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ÖZET
Yaşam biçimini şekillendiren kariyer kararı, insanın
hayatında verebileceği en önemli kararlardan biridir. Kariyer
kararı, sadece meslek seçimi yapacağı anda başlayıp
bitmemekte, bireyin doğduğu zamandan ölümüne kadar
sürmektedir. Bu süreci etkileyen birçok faktör vardır. Bu
faktörlerden bazıları yetenekler, ilgiler, değerler, psikolojik
ihtiyaçlar, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, yetkinlik
beklentisi, başarı güdüsü ve aile ilişkileridir. Bu faktörlerden
birçok alanda olduğu gibi önemli etkilere sahip olan aile
faktörü, bireyin hayatındaki kariyer gelişim sürecini de
şekillendirebilmektedir. Bu noktada ailelerin, çocuklarının
hayatında olumlu ve olumsuz neleri değiştirebileceğini
bilmesi; çocuklarını olumlu yönde etkileyip doğru kariyer
kararları vermeleri için sergiledikleri tutum ve onlara uygun
rol model olmaları çocuklarının kariyer gelişimlerini
zenginleştirecektir. Dolayısıyla ailelerin çocuklarının kariyer
gelişimleri için uygun tutum ve davranışların farkında olması
çocuklarının kariyer gelişimini olumlu yönde etkileyecektir.
Bu nedenle bu çalışmanın amacı, bireyin kariyer gelişiminde
aile faktörünü ilgili literatür aracılığıyla incelemektir.
Türkiye’de ve yurt dışında yapılan araştırma sonuçlarına
göre ailelerin; bireylerin kariyer planlama süreçlerinde,
meslek seçimlerinde, kariyer tercihlerinde, kariyer
kararsızlıklarında, kariyer karar verme güçlükleri üzerinde ve
kariyer gelişimlerini zenginleştirmede önemli bir faktör
olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda ailelerin çocukların
kendilerini doğru bir şekilde değerlendirmelerinde, kariyer
araştırma davranışlarında, daha gerçekçi kararlar almalarında
ve mesleki olgunluk düzeyleri üzerinde de etkili olduğu
bulunmuştur. Ayrıca Türkiye’deki ailelere çocuklarının
kariyer gelişimine ilişkin öneriler üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Meslek seçimi, aile, kariyer gelişimi,
kariyer

ABSTRACT
The career decision that shapes the lifestyle is one of the
most important decisions people can make in their lives.
The
career decision does not only begin or end at the
moment of the choice of profession but continues from the
time of birth to death. There are many factors that affect
this process. Some of these factors are abilities, interests,
values, psychological needs, gender, socioeconomic level,
competence expectation, success motivation, and family
relationships. The family factor, which has important
effects in many areas, can also shape the career
development process of the individual in her/his life. At
this point, when families know what they can change
positively and negatively in their children's lives, the
attitude, which they exhibit to affect their children
positively and make the right career decisions, and their
appropriate role models will enrich their children's career
development. Hence, families' awareness of appropriate
attitudes and behaviors for their children's career
development will positively affect their children's career
development. Therefore, the purpose of this study is to
examine the family factor during the individual's career
development through the relevant literature. According to
the research results conducted in Turkey and foreign
countries, it has been found that families have an important
role in individuals' career planning processes, on the
profession and career choices, career indecision, career
decision-making difficulties and enriching career
development. At the same time, it has been found that
families have an impact on children's self-assessment
correctly, career research behavior, making more realistic
decisions, and professional maturity levels. It is also
focused on proposals to families about the career
development of children in Turkey.
