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Öz
Kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği, kariyer keşfi öz-yeterliği, yetenek gelişimi
öz-yeterliği ve çalışma alışkanlıkları-iş değerleri öz-yeterliği alt boyutlarından oluşan
çok boyutlu bir kavramdır. Kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği kavramı öğrencilerin
kariyer gelişimleri sürecinde yetenek ve becerilerini en üst düzeye çıkarmalarına yönelik
inançlarını ifade eder. Bu çalışmada ergenlerin kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği
düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Ergenlerin kariyer
ve yetenek gelişimi öz-yeterliği düzeyleri, üst bilişsel farkındalık, yaşam doyumu, algıladıkları arkadaş sosyal desteği düzeyleri ve cinsiyet açısından incelenmiştir. Çalışma
grubunu 1047 ergen oluşturmaktadır. Verilerin analizi sırasında cinsiyet ile kariyer ve
yetenek gelişimi öz-yeterliği düzeyinin önemli bir biçimde farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız gruplar t testi ile incelenmiştir. Üst bilişsel farkındalık, yaşam doyumu ve algılanan arkadaş sosyal desteğinin, kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliğini yordamasına
ilişkin bulgular için regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada üst bilişsel farkındalı*)
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ğın, yaşam doyumunun ve algılanan arkadaş sosyal desteğinin, kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliğini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yordama ilişkisinde üst bilişsel farkındalığın modele en fazla katkı yapan değişken olduğu bulunmuştur. Araştırma sonucunda
kızların erkeklerden daha yüksek kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği düzeyine sahip
olduğu bulunmuştur. Bu bulgulara paralel biçimde, eğitim politikaları şekillendirilirken,
kariyer gelişimine katkı sunmak amacıyla müfredatta daha fazla üst bilişsel etkinliklere
yer verilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz-Yeterliği, Üst Bilişsel Farkındalık, Yaşam Doyumu, Algılanan Arkadaş Sosyal Desteği, Regresyon.

The Relationship Between Career and Talent Development Self-Efficacy with
Metacognitive Awareness, Life Satisfaction and Perceived Social Support from
Friends
Abstract

Career and talent development self-efficacy is a multidimensional concept consisting of
career exploration self-efficacy, talent development self-efficacy, and work habits-values
self-efficacy. The concept of career and talent development self-efficacy expresses the beliefs
of students in enhancing their skills and abilities during their career development process.
The present study aimed to investigate the career and talent development self-efficacy of
adolescents through various variables. During the study career and talent development
self-efficacy of adolescents were examined in terms of metacognitive awareness, life
satisfaction, perceived social support from friends, and gender. The study group of the
present study included 1047 adolescents. During the data analyses, whether the level of
“career and talent development self-efficacy” and gender significantly differentiated was
examined by the independent samples t-test. Regression analysis was used for findings
regarding metacognitive awareness, life satisfaction, and perceived friend social support,
predicting career and talent development self-efficacy. In the study, it was concluded that
metacognitive awareness, life satisfaction, and perceived friend social support predict
career and talent development self-efficacy. Metacognitive awareness was found to be the
variable that contributed most to the model in the predictive relationship. As a result of
the research, it was found that girls have higher levels of career and talent development
self-efficacy than boys. In line with these findings, while shaping education policies, it has
been suggested to include more metacognitive activities in the curriculum to contribute
to career development.
Keywords: Career and Talent Development Self-Efficacy, Metacognitive Awareness,
Perceived Friend Social Support, Life Satisfaciton, Regression.
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1. Giriş

Dünya Sağlık Örgütü ergenliği 10 ile 19 yaşı kapsayan bir dönem olarak ele almıştır
(WHO, 2006). Ergenlik döneminde bireyler, kariyer gelişimi açısından farklı problemler
yaşayabilir. Ergenlik dönemindeki birey kariyer sorunlarında ilerleme sağlamayı, psikolojik danışma sürecinde temel amaç olarak görebilir (Wong ve Yuen; 2019).

