Faaliyet 10 – karar alma
Kariyer danışmanına giriş: İleri eğitimi seçme veya iş aramak birçok önemli yaşam kararından
biridir. Öğrenci, her durumda kullanılabilir karar verme sürecinin basamakları hakkında bilgi
sahibi olur. Öğrenci görev üzerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki tablodaki adımları
açıklayın.
Tablo 13.

Karar vermedeki adımlar (ör. Http://the-happy-manager.com/tips/
steps-in-decision-making/)

Soruna veya sorunun adını verin

Bilgi toplamak

Durumu analiz etme

Alternatifleri değerlendirmek

Çözümlerden birini seçin

Davranış

Alınacak karar
 Sorunu tanıyın ve bu durumdan hangi fırsatlar
oluşur.
 Bu karar hayatınız için ne kadar önemli, ne
değişecek?
 Karanızı ne etkiler?
 Hangi bilgilere karar vermeniz gerekir?
 Hangi tür bir desteğe ihtiyacınız var ve kimden
doğru kararı almalısınız?
 Çeşitli seçeneklerle beyin fırtınası yapın.
 Hangi alternatif eylem yollarını görüyorsunuz?
Duruma olabildiğince çok alternatif ve çözüm
yazabilirsiniz.
 Her seçeneğin artı ve eksileri vardır.
 Yazdığınız her alternatifi sonuçlarını hayal edin.
 Her alternatifi hayat planlarınız, değerleriniz ve
hedefleriniz açısından analiz edin.
 Bir önceki adıma dayanarak çözümlerden birini
seçin.
 Analizi bir kez daha yapın ve gerekirse önceki adıma
dönün.
 Seçtiğiniz çözümü uygulamak için yapılması gereken
şey nedir?
 Almanız gereken sonraki işlemlerin bir planını yapın:
bugün, bu hafta, takip eden ay vb.

Öğrenci için talimatlar: Karar verme adımlarını analiz ettikten sonra kendi durumunuzu
analiz etme adımlarını izleyin. Şu anda atmanız gereken kararlardan birini seçin. Herhangi bir
şüpheniz varsa, kariyer danışmanına danışın.
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Kariyer danışmanına giriş: Bu egzersiz, potansiyel olarak bir çatışma kaynağı olabilecek zor
durumlarda iletişim becerileri geliştirmektir. Öğrenci bir durumu rastgele seçer, yüksek sesle
okur ve durumu taklit eder – başkalarının ihtiyaçlarına saygı duyarken haklarını savunacak,
ihtiyaçlarını dile getirecek şekilde tepki verir. Egzersizde aktif olan danışman, öğrenciye buna
göre cevap verir. Sonunda başkalarıyla iletişim kurma biçiminde bir şey geliştirilmesi gerekiyorsa
öğrenci geribildirim alır. Ardından, kendini ifade etme, kendini tanıtma ve kişilerin görüşlerini
yapıcı bir şekilde iletişim kurma becerisini ifade etme yeteneği hakkında bir tartışma ortaya
çıkabilir.
Öğrenci için talimat: Rastgele bir durum seçin. Okuyun ve nasıl tepki vereceğinizi düşünün.
Bu durumda ne demeliydin? Hazır olduğun zaman söyleyin.

Bölüm 10. Kariyer danışmanları tarafından kullanılabilecek alıştırma önerileri
Tablo 14.

Durumlar: (kaynak: A. Kata, 2016,yayınlanmamış materyal)

Bir dükkanda şikayet etmek
Gerçekten sevdiğiniz bir
süveter aldınız ve fiyatı iyiydi.
Harika görünüyorsun. Ne
yazık ki, evde yapılan daha
yakından inceleme yapıldıktan
sonra kolda büyük bir delik
olduğu ortaya çıktı. Makbuzu
atmamanız iyi oldu. Mağazaya
dönün ve şikayet edin.

Antrenör ile bir yaz kampına
gitmek
Yaz tatilinin ilk günü. Ailen seni
iki haftalık bir kampa sahile
gönderdi. Birçok şey yapmak
için: su parkı, feribot, diskolar,
akvaryum. Ama kimseyi
tanımıyorsun. Koçla birlikte
bota bindin. Bilmediğiniz biri
yanında oturuyor.

