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ÖZET 

PSĠKOLOJĠK DANIġMAN ADAYLARININ  ÖZYETERLĠKLERĠ ĠLE KÜLTÜRE 

DUYARLILIKLARI, CĠNSĠYET ROLLERĠ VE BĠLĠNÇLĠ FARKINDALIKLARI 

ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ 

Fuad BAKĠOĞLU 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2017 

DanıĢman: Prof. Dr. AyĢe Sibel TÜRKÜM 

Bu çalıĢmada, psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri ile 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri, cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalıkları 

arasındaki iliĢkilerin incelenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 2015-2016 

Eğitim- Öğretim Yılında Türkiye‟de 14 devlet üniversitesinde Psikolojik DanıĢmanlık ve 

Rehberlik örgün Lisans programlarının son sınıflarında öğrenim gören 431 üniversite 

öğrencisi oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın verileri Psikolojik DanıĢma Özyeterlik Ölçeği, 

Kültüre Duyarlılık Algıları Ölçeği, Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği, Bilinçli 

Farkındalık Ölçeği ve KiĢisel Bilgi Formu ile toplanmıĢtır. AraĢtırmanın değiĢkenleri 

arasındaki iliĢkiler yapısal eĢitlik modeliyle analiz edilmiĢtir. AraĢtırmanın bulgularına 

göre, psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri psikolojik danıĢma 

uygulaması öncesi aldıkları mesleki derslere ve psikolojik danıĢma uygulamalarına iliĢkin 

değerlendirmelerine göre farklılaĢmaktadır. Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersi almıĢ 

olanların psikolojik danıĢma özyeterlikleri, dersi almayanlarınkinden anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuĢtur. Yapısal eĢitlik modeli bulguları psikolojik danıĢman adaylarının 

cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalığının psikolojik danıĢma özyeterliğini yordamasında 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin kısmi aracılık rolüne sahip olduğunu 

yansıtmıĢtır. Psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalıklarının 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri aracılığıyla psikolojik danıĢma özyeterliğini 

yordamasındaki dolaylı etkilerin anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Anahtar Sözcükler: Psikolojik danıĢma özyeterliği, Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliği, Cinsiyet rolleri, Bilinçli farkındalık, Yapısal eĢitlik modeli. 
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ABSTRACT 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS AMONG COUNSELOR 

CANDIDATES‟ SELF-EFFICACY, CULTURAL SENSITIVITY, GENDER ROLES, 

AND MINDFULNESS 

Fuad BAKĠOĞLU 

Department of Educational Sciences  

Anadolu University, Graduate School of Educational Sciences, December 2017 

Supervisor: Prof. Dr. AyĢe Sibel TÜRKÜM 

The purpose of this study was to investigate the relationships among counseling self-

efficacy, multicultural counseling competencies, gender roles and mindfulness of 

counselor candidates. Participants of this study were 431 senior students studying in the 

Guidance and Psychological Counseling Undergraduate Programs of 14 different Turkish 

universities during the academic year of 2015-2016. The data were collected using 

Counselor Activity Self-Efficacy Scale, Perceived Cultural Sensivity Scale, Gender Roles 

Attitude Scale, Mindful Attention Awareness Scale, and Personal Information Form. The 

relationships among the study variables were analyzed using structural equation modelling. 

According to the findings, counselor candidates‟ perceptions of counseling self-efficacy 

differed based on their evaluations counseling related courses that were taken prior to the 

practicum course and, their post practicum evaluations of the counseling performance they 

showed during the practicum course. Participants who had already taken the multicultural 

counseling course had significantly higher counseling self-efficacy than those who had not 

taken the course. The findings of structural equation modeling showed that multicultural 

counseling played a partial mediator role in the causal relationship predicting counseling 

self-efficacy based on counselor candidates‟ gender roles and mindfulness. According to 

the results, counselor candidates‟ gender roles and mindfulness significantly predicted their 

counseling self-efficacy through the mediation of multicultural counseling competencies.  

Keywords: Counseling self-efficacy, Multicultural counseling competency, Gender roles, 

Mindfulness, Structural equation modeling.  
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1. GĠRĠġ 

Psikolojik danıĢma yaĢantısı ile benzerlik gösteren ilk uygulamalar milattan öncesine 

kadar dayanmakla beraber, bir yardım mesleği olarak profesyonel psikolojik danıĢmanın 

ortaya çıkıĢı 1900‟lü yılların baĢına denk gelmektedir (Gladding, 2015, s. 8). Psikolojik 

danıĢma alanının ortaya çıkmasıyla beraber, bireyin profesyonel bir Ģekilde yaĢadığı 

sorunlarıyla baĢ edebileceği savunulmaktadır. Pek çok psikolojik danıĢma kuramında da 

ele alındığı üzere yaĢadığı sıkıntıların üstesinden gelen birey, kendisi ile ilgili farkındalık 

geliĢtirebilmekte ve tam iĢlevde bulunan birey olarak kendisini gerçekleĢtirme yolunda 

adım atabilmektedir. Etkin psikolojik yardım sunmada psikolojik danıĢmanın psikolojik 

danıĢma yaparken ne tür yeterliklere sahip olması gerektiği konusu önem kazanmaktadır. 

Psikolojik danıĢmanın etkili psikolojik danıĢma yapmasının bir ön koĢulu olarak 

kendi yeterliklerine iliĢkin algısı ön plana çıkmaktadır. Bu noktada psikolojik danışmanın 

özyeterliği konusuna dikkat çekilmektedir  (Larson ve Daniels, 1998, s. 180). Özyeterlik 

konusu Albert Bandura (1977, s. 193; 1993, s. 118) tarafından Sosyal BiliĢsel Kuramda ele 

alınmıĢtır. Özyeterlik, bireyin istendik davranıĢını baĢarılı bir Ģekilde ortaya koyma 

konusundaki inancı olarak ele alınmaktadır (Bandura, 1977, s. 193; 1994, s. 2).  

Bireyin özyeterlik inancının kiĢisel deneyimler, dolaylı deneyimler, sözel ikna ve 

psikolojik ve fizyolojik durum gibi pek çok alandan etkilendiği ileri sürülmüĢtür. Bireyin 

özyeterlik inancını etkileyen alanlardan ilki kişisel deneyimler olarak adlandırılmıĢtır. 

KiĢisel deneyimler, bireyin yaĢantı yoluyla edindiği deneyimler olarak görülmektedir. 

Bireyin geçmiĢte bir iĢi baĢarı ile yapması daha sonra benzer iĢleri yaptığında kendi 

performansına güvenmesine ve özyeterlik inancının yükselmesini sağlamaktadır. Öte 

yandan bireyin üst üste yaĢadığı baĢarısız deneyimler cesaretinin kırılmasına ve özyeterlik 

inancının düĢmesine sebep olmaktadır (Bandura, 1994, s. 3; Gruber, 2011, s. 31; Kemp, 

2011, s. 134). 

Bireyin özyeterlik inancını etkileyen bir diğer alan dolaylı deneyimler olarak ele 

alınmıĢtır (Bandura, 1994, s. 3). Dolaylı deneyimler, bireyin baĢkalarının yaĢantılarını 

gözlemleyerek ve model alarak edindiği deneyimlerdir (Gruber, 2011, s. 32). Model alınan 

bireyin baĢarılı eylemlerde bulunması bunu gözlemleyen kiĢinin kendisinin de aynı Ģeyi 

baĢarabileceğine yönelik özyeterlik inancının artmasına, baĢarısız deneyimler yaĢaması ise 
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özyeterlik inancının düĢmesine neden olduğu ileri sürülmektedir (Pajares, 2002, s. 123). 

Gözlemci olan bireyin özyeterlik inancını etkileyen konular, model aldığı kiĢi ile 

benzerliği, yaĢı ve model alınan kiĢinin zor durumlardaki performansıdır. Gözlemci olan 

bireyin model aldığı kiĢi ile benzer özelliklere sahip olması, gözlemci olan bireyin 

özyeterlik inancının yükselmeyle sonuçlanmasını sağlamaktadır (Bandura, 1994, s. 3). 

Özyeterlik inancını etkileyen bir diğer alan sözel ikna olarak ele alınmıĢtır. Sözel 

ikna, baĢkalarının bireyi teĢvik etme konusundaki söylemleri, nasihatleri, bir iĢi yapabilme 

konusundaki olumlu geri bildirimlerin bireyin özyeterliğinin yükselmesine veya düĢmesine 

ortam hazırlamaktadır (Bandura, 1994, s. 3; Gruber, 2011, s. 31). Gerçeklikten uzak 

yapılan teĢvik etme ifadeleri, bireyin olası bir olumsuz deneyim yaĢaması durumunda 

hayal kırıklığı yaĢamasına ve özyeterlik inancında ciddi düĢüĢlerin olmasına neden olacağı 

ileri sürülmüĢtür (Bandura, 1977, s. 194). Bireye söylenecek teĢvik edici söylemlerin onun 

yapabilecekleri konusunda olması ve eyleme yönelik olması önemli olarak görülmektedir. 

Son olarak özyeterlik inancını etkileyen alan olan psikolojik ve fizyolojik durum, 

bireyin bir eylemde bulunurken yaĢadığı heyecan, kaygı ve stresin özyeterlik inancını 

olumsuz etkileyebileceği savunulmaktadır. Birey, yaĢadığı heyecan, stres ve kaygıdan 

dolayı olumsuz bir deneyim yaĢadığında, bunu yaĢadığı stres ve kaygıya bağlamak yerine 

kendi özyeterlik inancının düĢük olmasına bağlayabilmektedir. Bireyin baĢarısızlıkla 

sonuçlanan deneyimi özyeterlik inancının daha da düĢmesine neden olabilmektedir 

(Bandura, 1977, s. 199; 1994, s. 3; 1997, s. 5). 

Bireyin özyeterliğinin belirlenmesinde dıĢsal olduğu kadar içsel faktörlerin de etkili 

olduğu ileri sürülmektedir (Bandura, 1977, s. 200; ; 1997, s. 5). Tüm bunlardan yola 

çıkarak, kendisine dair olumlu özyeterlik inancına sahip olan bireylerin bir meslek icra 

ederken, baĢarılı olmak için kendi kaynaklarını sonuna kadar kullanmaya hazır olacağı ve 

yılmadan yeni deneyimler yaĢamak için çaba sarf edeceği savunulmaktadır (Bandura, 

1993, s. 140). Sosyal BiliĢsel Kuram‟da (Bandura, 1977, s. 193; 1993, s. 118) ele alınan 

özyeterlik teorisi Larson ve Daniels (1998, s. 180) tarafından psikolojik danıĢma alanına 

uyarlanmıĢtır. Bir yardım mesleği olarak psikolojik danıĢma mesleğinde bireyin psikolojik 

danıĢma teknik ve becerileri kadar psikolojik danışma özyeterliğine (counseling self-

efficacy) sahip olması da beklenmektedir. Larson ve Daniels (1998, s. 180)  psikolojik 

danıĢma özyeterliğinin gittikçe daha fazla araĢtırmaya konu olacağını belirtmektedirler. 



3 

Psikolojik danıĢma özyeterliği, bir psikolojik danıĢmanın yakın bir zamanda bir danıĢan ile 

psikolojik danıĢma yaparken kendi yeterliği ile ilgili yargı ve inancını ifade etmektedir 

(Larson ve Daniels, 1998 s. 180; Lent, Hill ve Hoffman, 2003 s. 97). Burada vurgulanan 

psikolojik danıĢma özyeterliği, psikolojik danıĢmanın psikolojik danıĢma yapmak için 

kendi yeterliğine olan inancı olarak değerlendirilmektedir. Bir diğer ifadeyle psikolojik 

danıĢma özyeterliği, psikolojik danıĢmanın sahip olduğu bilgi, beceri ve donanımın 

psikolojik danıĢma yapmasında yeterli olduğu inancına sahip olması olarak ifade edilebilir. 

Alanyazından hareketle psikolojik danıĢmanın etkili psikolojik danıĢma yapabilmesi 

için psikolojik danıĢma özyeterliğini etkileyen alanların ortaya konmasının önemli olduğu 

düĢünülmektedir. Bu kapsamda psikolojik danıĢma özyeterliğini etkileyen alanlar, 

uzmanlık, model alma, sosyal ikna ve duyuĢsal uyarılma olarak ele alınmaktadır (Larson, 

1998, s. 262). 

Uzmanlık, psikolojik danıĢmanın baĢarı ile gerçekleĢtirdiği psikolojik danıĢma 

deneyimleri olarak ele alınmaktadır. Psikolojik danıĢmanın yaptığı baĢarılı psikolojik 

danıĢma deneyimi, onun psikolojik danıĢma özyeterliğine olumlu yönde katkı sağlayacağı 

ve özyeterlik inancını arttıracağı savunulmaktadır (Larson, 1998, s. 262; Sali-Bilgiç, 2011, 

s. 46).  BaĢarıya ulaĢmıĢ psikolojik deneyimi yaĢayan psikolojik danıĢman gelecekte

gerçekleĢtireceği psikolojik danıĢma yaĢantısında yaĢayacağı sıkıntılarla kararlı Ģekilde 

mücadele etmeyi seçmektedir (Barnes, 2004, s. 58). Nitekim, baĢarılı psikolojik danıĢma 

deneyimi yaĢayan psikolojik danıĢman bir profesyonel olarak uzmanlaĢmaya adım attığı 

vurgulanmaktadır (Tang, vd., 2004, s. 71). 