Ergenlik döneminde bireylere kariyer yardımının sağlanmasında, kariyer gelişimi ile
ilişkili kavramlarının incelenmesi önemlidir. Kariyer gelişimi sürecinde etkili olan psikolojik mekanizmaların araştırılması, bu konuda sahada çalışan uygulayıcılara yol gösterici olabilir. Bu çalışmada kariyerle ilişkili öz-yeterlik modellerinden biri olan kariyer ve
yetenek gelişimi öz-yeterliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kariyer ve yetenek gelişimi
öz-yeterliği, öğrencilerin güçlenmelerine, yeteneklerini ve becerilerini en üst düzeye çıkarmalarına yönelik inançlarını ifade eden bir kavramdır (Yuen, Gysbers, Chan, Lau ve
Shea, 2010).

Kariyer bireyin yaşamdaki rollerinin ve başardıklarının genel tablosudur. Yetenek bireyin potansiyeli doğrultusunda gelişen/geliştirilen bilişsel, duyuşsal ya da psikomotor
becerilerini ifade eder (Kuzgun, 2006). Öz-yeterlik ise bireyin bir performansı sergileme
konusunda yeterli olup olmadığı veya başarılı olup olmayacağına yönelik inancıdır (Bandura, 1977; 1997). Kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği kariyer gelişimi sürecinde
bireyin yetenek gelişimine, kariyer keşfine ve çalışma disiplinine ilişkin yargı ve inançlarına vurgu yapan bir kavramdır (Yuen ve diğ., 2010).
Üst biliş bireyin kendi düşünme süreçleri hakkında düşünme ve kendi düşünme süreçlerini yönetme yeteneği olarak tanımlanır (Branigan ve Donaldson, 2020). Üst bilişsel
farkındalık kavramı nasıl düşündüğümüz ve nasıl öğrendiğimiz hakkında farkındalığımızı ifade etmektedir (Papaleontiou-Louca, 2019). Üst bilişsel farkındalığın öğrenmede
başarıya götüren bir unsur olmasının yanında (Abdellah, 2015; Vrugt ve Oort, 2008),
bireyin kariyer gelişimi ile ilgili önemli bir yapı da olabileceği (Burman, Boscardin ve
Van Schaik, 2014; Byars-Winston ve Fouad, 2006; Symes ve Stewart, 1999) değerlendirilebilir. Üst bilişin gerek öğrenme ve kariyer alanları ile ilişkili olması, gerek de öz-yeterlikle birlikte akademik başarıyı arttırabileceği düşüncesi (Cera, Mancini ve Antonietti,
2013; Coutinho ve Neuman, 2008) üst bilişsel farkındalığın kariyer ve yetenek gelişimi
öz-yeterliği ile yakından ilişkili bir kavram olabileceğine işaret etmektedir.

Yaşam doyumu, yaşam kalitesinin öznel bir bileşeni olarak tanımlanmıştır (Ginevra
ve diğ., 2018). Yaşam doyumu bireyin mevcut yaşam koşullarının, idealize ettiği yaşam
koşulları ile ne derecede benzer olduğuna ilişkin kendi değerlendirmesidir (Diener, Emmons, Larsen ve Griffin, 1985). Yaşam doyumunun, sosyal ilişkiler ve akademik başarı
ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Lewis, Huebner, Malone ve Valois, 2011; Suldo, Thalji
ve Ferron, 2011). Yaşam doyumu ergenlerin akademik başarılarını etkilediği gibi, özyeterliklerini de etkileyebilir (Azizli, Atkinson, Baughman ve Giammarco, 2015; Capri,
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Ozkendir, Ozkurt ve Karakus, 2012). Bu doğrultuda ergenlerde yaşam doyumu, kariyer
ve yetenek gelişimi öz-yeterliğini açıklayabilecek bir kavram olarak düşünülebilir.

Algılanan sosyal destek bireyin diğer insanlara güvenli bir şekilde bağlı oldukları
konusundaki bilişsel değerlendirmesidir (Barrera, 1986). Ergenlik döneminde özellikle
akran ilişkilerinin önem kazanması nedeniyle (Santrock, 2011), algılanan arkadaş sosyal
desteğinin kariyer açısından incelenmesi gereken bir kavram olduğu düşünülmüştür. Bu
doğrultuda algılanan arkadaş sosyal desteğinin kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği
için bir yordayıcı olabileceği düşünülebilir. Dolayısıyla kariyer ve yetenek gelişimi özyeterliği ile ilişkili olabileceği değerlendirilen üst bilişsel farkındalık, yaşam doyumu ve
algılanan arkadaş sosyal desteğinin, kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliğinin yordayıcıları olabileceği düşünülmüştür.