Sınıfta grup çalışmasına
hazırlanma
Biyoloji öğretmeniniz sınıfa
gruplar halinde girmelerini ve
çeşitli hayvan türleri hakkında
bir sunum hazırlamalarını
söyledi. Bazı insanlar salyangoz, diğerleri sincaplar,
diğerlerinde köpek türlerini seçtiler. Köpekler en
sevdiğiniz hayvanlardır – onlar
hakkında çok şey biliyorsunuz!
Sınıf arkadaşlarınız gruplarını
seçtiğinde evde hasta olmuştunuz. Köpekleri olan gruba
katılmak istiyorsunuz. Onları
bulun ve onlara katılın.
Hasta bir arkadaşı ziyaret
etmek
En yakın arkadaşın zatürredir ve içerde kalmalıdır.
Notlarınızı paylaşmaya ve onu
okulla ilgili güncel duruma
getirmeye karar veriyorsunuz.
Biraz huzursuz hissediyorsunuz, çünkü daha önce
hiç evinde bulunmadınız.
Yatağında oturursun. Belki de
sağlığını sorarak başlamalısın.

Arkadaşınızın küçük
Övünenlerin birleşimi
kızkardeşini anlama
Arkadaşınızın küçük kız karde- Bütün ailenle buluşacaksın.
şine bir saat boyunca göz
Herkes başarılarından bahsekulak olacağınıza söz vermidiyor: kuzeniniz matematik
ştin. Kızın senden hoşlandığını sınavını tekrar başardı ve D
düşünüyorsun, çünkü sana
aldı, amcanız dev kabaklarını
her şeyi soruyor: çocukluk
tek başına büyüttü ve
oyunları, favori filmler, peri büyükbabanız köpeğini gazemasalları, notların ...
teyi getirmesi için öğretti.
Herkes başarı hikayenizi
anlatmanızı bekliyor.

Ziyarete gelen uzaktaki teyze
Bugün, Varşova’dan uzun
zamandır görmediğiniz
teyzeniz sizi ziyaret ediyor.
O harika hediyeler ve çok
doğrudan sorularıyla ünlüdür.
Kesinlikle güzel bir şeyler
alacaksınız ve utanacak bazı
soruları dinlemeniz gerekecek. Şimdi kapıyı çaldı. Ailen
geri dönene kadar ona eşlik
edin.

Vestiyerdeki hata
Dün büyük bir kışlık ceket
aldınız. Sabahları tırabzan
odasında asarken başka bir
tırabzanda aynı ceketi fark
ettiniz. Bu ceketi sevenlerden
birinin yalnız sen olmadığını
düşünmüştün. Sınıftan
sonra pelerin odasına gidip
arkadaşınızın ceketini giydiğini
gördün. Eminsinki – ceketi hala
sabah gördüğün yerde.
Talihsiz kaza
Aniden birisine çarptığınız,,
sınıfına geçmek için hızlı
geçiyordunuz ve meyve
suyu içiyordunuz. Bu birinin
öğretmen olduğunu fark
ettiniz. Ve meyve suyunu
onun her yerine döktün.
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Grzegorz Kata