Key words: Vocational choice, family, career
development, career

1. GİRİŞ
İnsanoğlunun hayatının merkezinde bazı temel taşlar bulunmaktadır. Bu taşlardan biri olan ve
hayatı yapılandıran kariyer; bireyin kimliğine, toplumsal değerine ve meslek başarısına katkı
sağlamaktadır (Aytaç, 2000). Mesleğe girmekle tamamlanmayıp mesleğe girmeden önce, mesleği
icra ederken ve sonrasındaki süreç de dâhil olmak üzere hayat boyunca devam eder. Kariyer,
insanın sorumluluğunda olup onun çabası ve sürdürebilirliği sonucu oluşturabilen bir olguyken,
meslek seçilebilen bir olgudur (Yeşilyaprak, 2012: 7). Meslek aynı zamanda insanların hayatını
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kazanmak, hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yaptığı, belirli bir eğitimle kazanılan
bilgi ve beceriyi kapsayan ve kuralları toplum tarafından belirlenmiş olan etkinlikler bütünüdür
(Kuzgun, 2019: 3). Bireyin kendini ve yaşamını anlamlandırması, hayatı içindeki konumu onun
mesleği ile biçimlenmektedir (Yeşilyaprak, 2019: 74). Dolayısıyla bireyin hayatındaki en büyük
zorluk ve ikilemlerinden biri meslek seçimidir (Kazi ve Akhlaq, 2017). Bu seçimin ihtiyaç duyulan
iş gücü ile yükseköğretim programlarının tür ve kapasitesi uyuşmadığında zorlaşabileceği
düşünülmektedir. Yaşanan zorluk ve problemler yükseköğretim tercihlerini etkileyip, bazı
bölümlerde büyük ölçüde yığılma yaratabilir (Yazıcı, 2009: 34). Buradaki problemin doğru meslek
seçimi ve kariyer planlama ile çözüleceği düşünülmektedir. Bireye sadece meslek seçimi sürecine
geldiği zaman yardım hizmeti sunmak sağlıklı olmayacağı için onun gelişimsel her döneminde
kariyer planlamayla birlikte danışmanlık yapmanın gerekli olacağı düşünülmektedir.
Kariyer planlama, bireylerin kariyer hedeflerini belirlemeleri, bu amaca ilişkin yön ve zaman tespiti
yapmalarını sağlayacak olan eğitim, iş ve diğer gelişimsel faaliyetleri programlama sürecidir
(Anderson ve Milkovich, 1997:64). Diğer bir deyişle kişinin kendini keşfettiği, gelecekte nerede ve
ne olarak görmek istediğine yönelik oluşturulan tasarıları içermektedir (Tanoli, 2016). Kariyer
planlama, kariyer danışmanlığı sürecinde yapılabilir. Kariyer danışmanlığı, profesyonel bir
danışmanın birey ya da grup ile mesleki karar verme süreci, meslek seçimi, iş bulma süreci ve işin
getirdiği stres gibi kariyer gelişimi konularında yaptığı danışmanlıktır (Cramer, Herr ve Niles,
2004). Danışma sürecinde kariyer danışmanları, danışanlarıyla terapötik bir ilişki kurup onun
durumunu analiz eder, danışmanın hedeflerini belirler, onun kariyer gelişimini destekleyecek
müdahale yöntemlerini uygular, yetenek ve kapasitelerini hayatları boyunca nasıl geliştireceğine
odaklanır ve yaşadığı değişimleri analiz ederek süreci devam ettirir ya da sonlandırır. (Yeşilyaprak,
2012: 8). Bu süreçte kariyer gelişimini etkileyen yetenek, ilgi, meslek değerleri, psikolojik
ihtiyaçlar, aile, sosyoekonomik düzey, cinsiyet, yetkinlik beklentisi, başarı güdüsü ve aile gibi temel
faktörleri bilinmesi gerektiği düşünülmektedir (Çarkıt ve Bacanlı, 2020; Kuzgun, 2019: 27-74). Bu
faktörlerden olan aile, çocukların kariyer gelişimi açısından birincil, sorgulanmayan ve yeri
doldurulamayacak nitelikte önemli bir faktördür (Lukaš, 2015).