Kariyerle ilişkili çalışmalar incelendiğinde Türkiye’de ergenlere yönelik çalışmaların
oldukça sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Ergenlik dönemi kariyer gelişimi açısından
oldukça önemli bir dönemdir (Santrock, 2011). Bu çalışma ergenlik dönemindeki bireylerle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kariyer ile üst biliş arasındaki ilişkiyi inceleyen yurtdışında çeşitli çalışmalar olmasına rağmen (Burman ve diğ., 2014; Byars-Winston ve
Fouad, 2006; Symes ve Stewart, 1999) Türkiye’de üst biliş ve kariyer ilişkisini araştıran
çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca Türkiye’de farklı kariyer öz-yeterlik modelleri örneğin
kariyer kararı verme öz-yeterliği (Mert, Duman ve Kahraman, 2019), kariyer araştırma
öz-yeterliği (Kabadayı ve Şahin, 2019) incelenmesine rağmen kariyer ve yetenek gelişimi
öz-yeterliği modelini inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Tüm bunlardan hareketle
bu çalışmada üst bilişsel farkındalık, yaşam doyumu ve algılanan arkadaş sosyal desteği
değişkenlerinin kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliğini yordama durumunun araştırılması amaçlanmıştır.
2. Yöntem
Araştırma ilişkisel tarama modeli doğrultunda gerçekleştirilmiştir. Karasar (2003)
farklı değişkenler arasındaki eş zamanlı değişimin belirlenmesinde ilişkisel tarama modelinin kullanılabileceğini ifade etmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama modeliyle, katılımcıların kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği düzeyleri ile üst bilişsel farkındalık düzeyleri, yaşam doyumu düzeyleri, algılanan arkadaş sosyal desteği düzeyleri ve cinsiyetleri
arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
2.1. Çalışma grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu 1047 ergen oluşturmaktadır. Araştırma verileri
İstanbul’da yaşayan bireylerden toplanmıştır. Araştırmada uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya 570’i erkek (%54,4), 477’i kız (%45,6) olmak üzere toplam 1047
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birey katılmıştır. Katılımcıların yaşları 13 ile 17 arasında değişmektedir. Katılımcıların
yaş ortalaması 14.46’dır.
2.2. Veri toplama araçları

2.2.1. Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz-yeterliği Ölçeği

Kariyer ve Yetenek Gelişimi Öz-yeterliği Ölçeği Yuen ve diğ. (2010) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin uyarlama çalışması ise bu çalışmanın bir bölümü olarak gerçekleştirilmiştir. Ölçekten alınan puanların yüksekliği, kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği
düzeyinin olumlu yönde arttığını göstermektedir. Ölçek 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek minimum puan 18, maksimum puan ise 108’dir. Ölçeğin iç tutarlık
katsayısı .92 olarak bulunmuştur.
2.2.2. Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği-B Formu

Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği-B Formu, Sperling, Howard, Miller ve Murphy (2002)
tarafından geliştirilmiştir. Uyarlama çalışması ise Karakelle ve Saraç (2007) tarafından
yapılmıştır. Ölçekten alınan puanların artması, bireyin üst bilişsel farkındalık düzeyinin
arttığını göstermektedir. Ölçek 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek minimum puan 18, maksimum puan ise 90’dır. Bu çalışma için ölçeğin iç tutarlılık katsayısı
.92 olarak bulunmuştur.
2.2.3. Yaşam Doyumu Ölçeği

Diener ve diğ. (1985) tarafından geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği’nin uyarlama çalışmasını Köker (1991) yapmıştır. Ölçekten alınan puanların yüksekliği, bireyin yaşam
doyumu düzeyinin yüksekliğini göstermektedir. Ölçek 5 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek minimum puan 5, maksimum puan ise 35’tir. Bu çalışmada ölçeğin iç
tutarlılık katsayısı .83 olarak bulunmuştur.
2.2.4. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Ölçeğin geliştirme çalışması Zimet, Dahlem, Zimet ve Farley (1988) tarafından yapılmıştır. Uyarlama çalışması ise Eker, Arkar ve Yaldız (2001) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin Arkadaş Alt Ölçeği
kullanılmıştır. Bu alt ölçekten alınan puanlar, bireyin arkadaşından algıladığı sosyal desteğin düzeyini göstermektedir. Bu alt ölçeğin madde sayısı 4’tür. Ölçekten alınabilecek
minimum puan 4, maksimum puan ise 28’dir.
2.3. Veri Analizi