Bölüm 11. Kariyer danışmanlığında direnç ile
karşılaşma
Danışmanlıkta direnç ya da kariyer danışmanlığında daha sıklıkla yardım, psikolojik destekle
ilgili genel kavramlarda veya psikoterapide bulunur (örneğin, Egan, 2012, Okun, 2012). Direnişi
ortaya çıkaran danışan, çalışmaktan çekinir, toplantı hakkında negatif duygusunu ifade eder ve
toplantıya olan ihtiyacı ve mantığı zayıflatmaya çalışır. Tutumu kariyer danışmanlığının hedeflerine aykırıdır, desteği kullanma, kariyer odaklılıklarını belirleme ve kalkınma planları oluşturma
konularında zorluklar yaşamaktadır. Bu tutum, bir öğrenci ve danışman olmak üzere her iki
tarafın da üzerinde çalışması için motivasyonu azaltır. Klasik anlamda, direniş kaynakları, yardım
durumunun bağlamı göz önüne alınmadan, danışanda, deneyimleri ve yardıma yönelik tutumunda görülmektedir. Bu çalışmada, direnişin ortaya çıkmasının danışmanın yaptığı faaliyetler
ve sağladığı geliştirme koşullarıyla ilişkili olduğu kavramı benimsenmiştir (bkz. Egan, 2012).
Danışmanlık sadece mekanik bir faaliyet olarak görüldüyse direniş o kadar önemli olmazdı.
Öğrenciyle birlikte çalışmak, öğrencinin daha ileri eğitim ile ilgili kararını almasına veya mesleki
bir kariyer başlatmak için bir dizi eylem gerçekleştirmesine ve bir dizi araç (test, görev vb.)
kullanmasına yardım etmek anlamına gelir. Bu amaç, öğrenci ile ilişki kurmadan veya kendi
kendini analiz etme koşulları olmadan ulaşılabilir. Bununla birlikte, kariyer danışmanlığı iletişim
kalitesine ve öğrenciyle olan ilişkisine bağlı olarak görüldüğünde durum farklıdır. Bu açıdan,
öğrencinin direnci ve zorlukları birer iş unsurudur ve onları ihmal etmek danışmanlığın kalitesini düşürür. Her iki engeli de kullanarak çalışmak, öğrencinin çıkarlarını ve yatkınlıklarını analiz
etmesine ve kalkınma planlarını hazırlamasına yardımcı olan daha açık ve güvenli bir ortam geliştirmek için yardımcı olur. Direnç ve zorluklar her türlü kariyer danışmanlığında ortaya çıkabilir
(Blustein, Spengler 1995). Öğrencilerin yaşam vizyonunda, arzulanan plan ya da gelişme yolunda,
iç çatışmalarda, gerilimlerde, sınırlamalarda ve başkaları tarafından uygulanan baskıda (Gysbers
et al, 2014) ortaya çıkarlar.
Danışmada zor davranışlar çoğunlukla öğrencinin kendileri üzerinde çalışmaya direnci ve
isteksizliği ile ilgilidir. Bunlar şu durumlarda meydana gelebilir: öğrenci danışmanlığın amacını
belirlemeğe katılmaz; Danışman kariyer danışmanlığının aşamaları ve amacı hakkında onları
bilgilendirmez; Öğrenci, toplantılara katılmak için motive değildir (veya zorla kabul edilir); Zor
konulardan bahsedileceğinden korkarlar; Danışman ile kurulan ilişki onlara bir güvenlik ve güven
duygusu vermez, zayıflıkları ve yeterlilik eksikliklerinin ortaya çıkacağı konusunda korkarlar
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(bkz. Okun, 2002). Şaşkınlık, karar verme ve seçilen çalışma alanına veya kariyer yoluna ilişkin
değişiklikler yapma ihtiyacından kaynaklanan genel gerilimden kaynaklanabilir.
Zor bir danışanla çalışmak için temel kural, danışmanlığa karşı direncin neredeyse her ilişkide
oluşabileceğini fark edilmesidir. Danışman bundan habersizse isteksizlik belirtilerini görmezden
gelirler ve öğrencinin davranış biçimine ilişkin çarpıtılmış bir değerlendirme geliştirebilirler. Bu
yanlış anlaşılmalara neden olabilir ve danışman psikolojik danışma başarısızlığından dolayı suçlu
hissedebilir (Gysbers et al, 2014). Direnişin öğrencinin deneyimlerinden mi yoksa danışmanın
stilinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ilgisizdir. Önemli olan direnci, destek ve yardım verme
durumlarında ortaya çıkan doğal bir fenomen olarak değerlendirmektir. Direniş belirtilerini fark
etmek, birinin çalışma yöntemlerini gözden geçirmek için doğru an olabilir ve öğrencinin daha
iyi nasıl çalıştığını öğrenmek için teşvik eder. Direnç oluşursa, öğrencinin kabul ve anlayış göstermesi yararlı olabilir. İlişkinin kalitesini analiz etmek ve konuşmanın konusunu, gözlemlenen
güçlükler hakkında konuşmak için de değiştirmek iyidir (bkz. Okun, 2002).