Kariyer gelişiminde ailenin önemine vurgu yapan birçok teorisyen ve araştırma bulunmaktadır
(Basow ve Howe, 1979; Betz, 2007; Bryant, Zvonkovic ve Reynolds, 2006; Gim ve Leong 1995;
Kazi ve Akhlaq, 2017; Keller ve Whiston, 2008; Lukaš, 2015; Noyler, 1986; Roe, 1956; Trice,
Hughes, Odom, Woods ve McClellan, 1995; Whiston ve Keller, 2004). Türkiye’de de benzer
araştırmalar yapılmış (bakınız Çarkıt, 2019a, 2019b), kariyer gelişiminde ailenin etkisinin önemi
incelenmiştir (Altun, 2000; Bacanlı ve Sürücü, 2011; Bayındır, 1999; Dülger, 2009; Güneş, 2015;
Hamamcı, 1996; Khorshıd ve Sarıkaya, 2009; Pişkin, 2002; Sarıkaya, 1998; Solmaz, 2015; Sürücü,
2005). Anne ve babanın karar sürecine olumlu ya da olumsuz müdahaleleri, aile yapısı, aile içi
ilişkiler, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, maddi destek süresi ve miktarı gibi bazı faktörler anne ve
babanın çocuklarının eğitsel ve kariyer planlamalarına katılmalarını, lise türü seçimlerini ve kariyer
tercihlerini etkilemektedir (Bacanlı, Eşici ve Özünlü, 2013). Anne ve baba ergenlerin kariyerlerinde
yaşadıkları karar verme güçlüklerini, eğitsel ve kariyer gelişimlerini olumlu ya da olumsuz yönde
etkileyebilmektedir (Öztemel, 2013). Hamamcı, Bacanlı ve Doğa (2013) ilköğretim 8. Sınıf, lise ve
üniversite öğrencileri ile yaptıkları bir çalışmada mesleki ve eğitsel kararları üzerinde etkili
faktörlerin en başında baba sonra anne olduğunu bulmuşlardır. Özcan ve Eranıl’ın (2018) bir
çalışmasında da ailenin; meslek seçimlerinde kız çocuklarını erkek çocuklarına göre daha çok
etkilediği, Türkiye gibi geleneksel toplumlarda kız çocuklarına daha fazla korumacı davranıldığı, bu
nedenle meslek seçiminde de daha yönlendirici oldukları belirtilmiştir. Benzer olarak Özgeldi ve
Kılıç (2019) meslek seçiminde ailenin etkisini psikologluk mesleğini tercih eden bireylerin
cinsiyete göre değişkenlik gösterdiğini bulmuşlardır.
Kuzgun (2008) aile faktöründe iki temel unsur olduğunu, ilkinin biyolojik unsur olan ebeveynlerin
çocuklarına aktardığı kromozomlar, diğerinin ise çevresel unsurlar olduğunu ve hem kalıtım yoluyla
doğuştan gelen gizilgüçler hem de potansiyeli ortaya çıkartan çevresel unsurları oluşturan en fazla
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paya sahip olan kurumun aile olduğunu belirtmiştir. Ailenin çevresel etkisini ortaya çıkartan bir
neden bireyin yaşama dair ilk şemaları ve hedeflerinin aile ortamında oluşmasıyken diğer bir neden
ebeveynlerin, çocuklarının benliğini şekillendirmede, mesleklere karşı olumlu ya da olumsuz tutum
