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Abstract 

People need to make important decisions about their lives, and one of the 
most important of these decisions is the decision about the choice of 
profession. Some criteria are the basis for this decision process to be carried 
out in a healthy way. At the beginning of the basic criteria is the awareness of 
the individual's characteristics, and therefore, fulfilling the choice of an 
appropriate profession. In our country, a part of the career selection process 
involves the students at the secondary school level being aware of their own 
characteristics and then choosing educational environments suitable for these 
characteristics. In this context, it is aimed to examine the occupational 
personality types of secondary school students in terms of different variables. 
A survey model, one of the quantitative research methods, was used to 
examine the vocational personality types of secondary school students 
according to gender, registered school type, grade level of education, and 
registration in science and art centers. The sample of the study consists of 
1331 secondary school students who responded to the "Occupational 
Personality Types Inventory (MKTE)" online. As a result of the research, 
although the first two occupational types are the same according to the 
gender variable, the third occupational personality type is traditional for male 
students and the artist type for female students; that the first professional 
personality type is the same at all grade levels; It has been seen that the 
second and third occupational personality types rankings of students who are 
registered and not registered in science and art centers are the opposite of 
each other. It is thought that determining the occupational personality types 
of secondary school students in terms of different variables will shed light on 
the educational activities carried out on the career selection process. 
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Ortaokul Öğrencilerinin Mesleki Kişilik Tiplerinin Farklı 
Değişkenler Açısından İncelenmesi 
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seçim süreci. 

Özet 

İnsanların yaşamlarına dair önemli kararlar vermeleri gerekir ki bu kararlar 
içerisinde en önemli olanlardan biri de kişinin meslek seçimine dair kararıdır. 
Bu karar sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bazı kriterler 
temel oluşturmaktadır. Temelde yer alan kriterlerin başında da bireyin 
özelliklerine ilişkin farkındalığının olması, dolasıyla da uygun bir meslek 
seçimini yerine getirmesidir. Ülkemizde meslek seçim sürecinin bir bölümünde 
ortaokul seviyesindeki öğrencilerin kendi özelliklerini fark etmeleri ve 
sonrasında bu özelliklere uygun eğitim ortamlarını seçmeleri yer almaktadır. 
Bu kapsamda araştırma ile ortaokul öğrencilerinin mesleki kişilik tiplerinin 
farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Ortaokul 
öğrencilerinin mesleki kişilik tiplerinin cinsiyet, kayıtlı olunan okul türü, eğitim 
görülen sınıf düzeyi, bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı olma durumlarına göre 
incelenmesi için nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. 
Araştırmanın örneklemini çevrim içi ortamda “Mesleki Kişilik Tipleri Envanteri 
(MKTE)”ye yanıt veren 1331 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma 
sonucunda cinsiyet değişkenine göre ilk iki sıradaki mesleki tipler aynı olsa da 
üçüncü sıradaki mesleki kişilik tipinin erkek öğrenciler için geleneksel, kız 
öğrenciler için ise sanatçı tip olduğu; tüm sınıf düzeylerinde birinci mesleki 
kişilik tipinin aynı olduğu; bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı olan ile kayıtlı 
olmayan öğrencilerin iki ve üçüncü sırada yer alan mesleki kişilik tipleri 
sıralamalarının birbirinin tam tersi olduğu görülmüştür. Ortaokul 
öğrencilerinin farklı değişkenler açısından mesleki kişilik tiplerinin 
belirlenmesinin meslek seçim sürecine dair yürütülen eğitim faaliyetlerine ışık 
tutacağı düşünülmektedir. 
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1. Giriş 

İnsanların yaşamlarına dair önemli kararlar vermeleri gerekir ki bu kararlar 
içerisinde en önemli olanlardan biri de kişinin meslek seçimine dair kararıdır. Bu 
karar sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için bazı kriterler temel 
oluşturmaktadır. Temelde yer alan kriterlerin başında da bireyin özelliklerine 
ilişkin farkındalığının olması, dolasıyla da uygun bir meslek seçimini yerine 
getirmesidir (Atlı ve Kaya, 2017).  