Danışmanlıkta yaşanan zorlukların belirtileri ve nedenleri
Öğrenciler danışmanlığa çeşitli şekillerde direniş gösterirler. Danışman, öğrencinin nasıl
iletişim kurduğunu, rehber öğretmen ve toplantılara karşı tutumlarını, görüşmelerde nasıl
davrandıklarını ve hangi konuyu gündeme getirdiklerini (Okun, 2002) görebilir. Direnç belirtileri
şunları içerir:
• konsantrasyon eksikliği,
• toplantılara katılmama veya geç kalma
• Yalın tepkiler,
• Sadece güvenli ve önemsiz konular hakkında konuşmak,
• Toplantıların amacının belirsizliği, ilan edilen ihtiyaçların değiştirilmesi,
• Gerçekçi olmayan veya mantıksız hedefler koymak,
• Görevleri, isteksizce yapmak,
• Birisinin tercihleri üzerindeki sorumluluğu başkalarına kaydırmak (Egan, 2002; Okun,
2002),
• Sorumluluktan kaçınma ve karar verme isteksizliği gösterme,
• Görüşmeden önce ve sohbetde görülen gerginlik veya endişe,
• Danışmaya savunma tavrı,
• pasif ve engellenmemiş tavır,
• Öğrencinin ilgili olduğu ve çalıştığı yönünde yanlış bir görüntü oluşturması,
• görünür yoğun agitasyon (Gysbers ve diğ., 2014).
Direnç, danışanın farklı tutum ve endişeleri ile ilgili olabilir. Bunların bilgisi, danışmanla
görüşürken karşılaşılan zorlukların daha iyi tanınmasını sağlayacaktır. Direnç ile ilgili seçilmiş
faktörler (Egan, 2002; Gysber, 2014; Vogel ve ark. 2007):
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• kendini açığa çıkarma korkusu – yoğun çalışma kendisini ve mesleki kararları alma ile
ilgili deneyimleri analiz etmeyi kolaylaştırır. Öğrenci, süreçte kendilerini çok erken açığa
vurmaktan korkabilir, durmak isteyebilir ve danışmanlık sürecinde bunalmış hissedebilirler.
• yetkinlikten yoksun olma korkusu – karışıklık, kariyer danışmanlığının bir yardım biçimi
olarak etkinliği hakkında şüpheleri üzerine yoğunlaşan öğrencilerde ve kendilerinin
danışmanlığa katılmalarını ve kendilerine danışmanlık yapmalarını sağlayacak yeterliliklere sahip olup olmadıklarını sorgularkenortaya çıkar.
• Güvenle ilgili güçlükler – aldatılma korkusu, kendisinden bahsetmek istememek ve
danışmanın gizliliği konusundaki belirsizliği ifade eder. Danışmanlık beklentilerini
karşılayacaksa öğrenci de şüpheye düşebilir (örneğin, kariyer danışmanına yönelik
gerçekçi olmayan beklentiler ve öğrencinin kendi kararlarındaki sorumluluğu danışmana
kaydırmak).
• dağınıklık hissi – değişim yapma hakkında karar vermek gibi. Yeni bir çalışma alanı
seçmek, daha yüksek bir eğitim seviyesine başlamak, yeni bir iş bulmak, şu şekilde ortaya
çıkabilir: dağınıklık, bilinen ve güvenli olan her şeyi bırakma ihtiyacı, değişimin öğrencinin
işleyişi ile karşılaştırıldığında aşırı yüklenme duyusu. Her değişiklik, artan öz disiplini ve
yeni koşullara uyum sağlamayı gerektirir. Kariyer danışmanlığı danışanları, bu gibi durumlarda ek çaba göstermekten korkabilirler. Değişikliklerden kaçmak aynı zamanda olası bir
arızanın vizyonundan kendinizi korumanın bir yoludur. Yeni durumlarda öğrenci kendisini test eder – yeterlilik testi ve zorluklarla yüzleşme girişimi. Başarısızlık benlik saygısını
tehdit eder ve angajman eksikliği kaybın olmaması demektir.
• Zayıf yönlerini gizleme ihtiyacı – konuşma, sınava girme, kendini analiz etme, hangi bilgilerin ifşa edildiği konusunda kontrol eksikliği hissi verebilir ve öğrenci hakkında konuşmaya
hazır olmadığında kişisel güçlüklerin veya başarısızlıkların ortaya çıkacağından endişe
edebilir. Erteleme, öğrencinin güçlü ve zayıf yanlarını analiz etmeye hazır olmadığını
gösteren bir semptom mekanizmasıdır. Kendileri üzerinde çalışmak için yüksek katılımı
beyan eden, zayıf yönlerini ve yeteneklerini bilen bir öğrenci, gerçek yetkinlik seviyelerini test etme riskini en aza indirecek bir plan seçecektir. Örneğin, görevi özenle yerine
getirmek yerine tamamlamak için yeterli zaman ayırmak yerine son anda kapatacaklarını
düşünüyorlar. Başarısızlık, zaman eksikliği veya tembellik ile açıklanabilir ve başarı, becerilerini güçlendirir. Bu, alışılmış bir davranış haline gelebilir.