geliştirmelerinde, değer ve ilgi oluşturmalarında önemli rol oynaması olabilmektedir (Demirel,
Demirel ve Düşükcan, 2012: 328-329; Doğan, 2000). Özellikle Türkiye’nin toplum yapısının
kolektivisit bir kültüre sahip olması bu görüşü destekler niteliktedir (Hofstede, Hofstede ve Minkov,
2010). Kolektivisit toplum yapısına sahip bireyler çocuklarını korumak adına onlara yardım ederken
aynı zamanda onların seçimlerine müdahale etmekte ve onların istek ve tercihlerinden ziyade kendi
değerlerini benimsemeleri, kendi isteklerini yerine getirmeleri için zorlamaktadırlar. Tercih
edecekleri üst öğrenim kurumları, mesleklerle ve kendileri ile ilgili yeterli farkındalığı olan
çocuklarda bile aile baskısı kavramı gözlenebilmektedir (Pişkin, 2002). Kariyer seçimi ile ilgili
çocuklarına duygusal baskı uygulayan ebeveynler çocuklarından bağımsız olarak kendi aralarında
ona uygun olabilecek mesleklerle ilgili fikir alışverişi yapmakta, çocukların bu konudaki tercih ve
isteklerini önemsememektedir (Nyarko, 2013). Bunlar da ebeveynlerin çocuklarının kariyer
gelişimindeki etkilerini göstermektedir. Türkiye’de (Bacanlı, 2016; Bacanlı, Eşici ve Özünlü,
2013), dünyada ise (Gati ve Saka, 2001) ergenlerin kariyer verme sürecindeki yaşadıkları en yaygın
güçlüğün ebeveynleri, aile üyeleri, öğretmenleri ve akranları gibi çevresindekiler olduğu
bulunmuştur.
Ailenin çocukların kariyer gelişimine olumlu etkilerinin olduğu çalışmalar da mevcuttur. Yapılan
çalışmalara göre mesleki gelişimi olumlu olarak etkileyebilecek tutumlar gösteren ebeveynlerin
çocuklarının mesleki planlama konusunda daha çok bilinçlendikleri (Bearg, 1979), mesleki
planlamayı ve araştırmayı daha çok yaptıkları (Palmer ve Cochran, 1988) ve meslek seçerken
yaşadıkları kararsızlığın daha az olduğu (Kush ve Cochran, 1993) bulunmuştur. Bir başka
araştırmada ise ebeveynlerin çocuklarına ilgili, sevecen ve katılımcı davranış sergileyerek kariyer
gelişimlerine olumlu katkıda bulundukları görülmüştür (Altun Çoğalan, 2019). Kariyer seçim
döneminde ebeveynlerinden aldıkları destek; çocukların kararlarının bilişsel ve motivasyonel
sonuçları ile ilişkilidir (Katz vd. 2018: 13-15). Dolayısıyla bireyin hem kendi hayatını hem de
toplumu etkileyebilecek kadar büyük öneme sahip olan meslek seçimi, ailenin olumlu desteği ve
yönlendirmesiyle olumlu sonuçlar doğurmaktadır (Gati ve Tal, 2019).
Çocukların kariyer gelişimine etki eden aile faktörü incelenirken ebeveynlerin sosyo-ekonomik
durumu, eğitim düzeyleri ve meslekleri de incelenmelidir (Hearn 1984, 1988; Oden, t.y.).