Günümüze değin endüstri ve teknoloji alanlarında gerçekleşen değişimler 
beraberinde yeni meslekleri, dolasıyla da yeni iş ilanlarını beraberinde getirmiştir 
(Kuzgun, 2000). 2021 yılı itibarıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
Türkiye’de “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslek Sayısı” 
183’e çıkarılmıştır (T.C. Resmi Gazete, 9 Nisan 2021, sayı: 31449). “MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslek Sayısı”ndaki artışın yanı sıra 
meslek çeşitliliğinde yaşanan artış, insanların kendisi için ideal olan mesleği 
belirlemesi sürecini yalnız başına başarılı bir şekilde yürütebilmesini de 
zorlaştırmıştır (Reeves ve Karlitz, 2005). Zorlaşan bu süreç, insanların seçtikleri 
mesleklerin onların yaşam biçimlerini ve sosyal konumlarını etkilemesi gerçeğiyle 
daha da zorlaşmaktadır (Brown, 2003; Kuzgun, 2000). Bu durum meslek seçimi 
sürecinde insanların kendileri için başarılı kararlar verebilmelerinin özelliklerine 
ilişkin farkındalığının olması gerçeğini bir kez daha ortaya koymakta ve bu 
farkındalığın da profesyonellerden yardım alınarak başarılabileceğini aşikâr 
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kılmaktadır (Brown, 2003; Foley, Kelly and Hartman, 2006; Taber, Hatung, 
Briddick and Rehfuss, 2011; Yeşilyaprak, 2012). 

İnsanların kendilerine uygun meslek seçimlerini gerçekleştirebilme süreçlerinde 
birçok etken bulunmaktadır. Bu etkenlerden bazıları sosyal çevre, ebeveyn 
beklentisi, mesleğin gördüğü değer, iş imkânları ve mesleki kişilik özellikleri olarak 
sıralanabilmektedir (Frady, 2005; Zunker, 2006). Etkenler çok olsa da insanların 
bu etkenlerden yalnızca birkaçı ile meslek seçmeleri doğru bulunmamaktadır 
(Kepçeoğlu, 2001). Çünkü insanların meslek seçim süreçlerinin başarılı olmasının, 
etkenlerden ne kadar çoğunun dikkate alındığıyla doğrudan ilişkili olduğu 
araştırmalar tarafından desteklenmiştir.  

İnsanların meslek seçim süreci, en başlarda meslek özellikleri ile kendi 
özelliklerini eşleştirme şeklinde başlamış ancak 1950’li yıllarda bu sürecin bir 
anda ya da yaşamın belirli bir döneminde gerçekleştirilemeyeceği çocukluk 
döneminden yetişkinlik dönemine değin uzanan bir süreç şeklinde ifade edilmiştir 
(Yücel ve Karalar, 2020). Sürecin gelişimsel bir süreç olarak ifade edilmesi 
okulların da bu süreçte aktif rol alması gerektiğini beraberinde getirmiştir. Meslek 
seçim sürecinde özelliklerini keşfetme, kendine en uygun olan mesleği belirleme ve 
sonucunda karar verme aşamalarında zorluklar yaşandığı gözlemlenmiş ve 
zorlukların giderilmesi konusunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından çalışmalar 
yürütülerek meslek seçim süreci okul rehberlik servisi hizmetleri arasına 
alınmıştır. Okul rehberlik servisi hizmetleri kapsamında meslek seçim süreci 
içerisinde öğrencilerin kendi özelliklerini fark etmelerinin sağlanması ana hedef 
olarak görülmüştür. Öğrencilerin özelliklerini fark etmeleri ile kendilerine olan 
inançlarının da artacağı ifade edilmiştir. Bandura (1986) tarafından bu inanç, 
yetkinlik biçiminde ifade edilmiş ve meslek seçimi sürecine ilişkin bazı teoriler de 
araştırmalarda vurgulanmıştır. 

Meslek seçim sürecine dair en çok kullanılan teorilerden biri Holland’ın “Tipoloji 
Kuramı”dır (Brown and Brooks, 1990; Gottfredson, 1999; Reardon and Lenz, 
1999). Holland sade ve kolay anlaşılır bir şekilde net olarak kişilik özelliklerini 
betimlemiş, mesleklere dair kişilik tiplerini açıklamış ve böylece meslek seçim 
sürecine farklı bir bakış açısı katmıştır (Hogan and Blacak, 1999). Holland 
tarafından mesleki ilgiler ile kişilik arasındaki ilişki “mesleki ilgiler bir açıdan 
kişiliğin yapılanmasını belirtmektedir. Kısacası mesleki ilgiler bir başka açıyla 
mesleki kişilik olarak tanımlanabilir. Mesleki ilgiler mesleki kişiliğin de bir 
açıklaması ise, ilgi envanterleri aynı zamanda birer kişilik envanterleridir.” 
şeklinde açıklanmıştır (Hogan ve Black, 1999). 