• Olumsuz inançlar – danışmaya dirençli bir öğrenci kendileri, çevrelerindeki insanlar
ve çevrelerindeki dünyaya karşı yapıcı olmayan inançlara sahip olma biçimlerini temel
alabilir. Örnekler: „Çok tembelim”, „Başaramadım”, „İnsanlar kötü”, „Doğru insanları
biliyorsanız, yalnızca iyi bir iş bulabilirsiniz”. Öğrenci için önemli olan insanların deneyimlerinden ya da güçlü etkilerinden kaynaklanan bu yanlış kanılar, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelir.
• baskı hissi – kariyer danışmanlığına katılmak; çünkü diğerleri yapmış; öğrencinin bu
formu kullanması için kişisel motivasyonu olmaması.
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Direniş gösteren bir danışan ile çalışma yolları danışandan gelen direnç, kariyer danışmanlığı
sürecinin herhangi bir aşamasında olabilir. Hangi konunun direniş tepkisini tetikleyeceğini tahmin
etmenin hiçbir yolu yoktur. Danışmanın, bireysel deneyiminin, öğrencinin yaşadığı toplumsal
bağlamın amacına bağlıdır. Zorlukların ortaya çıkışı öğrenciyi daha iyi tanımak ve doğru çalışma
şeklini seçme davranışını gözlemlemek için bir fırsattır. Bununla birlikte, her seferinde danışanlara
direniş konusunda danışmanlık yapmakta etkili olacak bir teknik yoktur. Aşağıda, direnci ortaya
çıkaran bir müşteri ile çalışmak için önem taşıyan kariyer danışmanının çalışmalarının yönleri
anlatılmaktadır. İlk olarak, bir yardım ilişkisi kurma temeli ile ilgili faktörler açıklanırken, faaliyetin
ilerleyen kısımlarında sunulan yardımı artırabilirler.
Destekleyici bir ilişki kurmak
Kariyer danışmanlığı isteyen danışanlar, hepsinin aynı amacı taşımalarına rağmen, destek
alma hazırlıkları farklıdır. Farklılıklar, güvenlik ve kendi kendini değerlendirme gereksinimi ile ilgili
olabilir; Bunlar kişilik özelliklerinden, geçmiş tecrübelerinden, gelişim evresinden kaynaklanabilir. Etkili danışma, her bireyin bu özgüllüğünü göz önüne alır. Bu, çoğunlukla, destekleyici, açık
ve kabul eden bir ilişki kurmak yoluyla mümkündür. Böyle bir ilişki, öğrencinin gelişimine, ilgi
alanlarına ve yatkınlıklarına yönelik fikirleri aktif olarak keşfetmeye ve özerk ve bağımsız kararlar
almaya yardımcı olur. Eğitim ve mesleki çalışmalarla ilgili kararlar genç yetişkinlerin kendileri
hakkında kendi kimliğini ve bilgisini kurmaları gerektiğinde ergenliğe ve olgunluğa girmeye
büyük ölçüde bağlıdır (bkz. Gelso, Hayes, 2004; Miller, 2006). İlişki kurmak için danışman, önceki
bölümlerden birinde tanımlanan etkili kişilerarası iletişim için teknikleri kullanabilir. Kariyer
danışmanlığı sürecinde direnci ve cesaretin kırılmasını önlemenin en iyi yollarından biridir. Böyle
bir ilişki kurmak, özünde, beş adım yapmak üzerine kuruludur (bkz. Enright, 1993):
1.	 Danışmaya katılmaya hazırlık. Bu adımda öğrenci, danışma arama motivasyonu ile ilgili
soruya cevap verir. Bu ilk adımı tamamladıklarında, destek arayışına ilişkin kararın kendi
baskısı olduğuna, dış baskılardan ve başkalarının önerilerinden özgür olduğuna emin
olmalısınız. Genellikle veliler ve öğretmenler öğrenciyi kariyer danışmanına gönderir
(„Buraya geldim, çünkü ailem benim böyle yapmamı istemişti”). Eğer bu doğruysa,
öğrenci baskıya son vermek için danışmanla toplantıya katılır, ancak kendi mesleki gelişimlerini planlama konusunda motivasyona sahip olmayacaklardır. Amaç, kendini baskı
ve yükümlülük duygusundan kurtarmaktır. Yalnızca kendi özerklik ve bağımsızlıklarını
kabul eden bir öğrenci, toplantı hakkındaki gerçek haklarını kurabilir.
2.	 Danışmanın amacını belirleme. Bu aşamada öğrenci, toplantıların sonucunda ulaşmak
istediklerini belirler. İlk önce, kariyer danışmanının desteğini haklı çıkaran sorunu,
eksikliği, belirsizliği veya şüpheleri açıklarlar. Genellikle Danışan problem olarak kendi
başına başedebilecekleri bir şey sunar. Güvenli olan ve ulaşmak için fazla çaba gerektirmeyen bir konuyu seçerler. Karşılaştıkları gerçek zorluk bu olmayabilir. Bu nedenle,