Ebeveynlerin eğitim durumu, çocuklarının kariyer seçimini etkileyen önemli bir faktördür
(Grissmer, 2003; Ogunlade, 1973). Düşük eğitim düzeyine sahip ebeveynlerin meslekler ile ilgili
bilgileri kısıtlı olduğu için çocuklarıyla aralarındaki ilişki ya da okul çalışmalarındaki destekleme
düzeyleri yetersizdir (Irwin ve Elley, 2013: 112). Kinnane ve Pable’nin (1962) yaptığı bir çalışmada
ebeveynlerin eğitim düzeyi düştükçe çocukların daha fazla iş güvencesi ve daha yüksek maaşı olan
ve nesnelerle daha çok ilgilenebilecekleri meslekleri tercih ettikleri bulunmuştur. Bir başka
araştırma sonucuna göre babasının eğitim düzeyi yüksek olan öğrencilerde daha çok kendi işini
kurma ve girişimcilik özelliklerinin geliştiği belirtilmiştir (Arslan, 2002). Çakar ve
Kulaksızoğlu’nun (1997) yaptığı bir çalışmada yüksek eğitim düzeyine sahip anne-babanın
çocuklarının mesleki olgunluk düzeyinin daha yüksek olduğu ve bir meslekte karar kılma ve
uygulamaya geçme durumlarının arttığı bulunmuştur. Khorshıd ve Sarıkaya’nın (2009) yaptığı bir
çalışmada yüksek eğitim seviyesine sahip annelerin meslekler ile daha olumlu düşüncelere sahip
olduğu, mesleklerin avantajlarını daha çok ön planda tuttuğu düşük eğitim seviyesine sahip
annelerin ise bireyin meslek seçiminde negatif etki yarattığı ya da olumlu yönlendirmede
bulunamadığı sonucuna varılmıştır. Owen, Kepir, Özdemir, Ulaş ve Yılmaz (2012) tarafından
yüksek eğitim düzeyine sahip babaların çocuklarının bölüm seçme nedenleri analiz edildiğinde
mesleğe yönelik duydukları ilgi, mesleğin kişilik özellikleri ile uyumlu olması, geleceğe yönelik
amaçlarına uygunluğu, prestijli meslek gibi faktörleri daha fazla seçtikleri ve seçilen alandan daha
çok memnun oldukları bulunmuştur.
smartofjournal.com

1923

/ editorsmartjournal@gmail.com

/ Open Access Refereed

/ E-Journal

/ Refereed

/ Indexed

Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2020 NOVEMBER (Vol 6 - Issue:37)

Ebeveynlerin çalışma durumlarını inceleyen Vurucu (2010) çalışmayan annelerin çocuklarının
meslek seçimi konusunda daha etkisiz oldukları, ancak en az işçi düzeyinde olanların maddi ve bilgi
destek açısından çocuklarının kariyer seçimine katkı sağlayabildiklerini belirtmiştir. Yine annelerle
yapılan bir başka çalışmada anneleri çalışan çocukların çalışmayan çocuklara göre geleneksel
olmayan meslekler de dâhil olmak üzere daha fazla mesleğe yöneldikleri bulunmuştur (Whiston ve
Keller, 2004). Bu durum profesyonel düzeyde bir mesleğe sahip annelerin farklı meslekleri
tanıyabilme imkânına sahip olabildiği, bu hususta değişik faktörleri göz önünde bulundurarak
çocuklarını yönlendirebildiğini gösterebilmektedir (Özyürek ve Atıcı, 2002).
Anne ve babanın ekonomik durumu çocuklarına verecekleri eğitim olanaklarının türünü ve süresini
etkilemektedir (Elmacıoğlu, 2001). Dolayısıyla ebeveynlerin sosyoekonomik durumu, çocuklarının
kariyer gelişiminde önemli bir öneme sahiptir (Sukovieff, 1991). Kazi ve Akhlaq (2017) düşük
sosyoekonomik düzeye sahip ailelerin çocuklarının kariyer konusunda daha çok yanlış kararlar
aldıklarını ve maddi kısıtlamalar nedeniyle daha kısa eğitim süresi gerektiren meslekleri seçtiklerini
belirtmektedir. Yine benzer bir çalışmaya göre düşük sosyoekonomik düzeyine sahip aileler,