Meslek seçim sürecinin başarılı olmasının, profesyonel bir yardım eşliğinde 
öğrencinin kendi özelliklerini fark ederek bu süreci kendisinin tamamlamasına 
bağlı olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde meslek seçim sürecinin bir bölümünde 
ortaokul seviyesindeki öğrencilerin kendi özelliklerini fark etmeleri ve sonrasında 
bu özelliklere uygun eğitim ortamlarını seçmeleri yer almaktadır. Bu kapsamda 
araştırma ile ortaokul öğrencilerinin mesleki kişilik tiplerinin farklı değişkenler 
açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Ortaokul öğrencilerinin farklı değişkenler 
açısından mesleki kişilik tiplerinin belirlenmesinin meslek seçim sürecine dair 
yürütülen eğitim faaliyetlerine ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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2. Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli 

Ortaokul öğrencilerinin mesleki kişilik tiplerinin cinsiyet, kayıtlı olunan okul türü, 
eğitim görülen sınıf düzeyi, bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı olma durumlarına 
göre incelenmesi için nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada var 
olan bir durum mevcut hâliyle açıklanmaya çalışıldığı için “tarama modeli” 
kullanılmıştır (İslamoğlu, 2003).   

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Atlı ve Keldal (2017) tarafından geliştirilen 
“Mesleki Kişilik Tipleri Envanteri (MKTE)” ile araştırmaya katılan öğrencilere ait 
demografik bilgilerin yer aldığı “Kişisel Bilgiler” formu kullanılmıştır. MKTE; 
“Gerçekçi Tip, Girişimci Tip, Araştırmacı Tip, Sosyal Tip, Sanatçı Tip ve Geleneksel 
Tip” olmak üzere 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Atlı ve Keldal (2017, ss.73-99) bu 
mesleki kişilik tiplerini şu şekilde tanımlamışlardır: 

1. Gerçekçi (Realistic) Tip: Gerçekçi tipteki bireyler etraflarında 
bulunan fiziksel etkinliklere odaklanmayı önemserler. Çeşitli alet ve 
makinaları kullanmayı ve hayvanlarla ilgilenmeyi severler. Teknik 
becerilerinin yüksek olması nedeniyle elektronik aletlerle ilgilenme, araç 
kullanma ve tamir etme gibi işlere yönelirler. 

2. Girişimci (Enterprising) Tip: Bu tipte yer alan bireyler insanları 
yönetebilecekleri ve ikna becerilerini kullanabilecekleri iş ortamlarına 
yönelirler. Finans ve ekonomi iş alanlarında riske girebilecekleri ve 
kazanç getirecek iş ortamlarını isterler. Bu iş ortamlarında özgüven 
sahibi, sosyal ve kararlı bir kişilik yapısı gösterirler. Satış büroları, 
restorant işletmenliği ve sigorta acentalığı gibi iş ortamları 
çalışabilecekleri alanlar arasında yer almaktadır. 

3. Araştırmacı (Investigative) Tip: Araştırmacı tipler özellikle 
matematik ve bilimsel konularla ilgili problemlerle uğraşmayı severler. 
Çeşitli problemler karşısında özgün çözümler üretirler. Araştırmacı tipler 
analitik düşünme gerektiren mesleklere yönelirler. İnsanları yönetmek ve 
yönlendirmek yerine problemlere odaklanarak çözümler üretmeyi tercih 
ederler. 

4. Sosyal (Social) Tip: Bu tipteki kişiler için insanlarla iletişime 
geçilebilecek, iş birliği yapılabilecek ve başkalarına yardım edilebilecek iş 
ortamları önemlidir. Seçmek istedikleri mesleklerin insanlara bir şeyler 
öğretebilmek, insanları etkileyebilmek ve onlara ilişkin sorumluluk 
alabilmek gibi özellikleri olmasını isterler. Bu tiplerin ilgisini öğretmenlik, 
sosyal hizmet uzmanlığı, evlilik danışmanlığı ve konuşma terapistliği gibi 
meslekler çekmektedir. 