Model alma, psikolojik danıĢman adaylarının baĢka psikolojik danıĢmanların 

gerçekleĢtirdiği psikolojik danıĢma yaĢantılarını gözlemlemesi yoluyla gelecekte 

kendisinin baĢarılı Ģekilde psikolojik danıĢma yapması konusunda özyeterlik inancını 

etkileyen bir alan olarak ele alınmaktadır (Larson, 1998, s. 262). Gözlemci olan psikolojik 

danıĢman adaylarının gözlem yaptığı psikolojik danıĢman ile (yaĢ, eğitim düzeyi gibi) 

benzer özelliklere sahip olması psikolojik danıĢman adayının özyeterlik inancını olumlu 

yönde etkilemektedir. Psikolojik danıĢmada model alma, gözemlenen psikolojik 

danıĢmanların baĢarı ile gerçekleĢtirdikleri psikolojik danıĢma video kayıtlarının izlenmesi, 

psikolojik danıĢma ortamında rol oynama yoluyla gerçekleĢtirilmektedir (Hall, 2009, s. 

26). 
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Sosyal ikna, psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma yapma konusunda 

süpervizöründen aldığı olumlu geri bildirimler olarak ifade edilmektedir (Larson, 1998, s. 

263). Psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma sürecinde süpervizöründen 

psikolojik danıĢma yapma konusunda aldığı geribildirimler, psikolojik danıĢma yapma 

konusunda cesaretli olmasına olanak sağlamaktadır. Öte yandan, psikolojik danıĢman 

adaylarının süpervizöründen aldığı olumsuz geribildirimler, psikolojik danıĢma yapma 

konusunda cesaretinin kırılmasına ve özyeterlik algısının düĢmesine yol açmaktadır  

(Cashwell ve Dooley, 2001, s. 40). 

Duyuşsal uyarılma, psikolojik danıĢma yapmaya yeni baĢlayan psikolojik danıĢman 

adayının yaĢadığı kaygı, endiĢe ve heyecanın psikolojik danıĢma yapmasını olumsuz yönde 

etkilemesidir (Larson, 1998, s. 263). Psikolojik danıĢman adayı, yaĢadığı kaygı, endiĢe ve 

heyecanı kontrol edebildiğinde psikolojik danıĢma yapma giriĢiminde bulunabilmektedir 

(Daniels ve Larson, 2001, s. 122). Öte yandan olumsuz psikolojik danıĢma yapma 

deneyimi yaĢayan psikolojik danıĢman adayı bunu yaĢadığı kaygı, endiĢe ve heyecana 

bağlamak yerine psikolojik danıĢma yapma konusunda özyeterliğine bağladığında yeni 

deneyimler yaĢamaktan kaçınabilmektedir. Nitekim, psikolojik danıĢman adayı psikolojik 

danıĢma becerilerine de sahip olduğunda psikolojik danıĢma sürecinde yaĢadığı zorluklarla 

mücadele etmeyi seçmektedir (Hall, 2009, s. 28; Larson ve Daniels, 1998, s. 182). 

Psikolojik danıĢma özyeterliği, psikolojik danıĢmanın farklı özellikleri olan danıĢan ile 

çalıĢabilmesini kolaylaĢtırması yönüyle kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile 

iliĢkili görülmektedir. 

Toplum içinde yaĢayan insan ve grupların bir arada yaĢamasını kolaylaĢtırması çok 

kültürlülüğün olumlu ve bütünleĢtirici yönü olarak değerlendirilmektedir. Kendine özgü 

özellikleri olan birey ve grupların farklı özellikleri olan birey ve gruplarla çatıĢmalarına 

ortam hazırlayan yönü ise çok kültürlülüğün olumsuz ve ayrıĢtırıcı yönü olarak ifade 

edilmektedir (Ergin ve Ermeğan, 2011, s. 1756). Çok kültürlülük farklı kültürel özelliklere 

sahip bireylerin bir arada yaĢamalarını zorlaĢtırmakta ve bu bireylerin dıĢlanmasına da 

ortam hazırlayabilmektedir (Tekinalp, 2005, 76). Çok kültürlü, çok uluslu toplumlarda güç 

dağılımındaki dengesizlikten dolayı ayrımcılık, ırkçılık gibi sorunlar yaĢanmaktadır (Das, 

1995, s. 50). Ancak günümüzde teknolojideki hızlı geliĢmeler, bireylerin daha iyi yaĢam 

koĢulları elde etmek amacıyla farklı kültürel özellikleri olan bölgelere yerleĢmesi çok 
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kültürlü yapıları zorunluluk haline getirmektedir. Öte yandan, dünyadaki savaĢlar, 

ekonomik yetersizlikler, güvenlik gibi konularda bireylerin ve toplumların ihtiyacı 

karĢılanmadığında kalıcı göçler meydana gelmektedir. Birey ya da toplumlar göç ettikleri 

bölgelere kendi kültürel değerlerini de taĢımaktadırlar. Bireylerin göç ettikleri yerlerde 

kendi kültürel özelliklerinden farklı bir kültüre uyum sağlama ve kendi kültürel 

özelliklerini koruma çabası arasında kalması toplumsal uyumun sağlanmasında zorlukların 

yaĢanmasına sebep olmaktadır (Ergin ve Ermeğan, 2011, s. 1756). Tam da bu aĢamada 

bireyin toplumsal uyumunun gerçekleĢtirilmesi kültüre duyarlı yapının birey hak ve 

özgürlüklerinin yasalar ve toplumsal düzenlemelerle garanti altına alınmasını gerekli kılar. 

Psikolojik danıĢma alanında da kültüre duyarlılık, bir yeterlik alanı olarak ifade 

edilmektedir (APA, 2002, s. 9). Toplumun bir parçası olarak bireyin düĢünce ve 

davranıĢlarında kültürün etkisi ön plana çıkmaktadır. Psikolojik danıĢma alanında kültürün 

etkilerini yok sayan yaklaĢımlar, bireyin anlaĢılması ve psikolojik yardım ihtiyacını 

karĢılamakta yetersiz kalmaktadır (Erdur-Baker, 2007, s. 115). Bu bilgiler ıĢığında, bireyin 

sahip olduğu kültürel özelliklerinin gözönünde bulundurularak yardım ihtiyacının 

karĢılanmasında çok kültürlü psikolojik danıĢma (multicultural counseling, Barden ve 

Greene, 2015, s. 48), ve kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği (counselors‟ cultural 

sensivity, Güçlücan, 2016, s. 5) kavramlarıyla ele alınmaktadır. Bu çalıĢmada söz konusu 

yapı kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği anahtar sözcüğüyle ele alınmıĢtır. 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, psikolojik danıĢmanın (cinsiyet, dil, din, 

etnik köken, yaĢanılan coğrafi bölge, cinsel yönelim ve bedensel/fiziksel engel gibi) farklı 

kültürel özelliklere sahip danıĢanla psikolojik danıĢma yapmak için gerekli bilgi, beceri ve 

donanıma sahip olmasıdır (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 2010 s. 43; Sue, 2001, s. 791). Kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, psikolojik danıĢmanın danıĢanın davranıĢlarını 

etkileyen sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerin neler olduğunu bilmesi ve anlamasıdır 

(APA, 2002, s. 4). Bu anlamda psikolojik danıĢmanın danıĢanın kültürel özelliklerini 

bilmesi ve uygun yöntem ve teknikleri kullanması psikolojik danıĢma yapılmasını 

kolaylaĢtırıcı bir nitelik taĢımaktadır (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 2010, s. 43; Sue, 2001, s. 

792). Psikolojik danıĢmanın danıĢanın kültürel özelliklerinin ne olduğunu bilmesi, 

anlaması ve danıĢma becerilerine sahip olması psikolojik danıĢma sürecinin etkin 
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yönetilmesi açısından önem taĢımaktadır (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 2010, s. 42; Sue, 

Arredondo ve McDavis, 1992, s. 477). 

Psikolojik danıĢmanın kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği kapsamında sahip 

olması gereken yeterlik alanları, ilgili alanyazında bilgi, beceri ve farkındalık olarak ele 

alınmaktadır (Ridley ve Kleiner, 2003, s. 7; Sue, 2001, s. 799; Worthington, Soth- McNett 

ve Moreno, 2007, s. 352). Psikolojik danıĢmanın kendi varsayımları, değerleri ve 

önyargılarını bilmesi ve farkında olması kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin ilk 

aĢamasını oluĢturmaktadır. Psikolojik danıĢmanın psikolojik danıĢma sürecinde kendi 

kültürel özelliklerinin danıĢanı anlamasında ne tür bir engel oluĢturacağını bilmesi ve 

farkında olması kendi sınırlarını bilmesi ve sınırlı olduğu konularda kendisini 

geliĢtirmesine olanak sağlamaktadır (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 2010, s. 43; Sue, 2001, s. 

799; Sue, Arredondo ve McDavis, 1992, s. 481). Ġkinci aĢama psikolojik danıĢmanın 

kültürel olarak farklı olan danıĢanın dünya görüĢünü anlaması olarak ifade edilmektedir. 

Bu aĢama, danıĢanın dünyayı yorumlama yolu olarak görülmektedir. Psikolojik 

danıĢmanın danıĢanın kendisini anlaması ve etrafında bulunan dünyayı anlamlandırması 

açısından önem arz etmektedir. Bireylerin sahip olduğu fikirler ve geçmiĢ deneyimleri 

onların dünyaya bakıĢ açılarını Ģekillendirmektedir. Psikolojik danıĢmanın danıĢanın 

fikirlerinin ve geçmiĢ deneyimlerinin farkında olması ve anlaması danıĢanın eylemlerini 

etkileyen özelliklerin gözden kaçırma olasılığını ortadan kaldırmaktadır (Ivey, Ivey ve 

Zalaquett, 2010, s. 46; Ridley ve Kleiner, 2003, s. 8; Sue, 2001, s. 800; Sue, Arredondo ve 

McDavis, 1992, s. 481). Son aĢama psikolojik danıĢmanın danıĢanın kültürel özelliklerini 

göz önünde bulundurarak bu özelliklere uygun müdahale, yöntem ve teknikleri kullanması 

olarak ifade edilmektedir (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 2010, s. 47;  Sue, 2001, s. 801; Sue, 

Arredondo ve McDavis, 1992, s. 481). Bu aĢamada, psikolojik danıĢmanın danıĢanın 

kültürel özelliklerini bilmesi, kültürel farklılıklar konusunda becerilere sahip olması ve 

kültürel farklılıklara duyarlı yöntem ve teknikleri seçerek kullanmasının önemine vurgu 

yapılmaktadır. Psikolojik danıĢmanın kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin her 

bir aĢaması için sahip olması gereken özellikler onun kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliğini belirlediğine vurgu yapılmaktadır. Psikolojik danıĢma sürecini etkin Ģekilde 

tamamlayan psikolojik danıĢman kendisini psikolojik danıĢma yapma konusunda yeterli 

hissedecektir. Psikolojik danıĢma özyeterliği psikolojik danıĢmanın kendisinden farklı 
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kültürel özelliklere sahip danıĢanı olduğu gibi kabul etmesi yönüyle toplumsal cinsiyet 

rolleri ile iliĢkili görülmektedir. 

Bu araĢtırmanın bir diğer değiĢkeni cinsiyet rolleri (gender roles)’dir. Toplumsal 

cinsiyet rolleri, bireyin sahip olduğu cinsiyet özellikleri doğrultusunda yüklenen rollerdir 

(Turan vd., 2011, s. 168). Toplumsal cinsiyet rolleri, geleneksel cinsiyet rolleri ve eĢitlikçi 

cinsiyet rollerinden oluĢmaktadır. Geleneksel cinsiyet rolleri, toplumun beklentileri ve 

değerleri doğrultusunda bireylerin cinsiyetlerine yapılan yüklemelerdir (Günay ve Bener, 

2011, s. 158). Geleneksel cinsiyet rolleri, bireyin kadın veya erkek olması doğrultusunda 

içinde yaĢanılan toplum tarafından belirlenmektedir. Kadının daha pasif ve geri planda 

olduğu, ev ve çocuk bakma ile ilgili sorumlulukların yüklendiği roller geleneksel roller 

olarak karĢılık bulmaktadır. Geleneksel cinsiyet rollerinde kadın ve erkek arasındaki 

rollerin dağıtılmasında erkeğin lehine bir eĢitsizlik söz konusudur. EĢitlikçi cinsiyet rolleri, 

cinsiyet ile ilgili özellikler göz önünde bulundurulmadan kadın ve erkeğin yaĢamın her 

alanında eĢdeğer olarak görülmesini ve bulunmasını ifade etmektedir (Beere, vd., 1984, s. 

564). Psikolojik danıĢma alanında cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutum, psikolojik 

danıĢmanın kadının ve erkeğin davranıĢlarına yönelik ayrımcı olmayan inanç ve yargılarını 

içermektedir. Psikolojik danıĢmada cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutum, psikolojik 

danıĢmanın kadın ve erkeğin davranıĢlarını anlamlandırırken cinsiyetleri ile ilgili 

özelliklerini temel almaması olarak da ifade edilebilir. Bu kapsamda psikolojik danıĢma 

alanında cinsiyet rolüne iliĢkin eĢitlikçi tutum, cinsiyet konusunda herhangi bir önyargı ve 

ayrım olmaksızın eĢitliğin sağlanmasını ifade etmektedir (Chao ve Nath, 2011, s. 52; King 

ve King, 1986, s. 208; 1990, s. 659).  