çocukların kariyer gelişiminde daha az destekleyici ve cesaret verici davranış sergiledikleri (Hsieh
ve Huang, 2014) ve onlardan daha düşük eğitim ve kariyer beklentileri olduğu görülmektedir
(Deng, He ve Zhao, 2013; Sheng, 2012). Kinnane ve Pable (1962) yüksek sosyoekonomik düzeye
sahip ailelerin çocuklarının aile imajını koruyup devam ettirmek için kendilerini baskı altında
hissedip prestij sağlayacak meslekleri daha çok seçtiklerini belirtmiştir. Tecimer (2017) ise bunun
tersine lise öğrencileriyle yaptığı bir araştırmada maddi destek veren ailelerin çocuklarının
kendilerini daha doğru bir şekilde değerlendirebildikleri ve plan yapabildiklerini belirtmiştir. Arslan
(2002) gelir düzeyinin arttıkça girişimcilik ve kendi işini kurma eğiliminin daha fazla olduğunu
belirtmiştir. Sosyoekonomik düzey ile öğrencilerin seçtiği puan türlerini araştıran bir çalışmada
ailesinin gelir-gider durumunun üniversiteye giriş sınavında seçtiği mesleğin puan türünü etkilediği
bulunmuştur (Khorshıd ve Sarıkaya, 2009). Ailenin sahip olduğu sosyokültürel düzey çocuğun hem
kariyer gelişimini hem de mesleki değerlerini şekillendirebilmektedir (Ferry, 2006). Ebeveynler
mesleklerine karşı tutumlarıyla beraber iş ve meslek değerlerini de çocuklarına aşılamaktadır. Orta
sınıf bir ailede büyüyen çocuk kendini yönetme, işçi sınıfı olan bir ailede büyüyen çocuk ise
başkalarına uyma değeri kazanmaktadır (Aslan, 2002; Centers ve Bugental, 1966).
Araştırma bulguları gösteriyor ki meslek seçimini ve kariyer gelişimini etkileyen birçok faktör
mevcuttur. Bu faktörlerden özellikle ailenin etkisini değerlendirmek için ölçek geliştirme
çalışmaları da yapılmıştır. Bireyin kariyer ve meslek seçimlerine ailenin nasıl etkilediğini ortaya
koymak amacıyla Fouad ve diğerleri (2010) tarafından Kariyer Gelişiminde Aile Etkisi Ölçeği
(KSAEÖ) geliştirilmiştir. Ardından bu ölçek Akın, Usta ve Satıcı tarafından 2012 yılında Türk lise
öğrencileri için uyarlanmasını yapmıştır. Altun Çoğalan (2019) lise öğrencilerinin kariyer
gelişiminde aile etkisini, Tecimer (2017) lise öğrencilerinin kariyer gelişiminde aile rolünün farklı
değişkenlere göre incelenmesi, Solmaz (2015) meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin kariyer
gelişimindeki ailenin etkisini, Özgeldi ve Kılıç (2019) meslek seçiminde ailenin etkisini belirlemek
amacıyla ölçeği kullanmıştır. Sonrasında ise Bacanlı ve Özünlü (2015) Kariyer Seçiminde Aile
Etkisi Ölçeği’nin Türk lise öğrencileri için uyarlanmasını yapmıştır. Dursun ve Kara (2019)
ortaöğretimde kariyer karar verme güçlüklerinin yordayıcısı olarak kariyer kararı yetkinlik
beklentisi ve kariyer seçiminde aile etkisini belirlemek amacıyla ölçeği kullanmıştır. Aynı amaçla
Meslek Seçiminde Aile Desteği Ölçeği Kaya ve Şeker (2018) tarafından lise öğrencilerine yönelik
olarak geliştirilmiştir. Taş ve Özmen (2019) meslek seçiminde aile desteği ve kariyer uyum
yetenekleri ilişkisini belirlemek amacıyla bu ölçeği kullanmıştır. Bu konu ile ilgili geliştirilen
ölçekler ve alan yazında bireyin kariyer gelişiminde ailenin etkisinin ne derece büyük olduğunu
göstermektedir.
Kariyer seçiminde aile etkisini ölçen çalışmalar arttıkça bir yandan da ortaokul ve liselerde öğrenim
gören ergenlerin ebeveynleri ile kariyer uyumlarını ölçebilecek ölçme aracına ihtiyaç duyulmuştur.