5. Sanatçı (Artistic) Tip: Bu tipler iş hayatında özgürlük ararlar. 
Bulundukları iş ortamında müzik, resim ve artistik faaliyetler içeren 
yollarla kendilerini özgürce ifade etmeyi tercih ederler. Sanatçı tipler 
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edebiyatla, sanatla, müzikle, heykelle uğraşarak yaratıcılıklarını ve 
özgünlüklerini ortaya koymayı severler. 

6. Geleneksel (Conventional) Tip: Geleneksel tiplerin çalışma ortamında 
aradıkları özelliklerin arasında organizasyon ve planlama yapma önemli 
bir yer tutmaktadır. Hesap tutmak ve rapor düzenlemek onlar için ideal 
etkinliklerdir. Bu tipler çalıştıkları iş ortamında hesap makinası, fotokopi 
makinası ve dosyalar bulunmasını önemserler.” 

MKTE her boyutta 5 soru olacak şekilde toplam 30 sorudan oluşmaktadır ve ters 
madde bulunmamaktadır. Katılımcılar MKTE’de bulunan her bir maddeye “Hiç 
Katılmıyorum (1) ve Tamamen Katılıyorum (9)” olacak şekilde hazırlanmış likert 
tipi derecelendirme ölçeğinde yanıt vermişlerdir. Katılımcılar her bir boyut için en 
az 5, en fazla 45 puan alabilmektedirler. Katılımcıların MKTE’nin alt boyutlarının 
her biri için ayrı toplam puan alınarak en yüksek 3 tip katılımcının mesleki kişilik 
tipi olarak yorumlanmaktadır. MKTE’ye ait güvenirlik analizi sonucu Tablo 1’de 
verilmiştir.  

Tablo 1. MKTE’nin alt boyutlarına ilişkin güvenirlik değerleri 

 
Madde Sayısı 

(N) 
Katsayı 

(α) 

B
O

Y
U

T
L

A
R

 Araştırıcı Tip 5 .834 
Sosyal Tip 5 .835 
Sanatçı Tip 5 .834 

Geleneksel Tip 5 .818 
Gerçekçi Tip 5 .830 
Girişimci Tip 5 .811 

Mesleki Kişilik Tipleri Envanteri 30 .931 

Tablo incelendiğinde MKTE’nin alt boyutlarından “Araştırıcı Tip” için güvenirlik 
α=.834, “Sosyal Tip” için güvenirlik α=.835, “Sanatçı Tip” için güvenirlik α=.834, 
“Geleneksel Tip” için α=.818, “Gerçekçi Tip” için α=.830, “Girişimci Tip” için α=.811 
ve MKTE için güvenirlik α=.931 olarak hesaplanmıştır. MKTE’ye ait veriler çevrim 
içi ortamda Türkiye geneli katılımcılardan 2022 yılı Mart-Nisan ayları arasında 
toplanmıştır. 

2.3. Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini Türkiye genelinde eğitim gören ortaokul öğrencileri 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise çevrim içi ortamda MKTE’ye yanıt 
veren ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleme yöntemi 
olarak kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemi; 
çaba, para ve zaman tasarrufu yapabilmek için kolay ulaşılabilen örneklemi 
seçmek olarak açıklanmaktadır (Baltacı, 2018). Bu kapsamda araştırmaya katılan 
öğrencilerin %58’i (N= 772) kız, %42’si (N=559) erkektir. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin kayıtlı oldukları okul türleri, eğitim gördükleri sınıf düzeyleri ve bilim 
ve sanat merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı olma durumlarına göre dağılımları Tablo 
2’de verilmiştir. 

  



134          Küçükseymen, H., Öcal, Ö., Tan, Ö., Köse, A., Sever, E., Doğan,  S. & Kısabacak, F. (2022). 
Examination of Vocational Personality Types of Secondary School Students in Terms 
of Different Variables 

Tablo 2. Demografik bilgilerin cinsiyete göre dağılımı 

  Sınıf Düzeyi Okul Türü 
BİLSEM’e Kayıtlı 

Olma Durumu 

  
5. 

Sınıf 
6. 

Sınıf 
7. 

Sınıf 
8. 