 Ġlgili alanyazında cinsiyet rolleri sosyal bir yapıda beklenti, inanç ve tutumların 

karmaĢık bir parçası olarak ifade edilmektedir (Chao ve Nath, 2011, s. 52). Toplumun bir 

parçası olarak kadın ve erkeğin üstlendikleri cinsiyet rolleri onların eylemlerine 

yansıyabilmektedir. Psikolojik danıĢmanların farklı cinsiyetten danıĢanlarla çalıĢırken 

onların cinsiyet rollerini ve seçimlerini göz önünde bulundurarak ve danıĢanın ihtiyacını 

temel alarak psikolojik danıĢma yapmaları kritik öneme sahiptir (Chao ve Nath, 2011, s. 

52; Ottavi, vd., 1994, s. 149). Toplumsal bir yapının parçası olarak bireyin toplum 

içerisinde cinsiyet ile ilgili rolleri öğrendiği ve bunları uyguladığı göz önünde 

bulundurulduğunda, üzerinde durulması gereken bir konu olarak toplumsal cinsiyet 
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rollerinin ön plana çıktığı ve psikolojik danıĢmanların bunu bilmesi ve anlamasının önemli 

olduğu belirtilmektedir (Chao ve Nath, 2011, s. 52; King, vd., 1994, s. 341; 1997, s. 222). 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, psikolojik danıĢmanın etkin psikolojik 

danıĢma yapmak için danıĢanın farklı özelliklerini bilmesi, anlaması, saygı duyması ve 

kendi önyargılarından arınmasının gerekliliğine iĢaret etmektedir (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 

2010, s. 43; Ridley ve Kleiner, 2003, s. 8; Sue, Arredondo ve McDavis, 1992, s. 481). Bu 

kapsamda toplumsal cinsiyet rollerine iliĢkin yüksek düzeyde eĢitlikçi bakıĢ açısına sahip 

olan psikolojik danıĢmanın psikolojik danıĢma sürecinde kendi önyargılarından 

arınabileceği ve danıĢanın ihtiyaçlarını ön planda tutabileceği umut edilmektedir. 

Psikolojik danıĢmanın kendisi ile ilgili farkındalığı psikolojik danıĢma sürecinin olumlu 

geçmesine olanak sağlamaktadır. 

Bu araĢtırma kapsamında ele alınan bir diğer değiĢken olan bilinçli farkındalık 

(mindfulness), psikolojik danıĢma alanında psikolojik bir süreç, bir yöntem ve bir beceri 

olarak anılmaktadır (Hayes ve Shenk, 2004, s. 249; Hayes ve Wilson, 2003, s. 161; 

Kostanski, vd., 2006, s. 10). Bilinçli farkındalık herhangi bir yargılama olmaksızın içinde 

yaĢanılan anda olan bitenin farkında olma anlamında kullanılmaktadır (Greason ve 

Cashwell, 2009, s. 3). Bilinçli farkındalık, deneyimlere açık olma ve kabul etme için 

kolaylayıcı bir süreç olarak görülmektedir (Brown ve Ryan, 2003, s. 823). Bu açıdan 

bilinçli farkındalık, yeni yaĢam deneyimleri için gönüllü olmak ve hem kendini hem de 

baĢkalarını olduğu gibi kabul etmede önemli bir faktör olarak görülmektedir. 

Ġlgili alanyazında bilinçli farkındalık kavramının tanımlanabilmesi için özellikleri 

ortaya konmuĢtur (Baer, Smith ve Allen, 2004, s. 193). Bilinçli farkındalığın özellikleri 

gözlemleme, tanımlama, bilinçli eylemde bulunma ve yargısız kabul etmek olarak 

belirtilmiĢtir. Ayrıca bilinçli farkındalığın anlaĢılabilmesi amacıyla bilinçli farkındalık 

anlarının nitelikleri belirlenmiĢtir (Germer, 2004, s. 27). Bilinçli farkındalığın nitelikleri; 

bilinçli farkındalığın kavramsal olmadığı, Ģuana odaklı olduğu, yargılayıcı olmadığı, 

amaçlı olduğu, katılımcı gözlemine ihtiyaç duyduğu, sözel olmadığı, keĢfe dayalı olduğu 

ve özgürleĢtirici olduğu Ģeklinde ifade edilmektedir. 

Psikolojik danıĢmanın terapötik iliĢkide bilinçli farkındalığı sayesinde danıĢanın 

kendisi ile ilgili farkındalık geliĢtirmesine ve kendisini kabul etmesine aracılık ettiği 

vurgulanmaktadır (Williams, 2008, s. 144). Ayrıca psikolojik danıĢmanın danıĢanın 



 

   9 

 

hikayesi ile ilgili olarak daha dikkatli olması açısından bilinçli farkındalık danıĢma 

becerileri ile yakından ilgili görülmektedir (Schure, Christopher ve Christopher, 2008, s. 

47). Bu danıĢma becerileri etkin dinleme ve empati kurma becerileri olarak ifade 

edilmiĢtir. Öte yandan psikolojik danıĢmanın bilinçli farkındalığı onun psikolojik olarak 

sağlam olmasına ve bu yolla danıĢana psikolojik danıĢma yapma konusunda cesaretli ve 

gönüllü olmasına imkan sağlamaktadır (Rybak, 2013, s. 116). 

Psikolojik danıĢmanın psikolojik danıĢma becerilerini etkili kullanmasının yanında 

kendisi ile ilgili farkındalığının, içgörüsünün, psikolojik esnekliğinin ve kiĢiliğinin de 

psikolojik danıĢma özyeterlik algısını etkilediği vurgulanmaktadır (Larson, 1998, s. 231). 

Bilinçli farkındalık ayrıca psikolojik danıĢma süreci için de önemli bir konu olarak 

görülmektedir. Psikolojik danıĢmanın bilinçli farkındalığının danıĢanla birlikte psikolojik 

danıĢma sürecinde içinde yaĢanılan ana odaklanmalarına katkı sağlaması beklenmektedir 

(Davis ve Hayes, 2011, s. 203). Nitekim, bilinçli farkındalığı yüksek olan psikolojik 

danıĢmanlar psikolojik danıĢma sürecinde „„Ģimdi ve burada‟‟dan hareketle içinde 

yaĢanılan anda olan olaylara daha iyi odaklanabilmekte ve danıĢanın hikayesinde önemli 

olan öğeleri gözden kaçırma olasılığına karĢı daha dikkatli olmaktadırlar (Greason ve 

Cashwell, 2009, s. 10). 

Psikolojik danıĢman adaylarıyla yapılacak olan bu araĢtırmada psikolojik danıĢma 

özyeterliği ile kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, cinsiyet rolleri ve bilinçli 

farkındalık arasındaki iliĢkinin ortaya konmasının etkili psikolojik danıĢman yetiĢtirme 

konusunda ipuçları sağlaması yönüyle önemli olabileceği düĢünülmektedir. Bu kapsamda 

bu araĢtırmada psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi 

tutumunun ve bilinçli farkındalığının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ve 

psikolojik danıĢma özyeterliği ile ilgili olabileceği düĢünülmektedir. Bu bilgilerin ıĢığında 

bu araĢtırmada psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalıklarının 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği aracılığıyla psikolojik danıĢma özyeterliklerini 

yordayabileceği hipotetik modelin incelenmesi amaçlanmaktadır.  

1.1. Amaç 

Bu araĢtırmanın temel amacı, psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma 

özyeterlikleri ile kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, cinsiyet rolleri ve bilinçli 
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farkındalık arasındaki iliĢkileri ortaya koymaktır. Bu kapsamda ilk olarak psikolojik 

danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri çeĢitli betimsel özellikleri açısından 

incelenmiĢtir. AraĢtırmada daha sonra, psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma 

özyeterlikleri ile kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri, cinsiyet rolleri ve bilinçli 

farkındalık arasındaki iliĢkiler nicel yöntemler ile incelenmiĢtir. AraĢtırmada psikolojik 

danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri betimsel özelliklerine göre 

incelenmesi için aĢağıda yer alan araĢtırma sorularına yanıt aranmıĢtır. 

1. Psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri psikolojik danıĢma 

uygulaması öncesi aldıkları mesleki dersleri yeterli bulup bulmamalarına göre 

farklılaĢmakta mıdır? 

2. Psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri gerçekleĢtirdikleri 

psikolojik danıĢma uygulamalarını yeterli bulup bulmamalarına göre farklılaĢmakta 

mıdır?  

3. Psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma dersi alıp almamıĢ olmalarına göre farklılaĢmakta mıdır?  

Bu araĢtırmada psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli 

farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri aracılığı ile psikolojik 

danıĢma özyeterlikleri üzerindeki dolaylı etkisini incelemek üzere, ilgili alanyazına dayalı 

olarak geliĢtirilen hipotetik model ġekil 1.1‟de sunulmuĢtur. 

 

Cinsiyet Rolleri 

Bilinçli 

Farkındalık 

Kültüre Duyarlı 

Psikolojik 

DanıĢma 

Yeterliği 

Psikolojik 

DanıĢma 

Özyeterliği 

ġekil 1.1. Psikolojik danışma özyeterliğine ilişkin hipotetik model 
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AraĢtırmada, ġekil 1.1‟de belirtilen hipotetik modeli test etmek amacıyla aĢağıdaki 

araĢtırma sorularına yanıt aranmıĢtır: 

1. Cinsiyet rolleri, kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini anlamlı düzeyde 

yordamakta mıdır? 

2. Bilinçli farkındalık, kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini anlamlı düzeyde 

yordamakta mıdır? 

3. Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, psikolojik danıĢma özyeterliğini anlamlı 

düzeyde yordamakta mıdır? 

4. Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin cinsiyet rolleri ile psikolojik danıĢma 

özyeterliği arasında aracılık rolü bulunmakta mıdır? 

5. Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin bilinçli farkındalık ile psikolojik 

danıĢma özyeterliği arasında aracılık rolü bulunmakta mıdır? 

1.2. AraĢtırmanın Önemi 

Psikolojik danıĢmanın sahip olduğu mesleki yeterlikleri ve kiĢisel özellikleri etkili 

psikolojik danıĢma yapmasında önem taĢımaktadır. Psikolojik danıĢmanlar hem lisans 

eğitimleri hem de mesleki yaĢantılarında birçok eğitim alarak profesyonel geliĢimlerine 

katkı sağlamaktadırlar. Ancak psikolojik danıĢmanın psikolojik danıĢma özyeterlik algısı 

da onun mesleki geliĢimine katkı sağlamaktadır. Nitekim psikolojik danıĢma yapma 

konusunda özyeterlik algısı yüksek olan psikolojik danıĢmanlar, yeni danıĢma deneyimleri 

yaĢama konusunda gönüllü olmakta, psikolojik danıĢma sürecini sürdürmede etkin rol 

almakta ve psikolojik danıĢma sürecinde yaĢadıkları sıkıntıların üstesinden gelmek için 

kararlı davranmakta ve zorluklarla mücadele etmektedirler. 

Ġlgili alanyazında psikolojik danıĢma özyeterliği konusunda yirminci yüzyılın son 

çeyreğinde (Jaafar, vd., 2009, s. 256; Larson vd., 1992, s. 114; Özteke, 2011, s. 80; Satıcı, 

2014, s. 110) pek çok araĢtırma yapıldığı görülmektedir. Bu yolla psikolojik danıĢma 

özyeterlik kaynaklarının ortaya konması ile yetkin psikolojik danıĢmanların 

yetiĢtirilmesinin sağlanabileceği umut edilmektedir. Öte yandan psikolojik danıĢmanların 

psikolojik danıĢma özyeterliklerini etkileyen kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği 

(Constantine, 2001, s. 86; Havens, 2003, s. 72; Vespia vd., 2010, s. 64), cinsiyet rollerine 

iliĢkin tutumu (Alessi, Dillon ve Kim, 2016, s. 452; Handelsman, 2006, s. 44) ve bilinçli 
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farkınlığı (Greason ve Cashwell, 2009, s. 8; Hall, 2009, s. 105; Wei, Tsai, Lannin, Du ve 

Tucker, 2015, s. 11) ile ilgili sınırlı sayıda araĢtırma yapıldığı görülmektedir. Ülkemizde 

sözü edilen değiĢkenlerin birbirleriyle iliĢkilerini irdeleyen araĢtırmalar yoluyla, psikolojik 

danıĢma özyeterliğini etkileyen alanların anlaĢılmasının kolaylaĢacağı düĢünülmektedir. 

Türkiye‟de psikolojik danıĢman yetiĢtirme konusunda üniversiteler arasında ortak 

derslerin belirlenmesi ile fikirbirliğinin sağlandığı ancak özellikle psikolojik danıĢma 

uygulaması derslerinde farklı kültürel özellikleri olan ve aynı sayıda danıĢan ile çalıĢma 

konusunda ayrılıkların olduğu görülmektedir. Bununla beraber psikolojik danıĢmanlar için 

farklı kültürel özelliklere sahip danıĢanlarla çalıĢmak ülkemizde kaçınılmaz hale gelmiĢtir. 