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toplantının amacını belirlemek için, sorunun kendisine eşlik eden hisleri ve düşünceleri
ile ortaya çıkma biçimlerini araştırmaya değerdir ve daha sonra ihtiyaçları belirlemeye
değerdir. Örneğin, üniversite dersini seçememek sorunu, öğrencinin hiçbir arkadaşının
aynı şehirde çalışmayı seçmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Gerçek zorluğa atıfta
bulunmak, motivasyonu artırır ve doğru destek yöntemlerini seçmede yardımcı olur.
3.	 Sorunu çözmenin mümkün olduğunu belirtiniz. Bir önceki aşamada belirlenen amaç,
öğrencinin adını verdiği problem, öğrencinin öznel olarak hissedildiği bir şey çözülebilir olması gerekir. Danışanın planlarını gerçekçi mi yoksa istekli mi gördüğünü bilmek
çok önemlidir. Öğrenci amaçlarından emin değilse, bir önceki adıma dönün. Gerçekçi
olmayan bir hedefi gerçekleştirmeye çalışan bir öğrenci, çalışmak için motivasyonunu
kaybedecek, kafası karışık hissedecektir ve değişmek istemeyecektir. Örneğin, hayalini
kurduğun işin mümkün olup olmadığını belirlemeden hedef koymak danışmayı mantıksız
kılacaktır. Önemli olan, rüya işine giden yolda engellerin aşılabileceği kişisel inancıdır.
4.	 İşbirliği başlatma. Danışmanın amacını belirledikten sonra, danışanın, yerin ve destek
biçimiin danışan için kabul edilebilir olup olmadığını öğrenin. Bu adım, yukarıdaki konularda şüpheler tartışmakla ilgilidir. İşbirliğinin resmi yönlerini öğrenciye sunma ve kariyer
danışmanlığı ve öğrencinin sürece ilişkin rolü hakkındaki sorularını cevaplama zamanıdır.
5.	 Rekabetçi sebepler. Öğrenci, danışmanlık sırasında üzerinde anlaşmaya varılan
değişiklikleri uygulamak istemiyorsa, hedeflerle rekabet eden sebepleri araştırmaya
değer. Örneğin, yatkınlığa dayalı iş aramak, bu hedefi gerçekleştirmek ve konuyla ilgili
çok sayıda toplantıya katılmak niyetini beyan etmesine rağmen, öğrencinin seçilen
işlerin kendileri için uygun olup olmadığından ve hangi alan için uygun olduğunun halen
bilmediğinni söylediği bir durumu ele alalım. Paradoksal olarak, belirsiz bir karar olmadan,
belirsiz bir yerde kalmak, karar alma anını ertelemek, Danışan için istenen bir durum
olabilir. Gelecekteki çalışma alanıyla ilgili karar vermezler, aile evinde kalmak için iyi bir
gerekçe olarak görülebilir. Bu yolla öğrenci, oda temizliğinden sorumlu olmaktan kaçınır;
ekstra iş aramaya veya yeni insanlarla etkileşime girmeye ihtiyaç duymazlar. Öğrencinin
değişmesini engelleyen şeyleri anlamak ve korkuları hakkında konuşmak, hedefe ulaşma
yolunda atılımlardan biridir.
Zor bir danışana yönelik tutumun değiştirilmesi
Bir danışanın açık çalışmaya direnci ile uğraşmak onlara karşı özel bir tutum takınılmasını
gerektirir. İlişki, empatiye ve diğer şeylerin yanı sıra danışanın deneyimlerini kendi perspektiflerinden görme kabiliyetine bağlı olacaktır. Buna ek olarak, danışman danışanın, değişim
karşısında oluşan danışmanlık sürecinin doğal bir unsuru olarak kendileri üzerinde çalışmaya
isteksiz olduğunu algılamalıdır. Başka bir deyişle,danışmanın danışan direncini kabul edebilirlik
ve danışmanın olgunluğa ulaşmak için sergilediği büyük eforunu tanımakla ele alması gereklidir. Bu nedenle zorlukları kişinin tüm yaşamı bağlamında yorumlamaya değerdir: mesleki
gelişim hakkındaki kararın dışındaki gelişim evresi, rolleri ve görevleri. Bu şekilde, gözlemlenen
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güçlüklerin kaynaklarını ve işlevlerini açıklamayı kolaylaştırmaktadır. Küfes yerine danışana
anlayışını göstermek ve zorluklarıyla mücadele etmek, kariyer gelişimi ve yaşam değişiklikleri için
farklı seçenekleri analiz etmek için güvenlik ve açıklık hissini artıracaktır. Öğrencilerin yaşadığı
korkular danışmanlıkta zorluk kaynağı olduğu için öğrencilerin kaynakları üzerinde çalışmak
iyidir. Kişisel güçlerin belirlenmesi, değişiklik yapmak ve yönlerini belirlemek için bir başlangıç