Sınıf 
Devlet 
Okulu 

Özel 
Özel 

Evet Hayır 

Kız 
f 197 232 193 150 701 71 133 639 

% 25,5 30,1 25 19,4 90,8 9,2 17,2 82,8 

Erkek 
f 173 141 144 101 509 50 103 456 

% 30,9 25,2 25,8 18,1 91,1 8,9 18,4 81,6 

Tablo incelendiğinde kız öğrencilerin %25,5’inin 5. sınıf, %30,1’inin 6. sınıf, 
%25’inin 7. sınıf ve %19,4’ünün 8. sınıf düzeyinde eğitim aldıkları, erkek 
öğrencilerin ise  %30,9’unun 5. sınıf, %25,2’sinin 6. sınıf, %25,8’inin 7. sınıf ve 
%18,1’inin 8. sınıf düzeyinde eğitim aldıkları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan kız öğrencilerin %90,8’inin devlet okuluna, %9,2’sinin ise özel 
okula kayıtlı oldukları görülürken erkek öğrencilerin %91,1’inin devlet okuluna, 
%8,9’unun ise özel okula kayıtlı oldukları görülmektedir. 

Ayrıca kız öğrencilerin %17,2’sinin BİLSEM’e kayıtlı olduğu, %82,8’inin kayıtlı 

olmadığı görülürken erkek öğrencilerin %18,4’ünün BİLSEM’e kayıtlı olduğu, 

%81,6’sının BİLSEM’e kayıtlı olmadığı görülmektedir. 

Katılımcıların eğitim gördükleri sınıf düzeylerine göre kayıtlı oldukları okul türü ve 

BİLSEM’e kayıtlı olma durumlarına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3. Demografik bilgilerin eğitim görülen sınıf düzeyine göre dağılımları 
  Okul Türü BİLSEM’e Kayıtlı Olma Durumu 
  Devlet Okulu Özel Okul Hayır Evet 

5. Sınıf 
f 337 33 286 84 

% 91,1 8,9 77,3 22,7 

6. Sınıf 
f 332 41 281 92 

% 89 11 75,3 24,7 

7. Sınıf 
f 309 28 292 45 

% 91,7 8,3 86,6 13,4 

8. Sınıf 
f 232 19 236 15 

% 92,4 7,6 94 6 

Tablo incelendiğinde 5. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilerin %91,1’inin 
devlet okulunda, %8,9’unun özel okulda kayıtlı oldukları görülmektedir. 
%77,3’ünün BİLSEM’e kayıtlı olmadığı %22,7’sinin ise BİLSEM’e kayıtlı olduğu 
görülmektedir. 

6. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilerin %89’unun devlet okulunda, %11’inin 
özel okulda kayıtlı oldukları görülmektedir. %75,3’ünün BİLSEM’e kayıtlı olmadığı 
%24,7’sinin ise BİLSEM’e kayıtlı olduğu görülmektedir. 

7. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilerin %91,7’sinin devlet okulunda, 
%8,3’ünün özel okulda kayıtlı oldukları görülmektedir. %86,6’sının BİLSEM’e 
kayıtlı olmadığı %13,4’ünün ise BİLSEM’e kayıtlı olduğu görülmektedir. 

8. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilerin %92,4’ünün devlet okulunda, 
%7,6’sının özel okulda kayıtlı oldukları görülmektedir. %94’ünün BİLSEM’e kayıtlı 
olmadığı %6’sının ise BİLSEM’e kayıtlı olduğu görülmektedir. 
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2.4. Verilerin Analizi 

Veriler SPSS 26.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler çevrim içi 
olarak toplandığından dolayı kayıp veri bulunmamaktadır. Analizlerde betimleyici 
istatistik yöntemlerinden faydalanılmış frekans tabloları ve çapraz tablolar 
kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken alt boyutlar için ayrı ayrı toplam puanlar 
alınmıştır. Daha sonra alt boyutlara ait toplam puanların cinsiyet, kayıtlı olunan 
okul türü, eğitim görülen sınıf düzeyi ve BİLSEM’e kayıtlı olma değişkenlerine göre 
ortalamaları alınarak raporlanmıştır.  