Psikolojik danıĢman adaylarının lisans öğrenimleri esnasında fazla sayıda danıĢma yapma 

deneyimleri yaĢaması donanımlı olarak yetiĢmelerine olanak sağlamaktadır. Ülkemizde 

psikolojik danıĢman adayları lisans öğrenimleri esnasında edindiği mesleki bilgi ve 

psikolojik danıĢma uygulama deneyimlerini bir ömür boyu bu mesleği icra ederken 

kullanabilmektedir. Dolayısıyla lisans öğrenimlerinin son aĢamasında iken psikolojik 

danıĢman yeterliklerine dikkat çekilmesi açısından bu araĢtırmanın bulguları önem 

taĢımaktadır. 

Türkiye farklı etnik köken, sosyo-ekonomik düzey, dilsel çeĢitlilik ve farklı eğitim 

düzeylerine sahip bireylerin içinde yaĢadığı zengin bir kültürel mozayiğe sahiptir. 

Yirmibirinci yüzyılın ilk çeyreğinde Ortadoğu‟da yaĢanan geliĢmeler sonucunda 

Türkiye‟ye ciddi sayıda göçmen akını olmuĢtur. Bunun sonucunda çok kültürlü bir yapıya 

sahip olduğu bilinen ülkemizde farklı kültürlere sahip danıĢanlarla karĢılaĢma olasılığı 

daha da artmaktadır. Psikolojik danıĢmanların kültürel olarak farklı özelliklere sahip olan 

danıĢanla karĢılaĢtıklarında psikolojik danıĢma uygulamaları gerçekleĢtirmeleri ve kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğine sahip olmalarının gerekliğinin ön plana çıktığı 

düĢünülmektedir. Bu çalıĢmanın bulguları ile farklı kültürel özelliklere sahip olan 

danıĢanlara psikolojik yardım sunarken psikolojik danıĢmanın sahip olması gereken 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerinin model yoluyla farklı değiĢkenlerle 

iliĢkisinin ortaya konması ile alanyazına katkı sağlanması umulmaktadır.  

Psikolojik danıĢman eğitim programlarında, psikolojik danıĢman adaylarının 

toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili eğitim almasının gerekliliği ilgili alanyazında 

vurgulanmaktadır. Psikolojik danıĢman adaylarının eğitimi esnasında toplumsal cinsiyet 
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rolleri ile ilgili konuların yer almasının danıĢanın ait olduğu kültürel grubun özelliklerinin 

daha iyi anlaĢılacağı vurgulanmaktadır (Burnham-Smith, 1996, s. 4). Ayrıca etkili bir 

psikolojik danıĢman olabilmek için danıĢanın üyesi olduğu kültürel gruptan öğrendiği ve 

uyguladığı cinsiyet rollerinin de anlaĢılmasının önemine iĢaret edilmektedir (Gold ve 

Hawley, 2001, s. 201; Stevens-smith, 1995, s. 287). Bireyin sahip olduğu cinsiyet rollerini 

anlamak için bireyin içerisinde yetiĢtiği toplum ya da kültürün incelenmesi, bireyin 

sosyalleĢme süreçleri ve çocukluk yaĢantılarının önemi ön plana çıkmaktadır. Psikolojik 

danıĢma sürecinde danıĢanın cinsiyet rollerinin yok sayılması kültürel açıdan anlaĢılması 

ve koĢulsuz kabulün sağlanamaması açısından etik problemlere yol açabilmektedir. Bu 

bilgiler doğrultusunda bireyin cinsiyet rollerinin anlaĢılması ve sosyalleĢmesinin 

gerçekleĢtiği kültürün öğelerinin tanınması bireye etkili psikolojik danıĢma 

gerçekleĢtirebilmek açısından önem taĢımaktadır (Burnham-Smith, 1996, s. 3-13). Sonuç 

olarak, psikolojik danıĢma alanında bireyin anlaĢılması ve ihtiyaç duyduğu psikolojik 

yardımın etkili Ģekilde sunulabilmesi için uzmanların kültürel olarak yeterli donanıma 

sahip olması beklenmektedir. Psikolojik danıĢmanın cinsiyet rolleri konusunda eĢitlikçi bir 

anlayıĢa sahip olması danıĢanın olumlu kabulünün sağlanması ve kültürel öğelerinin 

gözden kaçırılmaması açısından önemli görüldüğü söylenebilir. Dolayısıyla cinsiyet 

rollerini de ele alan bu araĢtırmanın psikolojik danıĢma alanında cinsiyet rolleri konusuna 

dikkat çekmesi ve psikolojik danıĢmanın cinsiyet rolleri ile ilgili tutumunun danıĢanın 

davranıĢlarının Ģekillenmesinde etkili olduğuna iĢaret etmesi açısından önem taĢıdığı 

düĢünülmektedir. 

Bilinçli farkındalık psikolojik danıĢma özyeterliği ile iliĢkili olduğu kadar kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile de iliĢkilidir. Bilinçli farkındalık becerilerinde 

bireylerin kabul edilmesinde herhangi bir yargılamanın olmaması özelliği ile farklı kültürel 

özelliklere sahip olan bireylerin olduğu gibi kabul edilmesine olanak sağlamaktadır. Bir 

diğer ifadeyle, psikolojik danıĢmanın psikolojik danıĢma yaĢantısında bilinçli farkındalık 

ile ilgili becerilerini kullanması danıĢanın anlaĢılmasına ve ihtiyacı olan psikolojik 

yardımın sunulmasına öncülük edeceği ifade edilebilir.  

Yapılan alanyazını incelemesinde bilinçli farkındalık ile ilgili pek çok araĢtırmaya 

rastlanmaktadır. Bilinçli farkındalık psikolojik danıĢma alanıyla yakından ilgili olarak 

görülmekle birlikte psikolojik danıĢman özyeterliği açısından çalıĢılması ihmal edilen bir 
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konu olarak da ifade edilmektedir. YurtdıĢı alanyazında psikolojik danıĢman adayları ile 

yapılmıĢ çalıĢmaların olduğu, yapılan araĢtırmalarda (Bohecker ve Horn, 2016, s. 322; 

Ivers, vd., 2016, s. 76; Tourek, 2014, s. 56;  Wei, vd., 2015, s. 11) bilinçli farkındalığın 

psikolojik danıĢma özyeterliği ve kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile iliĢkili 

görülmektedir. Ancak yurtiçi alanyazında psikolojik danıĢman adayları üzerinde sınırlı 

sayıda araĢtırmaların (Gülüm, 2016, s. 342; 2017, s. 126)  yürütüldüğü görülmüĢtür. Bu 

çalıĢma ile ilgili alanyazında psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma 

özyeterlikleri ve kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerini etkilediği vurgulanan 

cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalık arasındaki iliĢkilerin bir model yoluyla test 

edilmesinin alanyazına katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

Ġlgili alanyazında bilinçli farkındalık ve cinsiyet rolleri arasındaki iliĢkilerin ortaya 

konması adına araĢtırmaların yapılmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir (Price, 2016, 

s. 45). Bir diğer ifadeyle, cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalık kavramı ile iliĢkili 

yapılacak olan araĢtırmaların iki kavram arasındaki iliĢkinin yönünü ortaya koyması 

açısından önem taĢıdığı söylenebilir.  

Bu araĢtırmanın psikolojik danıĢman adaylarıyla gerçekleĢtirilmesi ile profesyonel 

anlamda mesleğe atılmadan hemen önce cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalıklarının 

etkisiyle kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerinin ve psikolojik danıĢma 

özyeterliklerinin anlaĢılabileceği düĢünülmektedir. Bu sayede psikolojik danıĢman 

adaylarının lisans programlarından mezun olmadan hemen önceki psikolojik danıĢma 

özyeterlikleri ile kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerinin ve bunu etkilediği 

savunulan bilinçli farkındalık ve cinsiyet rolleri arasındaki iliĢkilerin ortaya konmasının 

psikolojik danıĢman adaylarının bu alanlardaki yeterliklerine dikkat çekilmesi açısından 

alanyazına katkı sağlanacağı umut edilmektedir. 

1.3. Sınırlılıklar 

 Bu araĢtırma 2015-2016 Öğretim yılında Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik 

örgün Lisans Programlarının son sınıflarında öğrenim gören üniversite 

öğrencileri ile sınırlıdır. 

 Bu araĢtırmanın verileri, araĢtırmada kullanılan ölçme araçlarının ölçtüğü 

nitelikler ile sınırlıdır. 
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 Bu araĢtırma kullanılan yöntem itibari ile nicel ölçme yöntemleri ile sınırlıdır. 

1.4. Tanımlar 

Bu araĢtırmada bahsi geçen kavramların tanımları aĢağıda sıralanmaktadır. 

Psikolojik DanıĢma Özyeterliği: Bir psikolojik danıĢmanın yakın bir zamanda bir 

danıĢan ile etkili psikolojik danıĢma yaparken kendi yeterliği ile ilgili yargı ve inancını 

ifade etmektedir (Larson ve Daniels, 1998, s. 180; Lent, Hill ve Hoffman, 2003, s. 97).  

Kültüre Duyarlı Psikolojik DanıĢma Yeterliği: Bir psikolojik danıĢmanın 

kendisinden (cinsiyet, dil, din, etnik köken, yaĢanılan coğrafi bölge, cinsel yönelim ve 

bedensel/fiziksel engel gibi) farklı kültürel özelliklere sahip bir danıĢan ile etkili psikolojik 

danıĢma yaparken gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip olması anlamına gelmektedir 

(Ivey, Ivey ve Zalaquett, 2010, s. 43; Sue, 2001, s. 1). 

Toplumsal Cinsiyet Rolleri: Kadın ve erkeğe toplumun beklenti, değer ve 

yargılarına uygun (çalıĢma hayatı, eviçi sorumluluklar, çocukların bakımı, meslek seçimi 

ve sosyal ve kiĢiler arası iliĢkiler gibi) toplum ve kiĢilerarası iliĢkiler bağlamda yüklenen 

rollerdir (Lucier-Greer ve Adler-Baeder, 2016, s. 150). 

EĢitlikçi Cinsiyet Rolleri: Kadın ve erkeğin sahip olduğu cinsiyetten dolayı 

(çalıĢma hayatı, ev içi sorumluluklar, çocukların bakımı, meslek seçimi ve sosyal ve kiĢiler 

arası iliĢkiler gibi) yaĢamın her alanında herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmaması, eĢit 

tutulması olarak ifade edilmektedir (Chao ve Nath, 2011, s. 52). Bu araĢtırmanın cinsiyet 

rolleri değiĢkeni bu kavram açısından ele alınmıĢtır. 

Bilinçli Farkındalık: Bilinçli farkındalık, herhangi bir yargılama olmaksızın içinde 

yaĢanılan anda olan-bitenin farkında olma anlamında kullanılmaktadır (Greason ve 

Cashwell, 2009, s.4). Bir diğer ifadeyle, Ģuandaki gerçekliğe yönelik olan dikkat ve 

farkındalığı ifade etmektedir (Germer, 2004, s. 24). 
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2. ĠLGĠLĠ ALANYAZIN 

Bu bölümde sırasıyla psikolojik danıĢma özyeterliği, kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliği, cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalık ile ilgili kuramsal açıklamalara yer 

verilmiĢtir. Adı geçen her bir kavramla ilgili açıklamalardan sonra o kavramla ilgili 

yurtdıĢında ve yurtiçinde gerçekleĢtirilmiĢ olan araĢtırmalara değinilmiĢtir. 

2.1. Psikolojik DanıĢma Özyeterliği 

Psikolojik danıĢma özyeterliği kavramı, Sosyal BiliĢsel Kuram‟dan esinlenilerek 

psikolojik danıĢma alanına uyarlanmıĢtır. Psikolojik danıĢma özyeterliği, bir psikolojik 

danıĢmanın gelecekte bir danıĢana psikolojik yardım sunarken etkili psikolojik danıĢma 

yapma konusunda yargısı ve inancı olarak tanımlanmaktadır (Hall, 2009, s. 22; Lent, Hill 

ve Hoffman, 2003, s. 97). Bir diğer ifadeyle psikolojik danıĢma özyeterliği, psikolojik 

danıĢmanın danıĢana etkili psikolojik yardım sunma konusundaki öz değerlendirmesi 

olarak ifade edilebilir.  

Psikolojik danıĢma özyeterliği ile ilgili açıklamalarda, psikolojik danıĢmanın 

psikolojik danıĢma yapmaya yönelik algısının onun performansını etkilediği 

vurgulanmaktadır (Larson, 1998, s. 220). Psikolojik danıĢma yapan psikolojik danıĢmanın 

özyeterlik algısı yükselmektedir. Özyeterlik algısı yüksek olan psikolojik danıĢman 

psikolojik danıĢma yapma konusunda yeni giriĢimlerde bulunmaktadır.  