Araştırma verileri yüksek lisans tezi çalışması kapsamında, gönüllük esası doğrultusunda toplanmıştır. Çalışmaya katılmak istemeyen ve/veya veli izni olmayan öğrenciler
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çalışmaya dâhil edilmemiştir. Çalışma 18 yaş altı bireylerle gerçekleştirildiği için velilerden yazılı onam belgesi alınmıştır. Katılımcılara araştırmanın amacı net bir biçimde
anlatılmıştır. Ölçeklerin doldurulma süresi 15 ile 30 dk. arasında sürmüştür. Araştırma
kapsamında toplanan veri setini analiz etmek amacıyla, bağımsız gruplar t testi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada yaşam doyumunun, algılanan arkadaş sosyal desteğinin ve üst bilişsel farkındalığın, kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliğini yordaması
regresyon modeli ile araştırılmıştır. Kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği ile cinsiyet
arasındaki ilişkiler bağımsız gruplar t testi ile araştırılmıştır.
3. Bulgular

3.1. Cinsiyet değişkenine ait bulgular

Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği puanları araştırılmıştır. Çalışma grubu 570 erkekten ve 477 kızdan oluşmaktadır. Bulgular
Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları
Cinsiyet

Kız
Erkek

N

477
570

X
89.86
84.54

Ss

13.48
15.72

Sd

t

p

1045

5.81

<.001

Katlımcıların kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği puanları cinsiyetlerine göre karşılaştırıldığında anlamlı biçimde farklılaştığı bulunmuştur (t1045 =5,81; p<.05). Erkeklerin
puan ortalamasının (X=84.54), kızların puan ortalamasından (X=89.86) düşük olduğu
görülmüştür.
3.2. Hiyerarşik regresyon modeli

Kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği, üst bilişsel farkındalık, yaşam doyumu ve algılanan arkadaş sosyal desteği değişkenleri arasındaki korelasyonlar Pearson korelasyon
testi ile araştırılmıştır. Pearson korelasyon testi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Değişkenlere ait korelasyon değerleri
Değişkenler

1

2

2. Üsbilişsel farkındalık

.72**

-

3. Algılanan arkadaş sosyal desteği

.39**

.33**

-

4. Yaşam doyumu

.43**

.43**

.34**

1. Kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği

**p<.001

-

3

4

-
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Tablo 2’de de görüldüğü üzere, tüm değişkenler arasında anlamlı ilişkilerin olduğu
görülmektedir. Değişkenler arasında .85 ve üzeri korelasyon olmadığı belirlenmiştir. Bu
durum çoklu bağlantı problemi olmadığına işaret etmektedir (Kline, 2010). Ayrıca çoklu
bağlantı sorununu incelemek amacıyla VIF ve Tolerans değerleri incelenmiştir. VIF değerlerinin 1.13 ile 1.29 arasında sıralandığı ve Tolerans değerlerinin .77 ile .89 arasında
sıralandığı bulunmuştur. Bu değerlerin VIF için kabul edilen 10 değerinden küçük olma,
Tolerans için kabul edilen .10’dan büyük olma kabul edilebilir değer aralığı içinde oldukları görülmüştür (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010). Bu sonuçlar çoklu bağlantı
problemi olmadığını göstermektedir. Hiyerarşik regresyon analiziyle kariyer ve yetenek
gelişimi öz-yeterliğinin, üst bilişsel farkındalık, yaşam doyumu ve algılanan arkadaş sosyal desteği değişkenlerince yordanıp yordanmadığı belirlenmiştir. Bulgular Tablo 3’de
sunulmuştur.
Tablo 3: Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları
Değişkenler
1. Model

2. Model

B

Sh

β

t

p

%95 Güven Aralığı

Sabit

23,33

1,94

---

11,98 <.001

19,51 ile 27,16

Üst bilişsel farkındalık

0,88

0,03

0,72

33,14 <.001

0,82 ile 0,93

Sabit

20,10

1,94

---

10,38 <.001

16,30 ile 23,90

Üst bilişsel farkındalık

0,804

0,03

0,66

29,50 <.001

0,75 ile 0,86

0,40

0,51

0,18

7,87

<.001

0,30 ile 0,50

Sabit

19,14

1,92

---

9.96

<.001

15,36 ile 22,91

Üst bilişsel farkındalık

0,75

0,03

0,61

26.14 <.001

0,70 ile 0,81

0,34

0,05

0,15

6,54

<.001

0,24 ile 0,44

0,24

0,05

0,12

5,17

<.001

0,15 ile 0,33

Algılanan arkadaş sosyal
desteği

3. Model Algılanan arkadaş sosyal
desteği
Yaşam doyumu

1. Model, R = .72, R2 = .51, ΔR2 = .51, F = 1098,39, p < .001
2. Model, R = .73, R2 = .54, ΔR2 = .03, F = 612,23,  p < .001