noktası olabilir. Karar vermemek, hastanın kararına göre hareket ettiğine ve haklarını savunmak
için kabul gördüğüne güvenmek, direnci düşüren etkenlerden bazılarıdır(Gysbers, 2014).
Zor bir danışanla çalışmak destekleyici kişide bir takım olumsuz duygulara neden olabilir.
Bu nedenle, hastanın direncini kendi algılaması üzerine yansıtmak önemlidir. Danışman, direnişi tehdit olarak görürse, öğrenciyle çatışma, çalışma standartlarını düşürme, bazı hedeflerden
vazgeçme, mevcut zorlukların sorumluluğunu verme, sabırsızlık yapma, kendisini istemci ile
karşılaştırmaya çalışmak ya da beklentileri azaltmaya yol açabilir. Bu davranışların her biri,
öğrencinin yapısız tepkilerine karşı savunma amaçlıdır. Tutumunu değiştirmek, „zor” öğrencileri
ele almanın en iyi yollarından biridir. Genel olarak, aşağıdakiler için yararlı olabilir:
• Danışanın isteksizliğini danışmanlıkta gözlemlenen normal ve ortak bir tutum olarak
görmesine yardımcı olmak,
• Müvekkilin direncini “sevmek”, onları zorluklardan sorumlu tutmak değil, nedenlerini
araştırmak ve durumla ilgili kendi deneyimlerinizi analiz etmek,
• kendi stilinin, tekniklerinin, müdahalelerinin ve Danışanın davranışları üzerindeki etkilerini gözlemleme,
• Araçları ve teknikleri, hastanın yeteneklerine ve ihtiyaçlarına göre ayarlayın,
• Öğrenci için önemli olan ve eylemde bulunmalarına yardımcı olabilecek diğer kişilerin
destek ağına başvurun (bkz. Egan, 2002).
Desteğin amacı hakkında bilgi vermek
Danışmaya katılmak için zayıf motivasyon, bu destek biçiminin amaçlarını, sürecini ve
biçimsel yönlerini bilmemekten kaynaklanabilir. Gerçek danışma başlamadan önce, danışman
ilk görüşmeyi, toplantıların yapısını, öğrencinin motivasyonunu ve ihtiyaçlarını ve danışmanlık
tarafından oluşturulan fırsatları tartışmaya ayırmalıdır. Bilgi sağlanması kaygıyı azaltır ve bir
güvenlik hissi oluşturur (bkz. Okun, 2002).
Yapıcı çatışma
Karşılaşmanın amacı, hastada gözlemlenen genellikle çelişkili iki eğilim, deneyim veya
davranış biçimini göstermektir. Böyle bir çatışma, öğrencilerin planları gerçekleştirecek gerçek
eylemlerle ilan ettikleri yüksek hırs ve arzularını ilgilendirebilir. Bu, öğrencinin kendi gelişimine yönelik fikirlerinde tutarsızlıkları analiz edebilir, planları tercih edilen değer ve arzularla
karşılaştırarak, gerçek olasılıklara ve özelliklere karşı, öğrencinin kendisinin ideal imajıyla karşı
karşıya kalmasına sebep olabilir. Çoğu zaman eylemleri engelleyen duyguların tartışılmasını
gerektiren çatışma, danışman ve danışan arasında güçlü bir ilişki, emniyet ve güven duygusu
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gerektirir. Çatışmanın derhal etkisi anksiyete veya gerginliğin artmasıdır. Bu nedenle, çatışma
kullanımı ile ilgili kendi niyetlerini incelemek esastır. Amacı, öğrenciyi desteklemek, onlara bir
iç gözlem sunmak ve terapi sürecini hızlandırmamak ya da öğrencinin başarısız olduklarını ispatlamak olmamalıdır. Sorunları abartarak veya onları mizahi bir biçimde tasvir ederek çatışmayı
yumuşatmak iyi bir fikir olabilir, örneğin: „Zayıf yönlerinizi her zaman göstermek büyük bir güç
gerektirir. Sen güçlü bir adamsın! „,” Artık neredeyse tüm çalışma alanlarının artılarını ve eksilerini analiz ettiniz. Onlar hakkında çok fazla bilgi biriktirdikten sonra, mükemmel bir kariyer
danışmanı olabilirsiniz! „(Bkz. Gysbers, 2015; Miller, 2006).
Hasta tarafından zorlukların yorumlanma biçiminin değiştirilmesi
Danışmaya direnç gösteren hastaların çoğunlukla karşılaştıkları bir fenomen, durumlarını
veya becerilerini yorumlayan bir şematikdir (alışkanlık veya duygularla kıvamlandırılmış). Öğrenciyi
kendilerinin başkalarının bakış açısıyla bakmalarını veya farklı bir bakış açısı kazanmalarını
teşvik etmek yararlı olabilir (bkz. King, 1992). Örneğin, bedensel engelli bir öğrenci, gelecekteki mesleğini düşünerek, kendi sınırlamalarına odaklanarak ve pek çok işi yapamayacaklarını