Özyeterlik ile ilgili çalıĢmalarda, özyeterlik teorisinde ele alınan biliĢsel, duyuĢsal ve 

motivasyonel süreçler psikolojik danıĢma alanına uyarlanarak ele alınmıĢtır (Larson, 1998, 

s. 223). Bireyin özyeterliğinin belirlenmesinde seçimlerinin ve motivasyonel süreçlerin 

etkili olduğu vurgulanmaktadır (Havens, 2003, s. 48). BiliĢsel, duyuĢsal ve motivasyonel 

süreçler, Üçlü KarĢılıklı Nedensellik Modeli (Triadic Reciprocal Causation) olarak 

belirtilmiĢtir. Psikolojik danıĢma özyeterliğine iliĢkin Üçlü KarĢılıklı Nedensellik Modeli 

ġekil 2.1‟de sunulmuĢtur.  
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ġekil 2.1 Psikolojik Danışma Üçlü Karşılıklı Nedensellik Modeli (Larson, 1998, s.223) 

Larson (1998, s. 222), psikolojik danıĢmanın etnik köken gibi sabit kiĢisel 

özelliklerden ziyade, sosyal ve kültürel çevrenin kiĢisel etmenleri oluĢturduğunu 

vurgulamaktadır. KiĢisel etmenler, psikolojik danıĢmanın inançları, tutumları ve 

beklentilerinden oluĢmaktadır. KiĢisel etmenler, psikolojik danıĢmanın psikolojik danıĢma 

becerilerine yatkın olması, danıĢanı etkin dinleme ve sözel becerilerini kullanmayı da ifade 

etmektedir. Çevresel etmenler, süpervizyon çevresi ve danıĢma oturumlarının gerçekleĢtiği 

ortamdan oluĢmaktadır. DavranıĢlar, psikolojik danıĢmanın eylemleri, seçimleri ve sözel 

ifadelerinden oluĢmaktadır. Üçlü KarĢılıklı Nedensellik Modeline göre, psikolojik 

danıĢmanın psikolojik danıĢma yaĢantısındaki davranıĢları ve süpervizyon yaĢantısı ile 

kiĢisel özellikleri ve psikolojik danıĢma yaĢantısını gerçekleĢtirdiği çevre karĢılıklı olarak 

birbirini etkilemektedir. Bir diğer ifadeyle, psikolojik danıĢmanın kiĢisel özelliklerinin, 

davranıĢlarının ve psikolojik danıĢma yaĢantısının gerçekleĢtirildiği çevrenin karĢılıklı 

etkileĢimi psikolojik danıĢma özyeterliğini arttıran bir etken olduğu vurgulanmaktadır. 
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Psikolojik danıĢma özyeterliği; etkili psikolojik danıĢma yapma, zor danıĢan ile 

karĢılaĢıldığında kararlılık ile psikolojik yardım vermeyi sürdürme, öğrenmeye açık olma 

ve etkili geribildirimleri alma gibi faktörlerden oluĢmaktadır (Barnes, 2004, s. 57).  

Psikolojik danıĢma özyeterliği, aynı zamanda psikolojik danıĢmanın problem çözme 

becerisiyle iliĢkili bulunmaktadır. Nitekim psikolojik danıĢma özyeterlik algısı yüksek olan 

psikolojik danıĢmanlar, psikolojik danıĢma sürecinde yaĢadığı zorluklarla mücadele 

ederek, danıĢana etkili psikolojik yardım sunmayı sürdürmektedirler (Belgi, 2016, s. 65; 

Gündüz, 2012, s. 1757; Larson ve Daniels, 1998, s. 192; Larson, vd., 1992, s. 106). Bir 

diğer ifadeyle, psikolojik danıĢma özyeterlik algısı yüksek olan psikolojik danıĢmanların 

psikolojik danıĢma sürecinde yaĢadıkları zorlukların üstesinden gelmek için yılmadan çaba 

sarf edecekleri, karĢılaĢtıkları sorunlara çözüm yolu arayacağı söylenebilir. 

Psikolojik danıĢma özyeterliği, psikolojik danıĢmanın müdahale yöntemi seçiminde 

etkili bir kavram olarak ele alınmaktadır. Psikolojik danıĢma özyeterlik algısı yüksek olan 

psikolojik danıĢmanlar, danıĢanın ihtiyacını temel alarak yeni stratejiler belirlemeyi tercih 

etmektedirler. Öte yandan psikolojik danıĢma özyeterlik algısı düĢük olan psikolojik 

danıĢmanlar, danıĢanın dünya görüĢüne uygun olacak stratejileri kullanmak yerine, 

standart teknikleri kullanmakta ısrarcı davranabilmektedirler (Havens, 2003, s. 50). 

Psikolojik danıĢmanın, danıĢanın ihtiyacına uymayan standart stratejiler kullandığında, 

hem etik açıdan uygun olmayan bir tavır sergileyeceği, hem de danıĢanın direnç 

geliĢtirmesine ortam hazırlayacağı vurgulanmaktadır (Havens, 2003, s. 50; Larson ve 

Daniels, 1998, s. 207; Mullen, Lambie ve Conley, 2014, s. 62). Bir baĢka ifadeyle, 

psikolojik danıĢma özyeterlik algısı yüksek olan psikolojik danıĢmanların psikolojik 

danıĢma yaĢantısında danıĢanın psikolojik yardım ihtiyacını gözönünde bulundurarak 

değiĢime açık olma ve yeni giriĢimlerde bulunabilme davranıĢları sergileyebileceği 

söylenebilir.  

2.1.1. Psikolojik danıĢma özyeterliğini etkileyen alanlar 

Sosyal BiliĢsel Kuramda ele alınan özyeterliği etkileyen alanlardan (Bandura, 1989, 

s. 734) yola çıkılarak psikolojik danıĢma özyeterliğini etkileyen pek çok alanın varlığı ileri 

sürülmüĢtür (Larson, 1998, s. 262). Psikolojik danıĢma özyeterliğini etkileyen alanlar 

uzmanlık, model alma, sosyal ikna ve duyuĢsal uyarılma olarak ele alınmaktadır (Larson 
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ve Daniels, 1998, s. 182). Psikolojik danıĢma özyeterliğini etkileyen alanlar ile ilgili 

açıklamalar aĢağıda verilmektedir. 

Psikolojik danıĢma özyeterliğini etkileyen bir alan olarak uzmanlık, psikolojik 

danıĢmanın baĢarı ile gerçekleĢtirdiği psikolojik danıĢma deneyimlerini ifade etmektedir 

(Barnes, 2004, s. 58; Larson, 1998, s. 262). Psikolojik danıĢma özyeterliği ile uzmanlık 

arasında yakın bir iliĢki olduğu ileri sürülmektedir (Hall, 2009, s. 24). Nitekim yüksek 

düzeyde psikolojik danıĢma özyeterlik algısına sahip olan psikolojik danıĢmanlar, 

psikolojik danıĢmayı yaĢadıkları zorluklarla mücadele ederek gerçekleĢtirebiliyorken, 

düĢük düzeyde psikolojik danıĢma özyeterlik algısına sahip olan psikolojik danıĢmanlar, 

psikolojik danıĢma deneyimi yaĢamaktan kaçınabilmektedirler (Barnes, 2004, s. 58). 

Psikolojik danıĢmanın uzmanlaĢması, mesleki deneyim ile iliĢkili görülmektedir (Hu, vd., 

2015, s. 11). BaĢarılı Ģekilde gerçekleĢtirilen psikolojik danıĢma deneyimleri, psikolojik 

danıĢmanların yeni psikolojik danıĢma deneyimlerine açık olmalarına, uzmanlaĢmalarına 

ve psikolojik danıĢma özyeterliklerinin artmasına katkı sağlamaktadır (Sali-Bilgiç, 2011 s. 

47; Tang, vd., 2004, s. 71; Yam, 2014, s. 59). 

Psikolojik danıĢma özyeterliğini etkileyen bir diğer alan model alma olarak ele 

alınmaktadır. Model almanın, bir eylemde bulunan bireylerin özyeterliğini arttırmanın bir 

yolu olarak kullanılabileceği vurgulanmaktadır (Stajkovic ve Luthans, 2002, s. 137). 

Model alma, psikolojik danıĢman adaylarının bir psikolojik danıĢmanın gerçekleĢtirdiği 

psikolojik danıĢma yaĢantısını gözlemlemesi yoluyla, gelecekte psikolojik danıĢma 

yapmaya yönelik özyeterlik algısını etkilemesidir (Larson, 1998, s. 262). Psikolojik 

danıĢman adayının gözlemlediği psikolojik danıĢman ile yaĢ, eğitim düzeyi, benimsediği 

yaklaĢım gibi konularda benzer özelliklere sahip olması gelecekte psikolojik danıĢma 

yapma konusunda özyeterliğini arttıran bir etken olarak ifade edilmektedir (Larson, 1998, 

s. 263). Psikolojik danıĢma yaĢantısında model alma, gerçekleĢtirilmiĢ olan psikolojik 

danıĢma video kayıtlarının izlenmesi ve psikolojik danıĢma ortamında rol oynama gibi 

yollarla gerçekleĢmektedir (Hall, 2009, s. 26).  

Psikolojik danıĢma özyeterliğini etkileyen bir baĢka alan olarak sosyal ikna, 

psikolojik danıĢman adayının psikolojik danıĢma yapma konusunda süpervizöründen aldığı 

teĢvik edici olumlu geribildirimleri içermektedir (Larson, 1998, s. 263). Psikolojik 

danıĢman adayının süpervizöründen cesaretlendirici geribildirimler alması, baĢarılı 
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psikolojik danıĢma yapma konusunda özyeterlik inancının artmasına etki etmektedir. Diğer 

yandan, psikolojik danıĢman adayının süpervizöründen cesaret kırıcı geribildirimler 

alması, psikolojik danıĢma yapma konusunda cesaretinin kırılmasına ve psikolojik danıĢma 

özyeterlik inancının düĢmesine sebep olmaktadır (Cashwell ve Dooley, 2001, s. 40; Hall, 

2009, s. 29). Psikolojik danıĢman adayının psikolojik danıĢma yapmayı öğrenme sürecinde 

süpervizöründen gerçekçi ve ihtiyacı karĢılayıcı geribildirimler alması, yaĢadığı zorlukların 

üstesinden gelme konusunda destekleyici olmaktadır. Öte yandan, psikolojik danıĢman 

adayına süpervizörü tarafından anlık ve üstüste yapılan övgüler, olumsuz psikolojik 

danıĢma yapma deneyimi yaĢayan psikolojik danıĢman adayının hayal kırıklığı yaĢamasına 

ve psikolojik danıĢma özyeterlik inancının düĢmesine de sebep olmaktadır (Larson, 1998, 

s. 263). 

Psikolojik danıĢma özyeterliğini etkileyen son alan olan duyuşsal uyarılma, 

psikolojik danıĢman adayının yaĢadığı kaygı, endiĢe ve heyecanın psikolojik danıĢma 

özyeterlik algısını etkilemesi olarak ifade edilmektedir (Larson, 1998, s. 234). Psikolojik 

danıĢman adayının, psikolojik danıĢma sürecinde yaĢadığı kaygı, endiĢe ve heyecanı ile 

etkili Ģekilde baĢ edebilmesi, onun baĢarılı deneyimler yaĢamasına ve psikolojik danıĢma 

yapma konusunda özyeterliğinin yüksek olmasına olanak sağlamaktadır. Öte yandan 

psikolojik danıĢman adayı psikolojik danıĢma yapma konusunda kaygı, endiĢe ve 

heyecanını kontrol edemediğinde olumsuz deneyimler yaĢayacağı vurgulanmaktadır 

(Daniels ve Larson, 2001, s. 122; Hall, 2009, s. 36). Psikolojik danıĢma adayının psikolojik 

danıĢma oturumunda karĢılaĢtığı zorlukların üstesinden gelmesi konusunda danıĢma 

becerilerine sahip olması da özyeterlik algısının yüksek olmasını etkileyen bir etmen 

olarak görülmektedir (Hall, 2009, s. 28). Bir diğer ifadeyle psikolojik danıĢman adayı 

psikolojik danıĢma yapmak için gerekli becerilere sahip olduğunda psikolojik danıĢma 

sürecinde yaĢanacak olası zorlukları aĢacağı söylenebilir. 

Psikolojik danıĢma özyeterlik algısını etkileyen dört temel alan olduğu söylenebilir.  

Bu alanlar, psikolojik danıĢmanın gerçekleĢtirdiği psikolojik danıĢma deneyimi ve baĢka 

psikolojik danıĢmanın gerçekleĢtirdiği psikolojik danıĢma yaĢantısını gözlemlemesidir. 

Psikolojik danıĢman adayının gerçekleĢtirdiği psikolojik danıĢma deneyimi ile ilgili 

süpervizöründen gerçekçi geribildirimler alması ve psikolojik danıĢma sürecinde yaĢadığı 
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zorlukların üstesinden gelme konusunda çaba sarf etmesi ve yılmadan süreci tamamlaması 

olarak ifade edilebilir. 

2.1.2. Psikolojik danıĢma özyeterliği ile ilgili araĢtırmalar 

Bu baĢlık altında psikolojik danıĢma özyeterliği ile ilgili yurtdıĢında ve yurtiçinde 

gerçekleĢtirilmiĢ olan araĢtırmalar yer almaktadır. YurtdıĢı ilgili alanyazında psikolojik 

danıĢma özyeterliği ile ilgili olarak hem psikolojik danıĢmanlar (Hu, vd., 2015, s. 11; 

Larson vd.,1992, s. 114) hem de psikolojik danıĢman adayları (Al-Darmaki, s. 436; Jaafar, 

vd., 2009, s. 256) ile araĢtırmaların yürütüldüğü görülmüĢtür. Ġlgili alanyazında psikolojik 

danıĢmanların kiĢisel ve sosyal özellikleri psikolojik danıĢma özyeterliğini etkileyen 

alanlar olarak ele alınmıĢtır.  