3. Model, R = .74, R2 = .55, ΔR2 = .01, F = 427,13,  p < .001, Durbin-Watson = 1.07

Tablo 3’de de görüldüğü üzere hiyerarşik regresyon analizinde model 1’de üst bilişsel
farkındalık değişkeni katılımcıların kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği düzeylerinin %51’ini açıklamaktadır ve model 1 anlamlıdır (R=.72, R2=.51, p<.001). Model 2’de
algılanan arkadaş sosyal desteğinin analize dâhil edilmesiyle üst bilişsel farkındalık ile
birlikte katılımcıların kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği düzeylerini açıklama oranı
%54’e yükselmiştir ve model 2 de anlamlıdır (R=.73, R2=.54, p<.001). Model 3’te yaşam
doyumu değişkeninin analize dâhil edilmesiyle katılımcıların kariyer ve yetenek gelişimi
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öz-yeterliği değişkenini açıklama düzeyinin %55’e çıktığı görülmektedir (R=.74; R2=.55;
p<.001). Üst bilişsel farkındalık, yaşam doyumu ve algılanan arkadaş sosyal desteği
değişkenleri birlikte kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliğindeki değişiminin %55’ini
açıklamaktadır. Standartlaştırılmış regresyon katsayılarına (β) göre, yordayıcı değişkenlerin kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği üzerindeki göreli önem sırasına göre üst
bilişsel farkındalık (β=.61), algılanan arkadaş sosyal desteği (β=.15) ve yaşam doyumu
(β=.12) şeklindedir. Regresyon katsayılarının anlamlılığına ilişkin t-testi sonuçları incelendiğinde, üst bilişsel farkındalık, algılanan arkadaş sosyal desteği ve yaşam doyumu değişkenlerinin kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği üzerinde istatistiksel olarak anlamlı
bir etkiye sahip olduğu görülmektedir (p<.001). Tablo 3 incelendiğinde Durbin-Watson
değerinin birden büyük olması dolaysıyla değişkenler arasında otokorelasyon sorununun
bulunmadığı anlaşılmıştır.
Regresyon analizi sonucuna göre tahmin edilen model aşağıdaki gibidir:

Kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği düzeyi = 0,61x(üst bilişsel farkındalık) +
0,12x(yaşam doyumu) + 0,15x(algılanan arkadaş sosyal desteği).
4. Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada kızların kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği düzeylerinin, erkeklerden yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuç kızların mesleki olgunluk düzeylerinin
erkeklerden yüksek olmasından kaynaklanabilir. Araştırmalar kızların kariyer gelişimi
(Sapmaz, 2010) ve mesleki olgunluk düzeyi (Babarović ve Šverko, 2016; Park ve Jun,
2017) puanlarının erkeklere göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca erkeklerin
mesleki kararsızlıklarının (Öztemel, 2012) kızlara göre önemli düzeyde yüksek olduğu
bulunmuştur. Alanyazındaki bazı çalışmalarda tam tersi sonuçlar görülmektedir. Örneğin
cinsiyet açısından mesleki olgunluk ve kariyer uyumluluk düzeyine ilişkin anlamlı bir
farklılık olmadığı sonucuna ulaşan araştırmalar da mevcuttur (Ghosh ve Fouad, 2017;
Negru-Subtirica ve Pop, 2016). Kariyer öz-yeterliği, mesleki değerlerle ilişkili bir kavramdır (Hackett, 1995). Super ve Šverko (1995) mesleki değerlerin kariyer gelişimini
etkilediğini belirtmişlerdir. Rottinghaus ve Zytowski (2006) kızların başarı, iş çevresi
ve saygınlık mesleki değerlerine erkeklerden daha fazla önem verdiklerini bulmuşlardır.
Kızların kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliği düzeylerinin erkeklerden farklılaşmasının sebebi kızların ve erkeklerin mesleki değerlerinin farklılaşmasından kaynaklanabilir.
Bu çalışmada üst bilişsel farkındalığın, algılanan arkadaş sosyal desteğinin ve yaşam
doyumunun, kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliğini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alanyazında üst bilişin akademik başarı üzerinde etkisi olduğu bulunmuştur (Abdellah,
2015; Vrugt ve Oort, 2008). Sapmaz (2010) sözel ve sayısal yeteneklerin, kariyer gelişimini anlamlı bir şekilde yordadığını belirtmiştir. Özyürek (1995) kariyer öz-yeterliğinin yetenek ölçümlerini yordamada önemli olduğunu belirtmiştir. Rohde ve Thompson
(2007) zihinsel yeteneğin akademik başarıyı yordadığını bulmuştur. Ulas-Kilic, PeilaShuster, Demirtas-Zorbaz ve Kızıldağ (2018) okul başarı puanının kariyer kararı verme
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öz-yeterliğini yordadığı sunucuna ulaşmıştır. Akademik başarı, üst biliş ve kariyer özyeterliği arasındaki ilişkiler, bu çalışmadaki üst bilişsel farkındalığın kariyer ve yetenek
gelişimi öz-yeterliğini yordama durumunun sebebi olabilir.
Alanyazın incelendiğinde akademik performans ile üst bilişsel beceriler (Aloqleh ve
Teh, 2019; Desoete, 2008; Kramarski, 2008; Freeman, Karayanidis ve Chalmers, 2017),
yaşam doyumu (Jovanović, 2016; Lyons ve Huebner, 2015; Shek ve Li, 2015) ve algılanan sosyal destek (Li, Han, Wang, Sun ve Cheng, 2018; Wright, 2018; Yıldırım, 2006)
arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Bu araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde kariyer gelişimi, akademik başarı, yaşam doyumu ve sosyal destek arasındaki ilişkiler dolayısı ile yaşam doyumu ve algılanan arkadaş sosyal desteği kariyer ve
yetenek gelişimi öz-yeterliğini yordamada etkili olmuş olabilir.

Eğitim-öğretim ve kariyer psikolojik danışmanlığı sürecinde kariyerle ilişkili kavramların anlaşılması kariyer müdahalelerinin daha etkili şekilde planlanmasını sağlayabilir.
Bu çalışmada kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliğini, üst bilişsel farkındalık, yaşam
doyumu ve algılanan arkadaş sosyal desteği değişkenlerinin yordadığı bulunmuştur. Bu
yordayıcı ilişkide en fazla katkı sağlayan değişkenin üst bilişsel farkındalık olduğu bulunmuştur. Dolayısı ile kariyer öz-yeterliğine yönelik müdahale gerçekleştirecek uzmanların
üst bilişsel süreçlere yönelik çalışmalar yapmasının müdahalenin daha etkili olmasına
katkı sağlayacağı düşünülebilir.

Yurt dışında yapılan önceki çalışmalarda akademik performansla yakından ilişkili
olduğu(Abdellah, 2015; Vrugt ve Oort, 2008) belirtilen üst bilişin kariyer ile ilişkili olduğu da (Burman ve diğ., 2014; Byars-Winston ve Fouad, 2006; Symes ve Stewart, 1999)
bilinmektedir. Üst bilişsel süreçlerin kariyer gelişimi süreci ile ilişkisi bu çalışmanın verileri doğrultusunda kültürümüz açısından da doğrulanmıştır. Eğitim politikası şekillendirilirken üst bilişsel etkinliklerin gerek akademik performans gerekse de kariyer gelişimine
katkı sunmak amacıyla daha fazla yer alması sağlanabilir. Bu araştırmanın çalışma grubu
İstanbul’da yaşayan ergenlerdir. İleride yapılacak araştırmalar farklı yaşlardaki ve farklı
gruplardan bireylerle tekrarlanabilir. Bu çalışmada kariyer öz-yeterliği modellerinden kariyer ve yetenek gelişimi öz-yeterliğinin çalışmanın değişkenleri ile ilişkisi araştırılmıştır.
Bu çalışmanın yordayıcı değişkenleri ile kariyer kararı verme öz-yeterliği veya kariyer
araştırma öz-yeterliği gibi farklı kariyer öz-yeterlik modelleri de araştırılabilir.
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