3. Bulgular ve Yorumlar 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen verilere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre mesleki kişilik tipleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

Grafik 1.  Cinsiyete göre mesleki kişilik tipleri 

 

Grafik incelendiğinde kız öğrenciler için ilk üç mesleki kişilik tipi sırasıyla sosyal 

(𝑋=33,67), sanatçı (𝑋=28,82) ve araştırıcı (𝑋=28,85) tiptir. Erkek öğrenciler için ilk 

üç sıradaki mesleki kişilik tipi ise sırasıyla sosyal (𝑋=32,33), araştırıcı (𝑋=28,20) 

ve geleneksel (𝑋=25,62) tiptir. 

Öğrencilerin eğitim gördükleri sınıf düzeylerine göre mesleki kişilik tipleri 
aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

 

  

Araştırıcı Sosyal Sanatçı Geneleksel Gerçekçi Girişimci

Kız 28,85 33,67 31,25 28,82 16,67 15,27

Erkek 28,2 32,33 24,51 25,62 25,05 20,82
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Grafik 2.  Eğitim görülen sınıf düzeyine göre mesleki kişilik tipleri 

 

Grafik incelendiğinde 5. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrenciler için ilk üç mesleki 

kişilik tipi sırasıyla sosyal (𝑋=34,12), araştırıcı (𝑋=31,02) ve sanatçı (𝑋=30,16) 
tiptir. 6. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrenciler için ilk üç mesleki kişilik tipi 

sırasıyla sosyal (𝑋=33,20), sanatçı (𝑋=28,79) ve araştırıcı (𝑋=28,43) tiptir. 7. sınıf 
düzeyinde eğitim gören öğrenciler için ilk üç mesleki kişilik tipi sırasıyla sosyal 

(𝑋=32,45), araştırıcı (𝑋=27,92) ve sanatçı (𝑋=26,99) tiptir. 8. sınıf düzeyinde 

eğitim gören öğrenciler için ilk üç mesleki kişilik tipi sırasıyla sosyal (𝑋=32,35), 

sanatçı (𝑋=27,21) ve araştırıcı (𝑋=26,07) tiptir. 

Öğrencilerin kayıtlı oldukları okul türüne göre mesleki kişilik tipleri aşağıdaki 
grafikte verilmiştir. 

Grafik 3.  Kayıtlı olunan okul türüne göre mesleki kişilik tipleri 

 

Araştırıcı Sosyal Sanatçı Geleneksel Gerçekçi Girişimci

5. Sınıf 31,02 34,12 30,16 29,7 21,62 17,03

6. Sınıf 28,43 33,2 28,79 27,15 19,36 16,32

7. Sınıf 27,92 32,45 26,99 26,9 20,18 18,81

8. Sınıf 26,07 32,35 27,21 25,44 19,33 18,71
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Grafik incelendiğinde devlet okuluna kayıtlı öğrenciler için ilk üç mesleki kişilik 

tipi sırasıyla sosyal (𝑋=33,03), araştırıcı (𝑋=28,47) ve sanatçı (𝑋=28,35) tiptir. 
Özel okula kayıtlı öğrenciler için ilk üç mesleki kişilik tipi sırasıyla sosyal 

(𝑋=33,82), araştırıcı (𝑋=29,65) ve sanatçı (𝑋=29,01) tiptir.  

Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM)’e kayıtlı olma durumlarına göre 
mesleki kişilik tipleri aşağıdaki grafikte verilmiştir. 

Grafik 4.  BİLSEM’e kayıtlı olma durumlarına göre mesleki kişilik tipleri 

 

Grafik incelendiğinde BİLSEM’e kayıtlı olmayan öğrenciler için ilk üç mesleki kişilik 

tipi sırasıyla sosyal (𝑋=32,08), sanatçı (𝑋=28,28) ve araştırıcı (𝑋=28,09) tiptir. 
BİLSEM’e kayıtlı olan öğrenciler için ilk üç mesleki kişilik tipi sırasıyla sosyal 

(𝑋=34,49), araştırıcı (𝑋=30,80) ve sanatçı (𝑋=29,05) tiptir.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Yapılan araştırma sonucunda; 

 Mesleki kişilik tipleri cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde kız ve erkek 
öğrencilerin ilk iki sıradaki mesleki tiplerinin aynı olduğu üçüncü sıradaki 
mesleki kişilik tipinin erkek öğrenciler için geleneksel, kız öğrenciler için 
sanatçı tip olduğu, 