Psikolojik danıĢmanlar ile yürütülen araĢtırmalarda psikolojik danıĢma deneyimi 

arttıkça psikolojik danıĢma özyeterliğinin anlamlı düzeyde arttığı görülmüĢtür. (Hu, vd., 

2015, s. 11; Ikonomopoulos, vd., 2016, s. 166; Jaafar, vd., 2009, s. 256; Larson vd., 1992, 

s. 114; Özteke, 2011, s. 80). Ayrıca psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma 

özyeterliği ile mesleki deneyimleri ve alınan psikolojik danıĢma kurs sayısı arasında pozitif 

yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur (Tang, vd., 2004, s. 75). 

Psikolojik danıĢman adaylarının 12 haftalık psikolojik danıĢma uygulaması deneyimi 

sonrasında psikolojik danıĢma özyeterliği düzeyleri belirlenmiĢtir (Jaafar, vd., 2011, s. 

677). AraĢtırmaya 100 lisans son sınıf psikolojik danıĢman adayı katılmıĢtır. AraĢtırmanın 

sonucunda psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma deneyimi sonrasında 

psikolojik danıĢma özyeterliği (kültürel yeterlik, kendi değerlerinin farkında olma, zor 

danıĢanla mücadele) düzeyi yüksek bulunmuĢtur. 

Okul psikolojik danıĢmanları ile yapılan betimsel bir araĢtırmada (Ooi, Jaafar ve 

Baba, 2017, s. 4) psikolojik danıĢma özyeterlik alanları ile danıĢma özyeterliği arasındaki 

iliĢkiler de incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda psikolojik danıĢma özyeterliği ile 

uzmanlık, model alma ve sözel ikna arasında pozitif yönde anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. 

Öte yandan psikolojik danıĢma özyeterliği ile psikolojik ve fizyolojik durum arasında 

negatif yönde anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmada psikolojik danıĢmanların 

uzmanlık deneyimi, model alma, sözel ikna ve psikolojik ve fizyolojik durumu psikolojik 

danıĢma özyeterliğini anlamlı düzeyde yordadığı görülmüĢtür. 
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Psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma eğitim programının durumluk ve 

sürekli kaygıları ile psikolojik danıĢma özyeterlikleri üzerindeki etkisi deneysel bir 

çalıĢmada (Al-Darmaki, 2004, s. 436) incelenmiĢtir. AraĢtırmanın deney grubunda 73 

kontrol grubunda 40 psikolojik danıĢman adayı katılmıĢtır. Deney grubuna uygulanan 

programnın ilk üç haftasında mikro beceri eğitimi ve etik kodlar verildi. Daha sonra iki 

aylık dönemde uygulamaya dönük eğitim verildi. Uygulamalı eğitimde psikolojik danıĢma 

yapmaları, yapılan psikolojik danıĢmaları izlemeleri gibi yollar izlendi. AraĢtırmanın 

sonucunda deney grubunda yer alan psikolojik danıĢman adaylarının durumluk ve sürekli 

kaygılarının anlamlı düzeyde azaldığı ve psikolojik danıĢma özyeterliklerinin anlamlı 

düzeyde arttığı görülmüĢtür. 

Yüksek lisans düzeyinde psikolojik danıĢma eğitimi alan psikolojik danıĢmanlarla 

odak grup çalıĢması yapılmıĢtır. AraĢtırmaya altı psikolojik danıĢman katılmıĢtır.  Bu 

araĢtırmada yeterince hazırlanmadan psikolojik danıĢma yapma korkusu, zorluklarla 

baĢetme, motivasyon, grup çalıĢması, etik konular, kültüre duyarlı yeterlik ve öneride 

bulunma temalarının psikolojik danıĢma özyeterliğini etkileyen konular olduğu 

belirlenmiĢtir. Yeterince hazırlanmadan psikolojik danıĢma yapma teması psikolojik 

danıĢmanın farklı kültürel özelliklere sahip danıĢan ile karĢılaĢmaktan,  psikolojik danıĢma 

becerilerinin zayıf olmasından, danıĢan yerine kendine odaklanmaktan ve danıĢan 

tarafından yargılanmaktan korkmasını içermektedir. Zorluklarla baĢ etme teması, 

psikolojik danıĢmanın içsel ve dıĢsal stres kaynaklarıyla etkili Ģekilde baĢ etmesini ifade 

etmektedir. Motivasyon teması, psikolojik danıĢmanın kendisi ile ilgili farkındalığı olması 

ve danıĢanların kendisi ile ilgili farkındalık geliĢtirmesine yardım etmesidir. Kültüre 

duyarlı yeterlik teması, psikolojik danıĢmanın farklı kültürel özelliklere sahip danıĢana 

psikolojik danıĢma yapma konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olmasına iĢaret 

etmektedir. Öneride bulunma teması, psikolojk danıĢmanın deneyim kazanmak için 

fırsatları kollama, kültüre duyarlı yeterlik dersi alma, teori ve uygulama arasında bağlantı 

kurma ve teknolojiyi kullanmasına dikkat çekmektedir (Flasch, Bloom ve Holladay, 2016, 

s. 1). 

Özetle, yurtdıĢı alanyazında psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma 

deneyimlerinin psikolojik danıĢma özyeterliğinin artmasına katkı sağladığı görülmektedir. 

Diğer yandan psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlik alanları, 
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durumluk ve sürekli kaygıları, etik konular ve zorluklarla baĢ etme gibi konuların 

psikolojik danıĢma özyeterlik algısı ile iliĢkili olduğu betimsel ve deneysel araĢtırmalarla 

ortaya konmuĢtur. 

Psikolojik danıĢma özyeterliği ile ilgili olarak yurtiçinde de araĢtırmaların yapıldığı 

görülmektedir (Atıcı, Özyürek ve Çam, 2005, s.15; Pamukçu, 2011, s.66). Yurtiçinde 

yapılmıĢ olan araĢtırmalarda psikolojik danıĢman adaylarının (Atıcı, Özyürek ve Çam, 

2005, s. 15; Pamukçu, 2011, s. 66) ve psikolojik danıĢmanların (Özteke, 2011, s. 88; Yam, 

2014, s. 59) psikolojik danıĢma özyeterliği ile kiĢisel ve sosyal özellikleri arasındaki 

iliĢkiler ele alınmıĢtır.  

Psikolojik danıĢma öğrencileri ile yapılan bir araĢtırmada (Atıcı, Özyürek ve Çam, 

2005, s. 15) okul danıĢmanlığı uygulamasına katılan psikolojik danıĢman adaylarının 

mesleki benlik saygısı ve psikolojik danıĢma özyeterliği arasındaki iliĢki boylamsal olarak 

incelenmiĢtir. AraĢtırmaya, okul danıĢmanlığı uygulamasına devam eden 15 psikolojik 

danıĢman adayı katılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda okul danıĢmanlığı uygulamasının 

psikolojik danıĢman adaylarının mesleki benlik saygısı ve psikolojik danıĢma özyeterliğini 

arttırdığı bulgulanmıĢtır. Ayrıca aynı araĢtırmada mesleki benlik saygısı ve psikolojik 

danıĢma özyeterliği arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Psikolojik danıĢman adaylarının yaĢam doyumları ile psikolojik danıĢma özyeterliği 

arasındaki iliĢki incelenin incelendiği bir araĢtırmada (Pamukçu, 2011, s. 66) psikolojik 

danıĢman adaylarının yaĢam doyumları arttıkça psikolojik danıĢma özyeterliğinin de arttığı 

bulgulanmıĢtır. Ayrıca yapılan araĢtırmalarda (Belgi, 2016, s. 65; Gündüz, 2012, s. 1754) 

psikolojik danıĢmanların tükenmiĢlik düzeyi arttıkça psikolojik danıĢma özyeterliklerinin 

anlamlı düzeyde düĢtüğü sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Bir diğer araĢtırmada da (Satıcı, 2014, s. 110) psikolojik danıĢman adaylarının 

psikolojik danıĢma özyeterliği ile mizah tarzları ve süpervizyon yaĢantıları arasındaki iliĢki 

incelenmiĢtir. AraĢtırmaya 285 psikolojik danıĢman adayı katılmıĢtır. AraĢtırmanın 

sonucunda psikolojik danıĢma özyeterliği ile kendini geliĢtirici mizah tarzı arasında pozitif 

yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmada, süpervizyon sayısından duyulan 

memnuniyet arttıkça psikolojik danıĢma özyeterliğinin arttığı da bulgulanmıĢtır. 

Psikolojik danıĢman adaylarının duygusal zeka ve psikolojik danıĢma özyeterlikleri 

arasındaki iliĢkide etkili psikolojik danıĢman niteliklerinin aracılık rolü bir araĢtırmada 
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(Çapri ve Demiröz, 2016, s. 1042) incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda, psikolojik 

danıĢman adaylarının duygusal zekâ ve etkili psikolojik danıĢman nitelikleri ile psikolojik 

danıĢma özyeterliği arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢkili bulunmuĢtur. Ayrıca,  

psikolojik danıĢman adaylarının duygusal zeka ve psikolojik danıĢma özyeterlikleri 

arasındaki iliĢkide etkili psikolojik danıĢman niteliklerinin tam aracılık rolüne sahip olduğu 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Ġlköğretimde çalıĢan psikolojik danıĢmanlar ile yapılan betimsel bir araĢtırmada 

(Özteke, 2011, s. 80-84) psikolojik danıĢma özyeterliği ile özbilinç ve sosyal karĢılaĢtırma 

düzeyleri ile arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda, ilköğretimde çalıĢan 

psikolojik danıĢmanların özbilinç ve sosyal karĢılaĢtırma düzeylerinin psikolojik danıĢma 

özyeterliğini anlamlı düzeyde açıkladığı görülmüĢtür. 

Bir diğer araĢtırmada (Yam, 2014, s. 59) psikolojik danıĢmanların psikolojik danıĢma 

özyeterliği ile durumluk ve sürekli kaygı, kiĢilik özellikleri ve mesleki deneyimleri 

arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda psikolojik danıĢmanların psikolojik 

danıĢma özyeterlikleri ile kiĢilik özelliklerinden dıĢadönüklük, deneyime açıklık, yumuĢak 

baĢlılık ve sorumluluk arasında pozitif yönde; duygusal dengesizlik ve durumluk ve sürekli 

kaygı arasında negatif yönde anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. Ayrıca psikolojik 

danıĢmanların durumluk ve sürekli kaygı, kiĢilik özellikleri ve mesleki deneyimlerinin 

psikolojik danıĢma özyeterliğini anlamlı düzeyde yordadığı görülmüĢtür. 

Özetle, yurtiçi alanyazında psikolojik danıĢma özyeterliği konusunda hem psikolojik 

danıĢman adayları hem de psikolojik danıĢmanlar ile araĢtırmaların yapıldığı görülmüĢtür. 

YapılmıĢ olan araĢtırmalarda psikolojik danıĢma özyeterliği ile iliĢkili olduğu belirlenen 

mesleki deneyim, mizah tarzları, süpervizyon deneyimleri, duygusal zeka, özbilinç, kaygı 

düzeyi, yaĢam doyumu ve tükenmiĢlik gibi kiĢisel ve sosyal özelliklerin ele alındığı 

görülmektedir. Ġlgili alanyazında psikolojik danıĢma özyeterliği kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliği ile iliĢkili görülmektedir (Havens, 2003, s. 72; Vespia vd., 2010, s. 64). 

2.2. Kültüre Duyarlı Psikolojik DanıĢma Yeterliği Ġle Ġlgili Alanyazın 

Bu baĢlık altında ilk olarak çok kültürlülük ve kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliği ile ilgili kuramsal açıklamalara yer verilmiĢtir. Daha sonra kültüre duyarlı 
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psikolojik danıĢma yeterliği ile ilgili yurtdıĢında ve yurtiçinde gerçekleĢtirilmiĢ olan 

araĢtırmalara değinilmiĢtir. 

2.2.1. Çok kültürlülük 

Kültür, ilgili alanyazında farklı tanımları olan bir kavram olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Kültür ile ilgili yapılan tanımlamalarda fikir birliğinin olmadığı ve her yapılan 

tanımlamanın kültürü yansıttığı ifade edilmektedir. Bir tanımda kültür, doğanın 

yarattıklarına karĢın insanoğlunun yarattığı her Ģey olarak karĢılık bulmaktadır (Güvenç, 

2003, s. 95). Her ne kadar kültür ile ilgili tek bir tanımlama yapmak zor olsa da birkaç 

tanımla kültürü ifade etmek genel olarak kavramın anlaĢılması açısından faydalı 

olabileceği düĢünülmektedir. 

Bir tanımda kültür, „„toplumun bir parçası olarak bireyin inanç, ahlak, bilgi gelenek 

ve sanat gibi becerilerini ve alıĢkanlıklarının tamamını kapsayan bir bütün‟‟ (Taylor, 1958, 

s. 269) olarak ifade edilmektedir. Bir baĢka tanımda kültür, bireyin davranıĢlarının bir 

belirleyicisi olan soyut ve somut tüm değerleri ifade etmektedir (Demirel ve Tikici, 2004, 

s. 53). Kültür, bilim alanında uygarlık; beĢeri alanda eğitim sürecinin ürünü; estetik 

alanında güzel sanatlar; teknoloji ve biyoloji alanında üretme, tarım, ekin çoğaltma ve 

yetiĢtirme olarak karĢılık bulmaktadır (Güvenç, 2003, s.97). 