Sawitri, Creed ve Zimmer-Gembeck (2012) ergenlerin anne ve babalarıyla kariyer uyumunu ölçmek
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için Ergen-Ebeveyn Kariyer Uyumu Ölçeği geliştirmişlerdir. Ardından Bacanlı, Akyol, Kaynak ve
Özhan (2018) tarafından Ergen-Ebeveyn Kariyer Uyumu Ölçeği Türkiye’deki ortaokullarda ve
liselerde öğrenim yapan ergenlere uyarlamak amacıyla geliştirilmiştir.
2. SONUÇ ve ÖNERİLER
İnsanoğlunun düşünce yapısı, duyguları, davranışları, istekleri ve seçimleri dünyaya ilk gözünü
açtığı günden beri kendisine bakım veren, fizyolojik, bilişsel, psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan,
hayata dair ilk şemaların oluştuğu yer olan ailesinden etkilenebilmektedir. Bu durum ebeveynlerden
alınan kalıtımsal donanım ile aşıladığı değerler ve sağladığı olanaklarla çocuğun kapasitesinin
kullanılmasına yön vermesiyle meydana gelmektedir (Kuzgun, 2019: 74). Bu noktada kariyer gibi
önemli bir konuda aileye düşen görevlerin değeri ve önemi açıktır. Ebeveynler çocuklarının kariyer
gelişimi için planlı, kasıtlı ve amaca yönelik davranış ve tutum sergilerlerse daha etkili olacaktır
(Young, 1994). Aynı zamanda ebeveynler meslekler ile ilgili bilgi ve farkındalığa sahip olarak
çocuklarının ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerine en uygun mesleği seçmelerinde yol
gösterici olmalıdır (Özünlü ve Bacanlı, 2015). Eğitim seviyesi düşük olan ya da mesleklerle ilgili
yeterince bilgisi olmayan ailelere çocuklarıyla bu noktada etkili iletişim kurabilmeleri için kariyer
planlama ve rehberlik konularında psikolojik danışmanlar tarafından destek sağlanmalıdır.
Çocuklarının kariyer faaliyetlerine karşı ilgili olarak sözlü teşviklerde bulunmak, onlara sevgi
göstermek ve gurur duymak öğrencilerin kariyer kararları vermedeki öz yetkinliği etkileyebilecek
önemli ebeveyn desteği kaynaklarındandır. Ebeveynlere bu konularda rehberlik edip destek
olabilmek amacıyla okul psikolojik danışmanları kariyer rehberliği atölyesi düzenleyip, öğrenci ve
velilerin birlikte katılımı sağlanıp etkileşim kurmada ışık tutabilir (Xing ve Rojewski, 2018). Bu
noktada psikolojik danışmanlara ve kariyer danışmanlarına büyük görevler düşmektedir. Aile ve
okul psikolojik danışmanının eş zamanlı olarak hareket etmesinin çocuk üzerinde olumlu etki
yaratacağı düşünülmektedir (Gati ve Saka 2001: 331; Katz vd. 2018: 12).
Ebeveynler çocuklarının ilgi ve yeteneklerini beraber keşfedebilecekleri ortamlar yaratıp ve
çocuklarını bu sürece aktif katılmaları için teşvik edebilirler. Çocuğun içinde bulunduğu gelişim
dönemi özelliklerine uygun olarak bunu oyunlaştırabilir, aktivite içeriğine eğlence katabilirler.
Meslekler ile ilgili kendi düşüncelerini çocuklarına aktarmak yerine meslekleri ve mesleklerin
gerektirdiği özellikleri beraber araştırabilirler. Ebeveynlerin özellikle kendileri için isteyip
olamadıkları meslekleri çocuklarına dayatmalarının önüne geçmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu
noktada ebeveynler çocuğunun ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirme yapabilir ve çocuklar
ile kariyer gelişim sürecinde sağlıklı iletişim kurarak, fikirlerinin uyuşmadığı konularda
düşüncelerini birbirlerini kırmadan paylaşabilirler.
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