 Mesleki kişilik tipleri eğitim görülen sınıf düzeyine göre incelendiğinde tüm 
sınıf düzeylerinde birinci mesleki kişilik tipinin aynı olduğu; ikinci sıradaki 
mesleki kişilik tipinin 5 ve 7. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrenciler için 
araştırıcı tip, 6 ve 8. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrenciler için sanatçı tip 
olduğu; üçüncü sıradaki mesleki kişilik tipinin 5 ve 7. sınıf düzeyinde eğitim 
gören öğrenciler için sanatçı tip, 6 ve 8. sınıf düzeyinde eğitim gören 
öğrenciler için araştırıcı tip olduğu, 

 Mesleki kişilik tipleri kayıtlı olunan okul türü değişkenine göre 
incelendiğinde devlet ve özel okula kayıtlı öğrencilerin ilk üç sıradaki 
mesleki kişilik tiplerinin sırasıyla aynı olduğu, 

 Mesleki kişilik tipleri BİLSEM’e kayıtlı olma durumlarına göre 
incelendiğinde öğrencilerin birinci mesleki kişilik tipinin aynı olduğu; ikinci 
sıradaki mesleki kişilik tipinin BİLSEM’e kayıtlı olan öğrenciler için 

Araştırıcı Sosyal Sanatçı Geleneksel Gerçekçi Girişimci

Kayıtlı Değil 28,09 32,8 28,28 27,83 19,81 17,48

Kayıtlı 30,8 34,49 29,05 25,78 21,92 18,12
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araştırıcı tip, BİLSEM’e kayıtlı olmayan öğrenciler için sanatçı tip olduğu; 
üçüncü sıradaki mesleki kişilik tipinin BİLSEM’e kayıtlı olan öğrenciler için 
sanatçı tip, BİLSEM’e kayıtlı olmayan öğrenciler için araştırıcı tip olduğu 
görülmüştür. 

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar incelendiğinde cinsiyet değişkenine 
göre ilk iki sıradaki mesleki tipleri aynı olsa da üçüncü sıradaki mesleki kişilik 
tipinin erkek öğrenciler için geleneksel, kız öğrenciler için ise sanatçı tip olduğu 
görülmüştür. Bu durum Öksüz ve Karalar (2020) tarafından gerçekleştirilen 
araştırma ile de örtüşmektedir. Gerçekleştirilen araştırmada “Meslek Kararı Verme 
Yetkinliği” açısından kız öğrencilerin yetkinliğinin erkek öğrencilerin yetkinliğine 
göre daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda okul rehberlik servisleri 
tarafından yürütülen meslek seçim sürecine dair hizmetlerde tüm öğrencilere grup 
olarak hizmet verilmesinin yanı sıra kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı hizmet 
verilmesinin meslek seçim sürecinin daha başarılı olmasını sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Elde edilen sonuçlar eğitim görülen sınıf düzeyine göre incelendiğinde 5 ve 7. sınıf 
öğrencilerinin kendi aralarında, 6 ve 8. sınıf öğrencilerinin ise kendi aralarında 
benzer sıralamada kişilik tiplerine sahip olduğu görülmektedir. Öksüz ve Karalar 
(2020) tarafından gerçekleştirilen araştırmada da  “Meslek Kararı Verme 
Yetkinliği” açısından 7. sınıf öğrencilerin yetkinliğinin 8. sınıf öğrencilerin 
yetkinliğine göre daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. Bu durum araştırma ile 
benzer sonuçlar elde edildiği şeklinde yorumlanabilir.  

Bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı olma durumları değişkeni açısından elde edilen 
sonuçlar incelendiğinde bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı olan ile kayıtlı olmayan 
öğrencilerin iki ve üçüncü sırada yer alan mesleki kişilik tipleri sıralamalarının 
birbirinin tam tersi olduğu görülmüştür. Bu durumun nedeninin bilim ve sanat 
merkezlerine öğrenci alım sürecinden kaynaklandığı düşünülmüştür. Benzer 
çalışmalar gerçekleştirilerek araştırma sonuçları karşılaştırılabilir. 

Ayrıca araştırma farklı örneklem grupları ve farklı değişkenler açısından 
gerçekleştirilebilir. Araştırma sayısında artışın sağlanmasının meslek seçim 
sürecine ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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