Kültür, onu oluĢturan nesnel ve öznel unsurlardan oluĢmaktadır. Nesnel unsurlar, 

içinde yaĢanılan evler, giysiler ve kullanılan araçları içerirken; öznel unsurlar, inançlar, 

değerler ve normlardan oluĢmaktadır. Her kültürün yapıları birbiri ile iliĢkili görülerek, 

kültürün iĢlevi insanın hayatta kalmasını kolaylaĢtırmak olarak ele alınmaktadır (Das, 

1995, s. 46). 

Kültür ile ilgili tanımlamalarda kültürün bütünleĢtirici yönü ön plana çıkmaktadır. 

Kültürün bütünleĢtirici yönü bir ideal olarak görülmektedir. Kültürel olarak bütünleĢmenin 

tarihsel ve çevresel etkenler sebebiyle tam olarak gerçekleĢebileceğini söylemek mümkün 

görülmemektedir. Ancak ortak değerlerden hareket edilmesi kültürün bütünleĢtirici yönü 

olarak iĢaret edilmektedir (Güvenç, 2003, s. 104; KocadaĢ, 2006, s. 4).  

Kültür, bireyin dünyaya açılan penceresi olarak görülmektedir. Bireyin 

davranıĢlarının bir belirleyicisi olarak kültür, sosyal ve psikolojik olarak bireyin 

Ģekillenmesinde etkili bir role sahiptir. Ġçinde bulunulan kültürün bir parçası olarak bireyin 
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davranıĢlarında kültürel öğeleri bulmak mümkündür (Das, 1995, s. 46). Bir baĢka ifadeyle 

kültür, barındırdığı anlam itibariyle bireyin davranıĢlarının belirlenmesinde ve 

Ģekillenmesinde etkili bir role sahiptir (KağıtçıbaĢı, 2000, s. 93). Kültürel öğelerin bireyler 

tarafından sonraki nesillere öğretilmesi ile kültürün hayatta kalmasının sağlandığı 

vurgulanmaktadır (Oğuz, 2011, s. 127). 

Kültürün özellikleri (Güvenç, 2003, s. 101- 104) göz önünde bulundurulduğunda tek 

bir kültürden bahsetmek mümkün görülmemektedir. Ġlgili alanyazında her kültürün 

yaĢamasına olanak sağlamak ve kültürel çeĢitliliğin korunmasının insanlık tarihi açısından 

son derece önemli olduğuna vurgu yapılmaktadır (UNESCO, 1982, s. 4). Toplumda 

yaĢayan bireylerin kültürel çeĢitliliğini koruyarak bir arada barıĢ içerisinde yaĢamalarının 

ortak bir yolunu bulmak, çok kültürlüğünün korunması ile olanaklı hale gelebilmektedir. 

Bireylerin sahip olduğu ve diğerlerinden farklı olan kültürel özellikleri toplumsal yapıda 

çok kültürlülük olarak karĢılık bulmaktadır. 

Çok kültürlülük, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi gibi pek çok alanda tartıĢılan ve 

üzerinde çalıĢılan bir kavram olarak ön plana çıkmaktadır. Çok kültürlülük kavramının 

tanımlanması ve bu araĢtırmada kullanılan içeriğinin betimlenmesi bu aĢamada 

gerçekleĢtirilecektir. 

Heckmann (1993, s. 245) çok kültürlülüğün pek çok anlamda kullanıldığını ifade 

etmektedir. Çok kültürlülük, farklı kültürel özelliklere sahip olan bireylerin bir arada huzur 

içerisinde yaĢamasını ve yasalarla haklarının koruma altına alınmasını kolaylaĢtırmaktadır. 

Çok kültürlülük, sadece belirli yemek kültürü ve halk oyunlarına indirgenemeyecek kadar 

geniĢ kapsamlıdır. Çok kültürlülük, kültür kavramının bir yorumudur, ancak dünyada 

baĢka kültürlerle etkileĢime girmemiĢ bir kültürden bahsetmek mümkün görülmemektedir. 

Ġlgili alanyazında çok kültürlülük, bireylerin dil, din, cinsiyet, yaĢ, etnik köken, 

sosyal sınıf, engellilik gibi kültürel alanlarda farklılaĢması ve bu farklılıklara duyarlı olmak 

Ģeklinde tanımlanmaktadır (APA, 2002, s. 9). Bu araĢtırmada, çok kültürlülük toplum 

içerisinde yaĢayan bireylerin (dil, din, etnik köken, cinsiyet, yaĢ, sosyal sınıf, engellilik 

durumu gibi) kültürel alanlardaki özellikleri bakımından farklılaĢması olarak ele 

alınmaktadır. 

Çok kültürlük kavramının ortaya çıkıĢı ile ilgili farklı bilgiler bulunmaktadır. Ġlk 

olarak çok kültürlülük, Amerika‟da etnik ayrımcılık konusunda yayın sayısındaki artıĢla 
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gündeme gelmiĢtir. Daha sonra Avrupa‟da çok kültürlülük ile ilgili yönelimin kabul 

edilmesiyle önem kazanmıĢtır (Hojer, Puukari ve Launikari, 2009, s.74).  Bir baĢka görüĢe 

göre, çok kültürlülük etnik ve cinsel azınlık gruplarının toplumdaki diğer bireyler ile aynı 

haklara sahip olmak adına sürdürdükleri arayıĢlar sonucunda ortaya çıkmıĢtır (Munley, vd., 

2004, s.253). Özetle, çok kültürlülük farklı kültürel özellikleri olan bireylerin hak arayıĢı 

ve varlıklarının kabul edilmesi ile ön plana çıkan bir kavram olduğu söylenebilir. 

Psikolojik danıĢma yaĢantısında psikolojik danıĢmanın ve danıĢanın kültürel 

özellikleri bakımından birbirinden farklılaĢabildiği bilinmektedir. Bireylerin sahip olduğu 

farklı kültürel özelliklerin bilinmesi ve kabul edilmesi etkili psikolojik yardım sunmanın 

bir ön koĢulu olarak ifade edilebilir. 

2.2.2. RESPECTFUL model 

Çok kültürlü yapılarda bireylerin kendine özgü kültürel özellikleri bulunmaktadır. 

Psikolojik danıĢma alanında da hem psikolojik danıĢmanın hem de danıĢanın kendine özgü 

kültürel özelliklerinin tanımlanması bir gereklilik olarak ifade edilmektedir (D‟Andrea ve 

Heckman, 2008, s. 356).  Bu çerçevede psikolojik danıĢma yaĢantısı içerisinde psikolojik 

danıĢman ve danıĢanın sahip olduğu kültürel özelliklerin olduğu alanlar RESPECTFUL 

baĢlıklı modelde ele alınmıĢtır. RESPECTFUL modelde ele alınan ve bireylerin sahip 

olduğu kültürel farklılaĢma alanları aĢağıda sıralanmaktadır (D‟Andrea ve Daniels, 2001, s. 

420). 

Religious- Spiritual Identity; Dini- Ruhani Kimlik, 

Ethnic-Cultural- Racial Background; Etnik-Kültürel-Irksal GeçmiĢ, 

Sexual Identity; Cinsel Kimlik, 

Psychological Maturity; Psikolojik Olgunluk, 

Economic Class Background; Ekonomik Sınıf GeçmiĢi, 

Chronological-Developmental Challenges; Kronolojik-GeliĢimsel Zorluklar,  

Threats to One‟s Personal Well-being; Öznel Ġyi-OluĢu Etkileyen Tehditler, 

Family History and Dynamics; Aile GeçmiĢi ve Dinamikleri, 

Unique Physical Characteristics; EĢit Olmayan Fiziksel Özellikler, 
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Location of Residence; YerleĢim Yeri 

RESPECTFUL modelde farklı kültürel özelliklere iliĢkin çeĢitliliğin hangi alanlarda 

olabileceği gösterilmektedir. Kültürel özellik açısından çeĢitlilik aynı anda pek çok alanda 

olabilmektedir. Psikolojik danıĢman kendisi ve danıĢanın sahip olduğu farklı kültürel 

özellikleri bilmesi ve kabul etmesi, bu farklı kültürel özelliklerin psikolojik danıĢma 

yaĢantısına yansımalarının farkında olması etkili psikolojik yardımın sunulması açısından 

son derece önemli görülmektedir (D‟Andrea ve Daniels, 2001, s. 427). Kültüre duyarlı 

olmanın, psikolojik danıĢma sürecinde etik problemlerin yaĢanmasını azaltabileceği ileri 

sürülmektedir (D‟Andrea ve Heckman, 2008, s. 356). 

2.2.3. Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile ilgili olarak alanyazında pek çok 

tanımlama yapılmıĢtır. Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, psikolojik danıĢmanın 

çok kültürlü demokratik yapıdaki bir toplumda bireylere psikolojik yardım sunarken 

gerekli bilgi, beceri ve farkındalık edinmesi ve bireyin psikolojik yardım ihtiyacına yönelik 

etkili yöntem ve teknikleri kullanması olarak tanımlanmaktadır (Sue ve Sue, 2008, s. 46). 

Bir baĢka tanımda, psikolojik danıĢmanın farklı kültürel özelliklere sahip danıĢanın 

psikolojik yardım ihtiyacını karĢılarken bu farklılıklarına karĢı duyarlı olması, kültürel 

farklılıkları göz ardı etmemesi olarak ifade edilmektedir (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 2010, s. 

43). 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma, yirminci yüzyılın sonlarında kültürel azınlık 

gruplarının psikolojik danıĢma ihtiyacını karĢılamak için ileri sürülen bir psikolojik 

danıĢma yaklaĢımı olarak da görülmektedir (Repetto, 2002, s. 2). Çok kültürlü yapıda 

bireylerin psikolojik yardım ihtiyaçlarının karĢılanmasında klasik psikolojik danıĢma 

kuramlarının yetersiz kalmasından dolayı kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yaklaĢımı ön 

plana çıkmıĢtır (Yalçın, 2002, s. 130). Bir baĢka ifadeyle, toplum ve bireyin değiĢen 

ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi ve kültürel çeĢitliliğe karĢı duyarlı olunması kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yaklaĢımının ortaya çıkmasını tetiklediği söylenebilir. 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yaklaĢımı ilk zamanlarda her ne kadar azınlık 

gruplarının psikolojik yardım ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla ileri sürülse de, daha 

sonra farklı kültürel özelliklere sahip bireylerin psikolojik danıĢma ihtiyacını karĢılamayı 
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da amaçlamıĢtır (Pope-Davis ve Dings 1995, s. 208). Psikolojik danıĢman ve danıĢan 

kültürel anlamda birbirlerinden pek çok alanda farklılık gösterebilmektedirler. Bu kültürel 

farklılaĢma alanları cinsiyet, dil, din, etnik köken, yaĢanılan coğrafi bölge, cinsel yönelim, 

bedensel/fiziksel engel olarak ifade edilmektedir (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 2010, s. 43; Sue, 

2001, s. 1). Bahsi geçen kültürel farklılaĢma alanları çeĢitliğe iĢaret etmektedir. Bu bilgiler 

ıĢığında psikolojik danıĢman bireyin davranıĢlarını ele alırken bireyin ait olduğu kültürel 

çevrenin davranıĢları üzerindeki etkilerinin farkında olması ve bireyin kültürünü tanıması 

psikolojik yardımın sunulabilmesi açısından son derece önemlidir. 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, psikolojik yardım sürecini 

kolaylaĢtırması ve sunulmasını sağlaması yönüyle psikolojik danıĢma alanında anahtar rol 

oynamaktadır (Sue, Arredondo ve McDavis, 1992, s. 481). Psikolojik danıĢmanın, 

psikolojik danıĢma sürecinde danıĢanın sahip olduğu kültürel öğeleri bilmesi ve farkında 

olması, gerekli psikolojik yardımı herhangi bir önyargı olmaksızın sunması kritik öneme 

sahiptir (Ringering, 2013, s. 4; Sue ve Sue, 2008, s. 45). Kültürel normlar, beklentiler ve 

değerlerin bireyin psikolojik yardım alma davranıĢında etkili bir role sahip olduğu 

vurgulanmaktadır (Das, 1995, s. 50). Bireyin üyesi olduğu grup veya topluluğun psikolojik 

yardım almaya iliĢkin tutumu ve toplumsal normları bireyin psikolojik danıĢma almasına 

engel oluĢturabilmektedir. 