belirtmekten kaçınır. Danışman tarafından cesaretlendirilirler, sakatlıkları durumlarının öğrettiği
şeylere ve diğerlerinin sahip olmadığı deneyimlere bakabilirler. Bu, ör. Engelli insanlar için mimari
engellerin bilgisi, özürlü insanlar için araçların uyarlanması hakkındaki bilgi vs. olabilir. Bireysel
yatkınlıklar ile birlikte, bu öğrencinin yapabileceği birkaç yenilikçi iş yaratıyor. Başka bir örnek
de ebeveynlerin saha çalışmasını seçmeye yönelik sürekli baskısı ile cesaretini kıran bir öğrenci
olacaktır. Anne-babanın bakış açısıyla soruna bakmak, onların motivasyonlarını anlamalarına,
çatışmaları hafifletmelerine veya ileri eğitim konusunda kendi kararlarını vermelerine yardımcı
olabilir. Danışanların durumlarını yorumlama biçimini değiştirerek durumlarını (bunları düşman
olarak bildikleri ve gördükleri) yeniden değerlendirmelerine yardımcı olur, onlara problem
üzerinde yaratıcı bir şekilde çalışmaya motive eder ve planlamayı kolaylaştırır (Gysbers, 2014).
Hastayı değişmek için motive etmek
Öğrencilerin yaşamlarında meydana gelecek değişikliklerden korktukları, gelişmeleri için
hayati önem taşıyan bir kararla karşı karşıya kaldıklarında ve kendilerine gerçekçi olmayan hedefler koyduklarında, öğrencilerin kendileri üzerinde çalışacakları motivasyon önemlidir. Öğrencinin
motivasyonunu değiştirmek, aşağıdakileri yapmak için faydalıdır:
• açık uçlu ve keşif soruları sorun (işlevleri etkin iletişim bölümünde açıklanmıştır);
• öğrencinin çabalarını, kaynaklarını ve isteklerini takdir edin;
• öğrenciyi kendileri hakkında düşünmeye teşvik etmek – aktif olarak dinlemek (bir başka
bölümde açıklanan iletişim kurmayı kolaylaştıran bir teknik),
• öğrencinin çalışmalarının sonraki aşamalarını özetleyin ve öğrencilerin hedeflerini
gerçekçi ve özlemleriyle alakalı hale getirmek için sürekli olarak ayarlayın.
Yukarıdaki varsayımların uygulanması, işe dirence karşı koyar veya azaltır. Direnci değiştirmek
ve önlemek için motivasyon oluşturmak için ek yöntemler şunları içerir:
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• Deneyimli belirsizlik konusundaki tartışmaları teşvik etmek; zorluklar hakkında açık konuşmak, ilişki boyunca destekleyici bir ilişki sürdürmek, ör. Bir çalışma alanını seçerken en
büyük endişeninize neden olan şey nedir?
• deneyimlenen korkuların düzeyini, farklı planların önemini, farklı tutumların yoğunluğunu
belirleme, vb. Öğrencinin kendi deneyimlerini daha objektif olarak algılmasına ve
değişiklikleri analiz etmesine yardımcı olur, ör. Aynı okulu arkadaşlarınızla seçme konusunda ne kadar ilgilendiğinizi belirtmek için 1’den 10’a kadar bir sayı seçin.
• Seçimlerinin olumlu ve olumsuz sonuçlarını analiz etmek; bu da dirençle sonuçlanabilecek endişelerin açık bir analizini teşvik eder, ör. Mimariyi inceleme kararının tüm
artılarını ve eksilerini yazın. Aklınıza gelen her şeyi koymaya çalışın.
• Aşırı gergin korkular, deneyimli gerginliğin analiz edilmesine yardımcı olur, ör. Yurtdışında
bir dil kursu başlattığınızda olabilecek en kötü şey nedir? En büyük korkuların neler?
• Yaşam çizgisini analiz etme – mevcut faaliyetler bağlamındaki değişim ve gelecekteki
muhtemel sonuçları (kâr ve zarar analizi) hakkında konuşma, ör. Eğitimin gidişine karar
vermek zorunda kalmadığınızda ne hissettiniz, o andan sonra ne kaçırıyorsunuz? Hayalinizdeki alanı başarmaya karar verdiyseniz, hayatınızı 10 yıl içinde açıklayın (Miller, 2006).
Bu makale, direnç, danışmanlık istemcisinin bir tehdit, anlayış ya da baskı eksikliği yaşama
tepkisi kavramından benimsemektedir. Bu yaklaşımla, belirlenen hedeflere ulaşmak için güven
ve işbirliğine dayanan güvenli bir ilişki kurmaya direnen bir müşteri ile çalışmak zorunludur.
Direniş tepkisi ve açıklanmasıyla ilgili yukarıda sözü edilen faktörler, direnci en aza indirecek
şekilde destekleyici temas kurmanın temelleri ve istemci ile çalışmak için seçilen öneriler bu
konuda yardımcı olabilir.
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