Günümüzde psikolojik danıĢmanların kültürel çeĢitliliğe karĢı özverili olması ve 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğine sahip olması beklenmektedir (Maizatul, 

Rusnani ve Sidek, s. 62). Psikolojik danıĢmanların danıĢanın kültürel değerlerine saygı 

duyması, empati ve koĢulsuz olumlu kabulün bir göstergesi olarak görülmektedir (Erdur-

Baker, 2007, s. 115; Pedersen, 2002, s. 7). Örneğin psikolojik danıĢman, eĢcinsel olan bir 

danıĢanla eĢcinsellik konusunda aynı fikirlere sahip olmayabilir. Ancak, psikolojik 

danıĢmanın danıĢanın değerlerine saygı duyması ve psikolojik danıĢma beklentisine 

karĢılık vermesi beklenmektedir. 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, psikolojik danıĢma alanında bir mesleki 

etik ilke olarak da ele alınmaktadır. Amerikan Psikolojik DanıĢma Birliği (American 

Counseling Association - ACA, 2014, s. 6) psikolojik danıĢmanın kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliği ile ilgili olarak bilgi, beceri ve farkındalık kazanmasının 

önemine vurgu yapmaktadır. Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği kapsamında 
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psikolojik danıĢman, kendisinden kültürel özellikleri farklı olan danıĢanın öznelliğini 

korumak ile sorumludur (ACA, 2014, s. 15). Psikolojik danıĢmanın çok kültürlü bir yapıda 

kültüre duyarlılık konusunda eğitim almadığında etik sorunlar yaĢanabileceği ifade 

edilmektedir (Sadeghi, Fischer ve House, 2003, s.176). Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

özyeterliği 2014 yılında ACA tarafından güncellenerek kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

ve sosyal adalet özyeterliği (Multicultural and Social justice Counseling Competencies) 

olarak ele alınmaktadır (Ratts, vd., 2016, s. 28). Bu çerçevede kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliği sosyal adalet kavramı ile beraber ele alınmaktadır. Sosyal adaletin 

sağlanması ve korunabilmesi adına kültüre duyarlılık konusunda donanıma sahip 

psikolojik danıĢmanların yetiĢtirilmesi bir gereklilik olarak görülmektedir. 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğine sahip psikolojik danıĢman 

yetiĢtirilmesi kapsamında Dünyada ve Türkiye‟de halihazırda devam eden uygulamalar 

bulunmaktadır. Dünyada CACREP (Psikolojik DanıĢma Eğitim Programları Akreditasyon 

Kurulu) ve CORE (Rehabilitasyon Eğitim Kurulu) psikolojik danıĢman adaylarının 

sertifika alabilmesi için haftada 40 saat olmak üzere toplam 600 saatlik staj görmelerini ve 

bu kapsamda süpervizyon almalarını koĢul olarak kabul etmiĢlerdir (CACREP, 2002, s. 4; 

CORE, 2008, s. 5). Ayrıca CACREP ve APA (Amerikan Psikolojik DanıĢma Birliği) 

psikolojik danıĢman adaylarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma ile ilgili ders almalarını 

da sertifika almada Ģart koĢmaktadırlar (APA, 2002, s. 30; CACREP, 2002, s. 49). 

Türkiye‟de ise psikolojik danıĢman yetiĢtirmek ile ilgili herhangi bir akreditasyon kurulu 

bulunmamaktadır. Ancak Türkiye‟de Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, , Karadeniz 

Teknik Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Marmara 

Üniversitesi‟nde psikolojik danıĢman adaylarına kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersi 

lisans düzeyinde seçmeli olarak verilmektedir (Sezer ve Demirel, 2015, s. 457). Sözü 

edilen dersin, 2017 yılı itibariyle de Erciyes Üniversitesi, Ġstanbul Üniversitesi, Niğde 

Ömer Halisdemir Üniversitesi‟nde seçmeli ders olarak açıldığı üniversitelerin web 

sayfalarında görülmektedir. Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege 

Üniversitesi, Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi‟nde kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma dersi lisansüstü programında zorunlu ve seçmeli ders olarak 

okutulmaktadır. 
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Türkiye‟de psikolojik danıĢman adaylarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliğine sahip olarak yetiĢtirilmesi ile ilgili gerekçeler bulunmaktadır. Ülkemizin farklı 

etnik köken, dil, din ve sosyo-ekonomik düzey gibi kültürel özelliklere sahip birey ve 

gruplardan oluĢtuğu bilinmektedir. Farklı özelliklere sahip olan bireylerin sağlık, eğitim 

gibi ihtiyaçları bulunmaktadır. Bununla beraber Avrupa Komisyonu Raporu‟na göre 

(ACR, 2017, s. 1) Türkiye‟de üç milyonun üzerinde göçmen nüfusu bulunmaktadır. Aynı 

rapora göre bu göçmenlerin koruma, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarının karĢılanmasının önemi 

vurgulanmaktadır (ACR, 2017, s. 3). Türkiye‟deki göçmenlerin eğitim ihtiyaçlarının 

karĢılanması amacıyla göçmenlerin yoğun Ģekilde yaĢadıkları yerleĢim bölgelerine ve 

göçmen kamplarına öğretmen ataması gerçekleĢtirilmektedir. Ayrıca göçmenlerin 

psikolojik yardım ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi amacıyla göçmen kamplarına psikolojik 

danıĢman ataması yapılmaktadır. Farklı kültürel özelliklere sahip göçmenlerle çalıĢacak 

olan psikolojik danıĢmanların yeterli bilgi, beceri, farkındalık gibi mesleki donanımlara 

sahip olmaları, göçmenlerin yaĢadıkları travma ile baĢetmelerinde kritik öneme sahip 

olduğu düĢünülmektedir. Tüm bu bilgilerin ıĢığında farklı kültürel özelliklere sahip 

kitlelerle çalıĢacak olan psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliğinin yüksek olması beklenmektedir. Söz konusu kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliği çeĢitli alanlardan oluĢmaktadır. 

2.2.2.1.Kültüre duyarlı psikolojik danışma yeterliği alanları 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin üç alt alandan oluĢtuğu ilgili 

alanyazında ifade edilmektedir (Sue, Arredondo ve McDavis, 1992, s. 481). Ġlk olarak 

psikolojik danıĢmanın kendi varsayımları, değerleri ve önyargılarının farkında olmasıdır. 

Ġkinci olarak psikolojik danıĢmanın kültürel olarak farklı olan danıĢanın dünya görüĢünü 

anlamasıdır. Son olarak psikolojik danıĢmanın danıĢanın psikolojik yardım ihtiyacını 

karĢılayacak müdahale, yöntem ve teknikleri kullanmasıdır (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 2010, 

s. 43; Sue, 2001, s. 799; Sue, Arredondo ve McDavis, 1992, s. 481). Bahsi geçen her bir 

alana ait bilgi, beceri ve inanç ve tutum basamakları bulunmaktadır. Kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliği alanları ile ilgili açıklamalara aĢağıda yer verilmiĢtir.  

1. Psikolojik danışmanın kendi varsayımları, değerleri ve önyargılarının farkında 

olması; psikolojik danıĢmanın farklı kültürel özelliklere sahip danıĢanlarla çalıĢırken 

kendi kültürel özelliklerinin danıĢanı anlamasında ne tür bir engel oluĢturacağını 
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bilmesi ve bunun farkında olması, kendi sınırlıklarını bilmesi ve sınırlı olduğu 

konularda kendisini geliĢtirmesi Ģeklinde ifade edilmektedir (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 

2010, s. 43; Sue, 2001, s. 799; Sue, Arredondo ve McDavis, 1992, s. 481). Bu aĢama 

bilgi, beceri, inanç ve tutum alt boyutlarından oluĢmaktadır (Sue, Arredondo ve 

McDavis, 1992, s. 481). 

Bilgi boyutunda psikolojik danıĢmanın sahip olduğu kültürel özelliklerinin normallik 

ve anormallik kavramını tanımlamasında nasıl bir etkiye sahip olduğunu bilmesidir. 

Psikolojik danıĢmanın baskı, ırkçılık ve ayrımcılığın kiĢisel ve mesleki yaĢantısındaki 

etkilerini bilmesi ve psikolojik danıĢma sürecinde farklı iletiĢim stillerini kullanması farklı 

kültürel özelliklere sahip danıĢanı etkilemede nasıl bir öneme sahip olduğunu bilmesine 

vurgu yapılmaktadır. Beceri boyutu, psikolojik danıĢmanın farklı kültürel özelliklere sahip 

ortamlarda etkili Ģekilde çalıĢabilmesi için eğitim ve konsültasyon olanaklarını araĢtırması, 

sınırlı olduğu konularda eğitim ve konsültasyon alması, danıĢana yardımcı olamayacağını 

anladığında bir baĢka uzmana yönlendirmesine dikkat çekilmektedir. Beceri boyutunda 

bunlara ek olarak, psikolojik danıĢmanın sürekli Ģekilde ırkçı olmayan bir kimliğe sahip 

olmak için kendisini ırksal ve kültürel olarak anlamaya çalıĢması ifade edilmektedir. Ġnanç 

ve tutum boyutunda, psikolojik danıĢmanın kendi kültürel özellikleri ve kültürel geçmiĢini 

kabul etmesine, farklı kültürel özelliklere değer vermesine ve saygı duymasını iĢaret 

edilmektedir.  Ayrıca, psikolojik danıĢmanın sahip olduğu kültürel geçmiĢinin, 

deneyimlerinin, tutumlarının ve önyargılarının psikolojik danıĢma sürecini nasıl 

etkileyebileceğinin farkında olması beklenmektedir. Nitekim psikolojik danıĢmanın sahip 

olduğu yeterlikleri ve sınırlıklarını bilmesi kendisi ve danıĢanı arasındaki ırk, etnik köken, 

kültür ve inanç farklılıkları hakkında çalıĢabilmesine olanak sağlamaktadır (Sue, 2001, s. 

800; Sue, Arredondo ve McDavis, 1992, s. 481). 

2. Danışanın farklı dünya görüşünü anlama ve kabul etme; danıĢanın dünyayı 

yorumlama yolu olarak görülmektedir. Psikolojik danıĢmanın ve danıĢanın kendisini 

anlaması ve danıĢanın etrafında bulunan dünyayı anlamlandırması açısından önem 

arz etmektedir. DanıĢanların sahip olduğu fikirler, geçmiĢ deneyimleri onların 

dünyaya bakıĢ açılarını Ģekillendirmektedir. Bununla beraber psikolojik danıĢmanın 

danıĢanın geçmiĢ deneyimlerinin farkında olması ve bunu anlaması psikolojik 

yardım sürecini kolaylaĢtırmaktadır (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 2010, s. 46; Ridley ve 
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Kleiner, 2003, s. 8; Sue, 2001, s. 800; Sue, Arredondo ve McDavis, 1992, s. 481). Bu 

aĢama bilgi, beceri, inanç ve tutum alt boyutlarından oluĢmaktadır (Sue, Arredondo 

ve McDavis, 1992, s. 481). 

Bilgi boyutu, psikolojik danıĢmanın birlikte çalıĢtığı farklı kültürel özelliklere sahip 

gruplar hakkında bilgilere sahip olmasını, yaĢam deneyimlerini ve kültürel geçmiĢini 

tanımasını ifade etmektedir. Ayrıca, psikolojik danıĢmanın farklı kültürel özelliklere sahip 

danıĢanın deneyimlerinin, etnik kökeninin ve kültürel pek çok özelliğinin meslek 

seçiminde, psikolojik bozukluklarda, psikolojik yardım arama davranıĢında ve psikolojik 

danıĢma yaklaĢımlarının danıĢana uygunluğunu değerlendirmede etkili olabileceğini 

bilmesidir. Bunlara ek olarak, psikolojik danıĢmanın sosyo-politik geliĢmelerin farklı 

kültürel özelliklere sahip danıĢanların yaĢamları üzerindeki etkilerini anlamasına iĢaret 

edilmektedir. Beceri boyutu, psikolojik danıĢmanın farklı kültürel özelliklere sahip 

danıĢanlar ile çalıĢırken onların kültürel özellikleri, psikolojik sağlığı ve psikolojik 

rahatsızlıkları ile ilgili yapılan araĢtırmaları bilmesini, farklı kültürlere yönelik bilgi, beceri 

ve farkındalığını arttırmak için eğitim olanaklarını araĢtırmasını içermektedir. Psikolojik 

danıĢmanın farklı kültürel özellikleri tanımak için sosyal etkinliklere ve kutlamalara 

katılmasını, arkadaĢlıklar edinme yoluyla yaĢantısında aktif roller almasının önemine 

dikkat çekilmektedir. Ġnanç ve tutum boyutu, psikolojik danıĢmanın psikolojik danıĢma 

sürecinde farklı kültürlere yönelik negatif duygularının danıĢanı etkileyebileceğinin 

farkında olmasını yansıtmaktadır. Nitekim, psikolojik danıĢmanın sahip olduğu inanç ve 

tutumlarının herhangi bir önyargı olmaksızın danıĢanın kabul edilmesinde istekli olması 

beklenmektedir (Sue, 2001, s. 800; Sue, Arredondo ve McDavis, 1992, s. 481). 

3. Uygun teknikleri kullanma; psikolojik danıĢmanın danıĢanın psikolojik yardım 

ihtiyacını karĢılayacak müdahale, yöntem ve teknikleri kullanmasıdır (Ivey, Ivey ve 

Zalaquett, 2010, s. 46; Ridley ve Kleiner, 2003, s. 8; Sue, 2001, s. 800; Sue, 

Arredondo ve McDavis, 1992, s. 481). Bu aĢama bilgi, beceri, inanç ve tutum alt 

boyutlarından oluĢmaktadır (Sue, Arredondo ve McDavis, 1992, s. 481). 

Bilgi boyutu, psikolojik danıĢmanın kendisinden farklı kültürel özelliklere sahip 

danıĢanların değerleri ile kendi değerlerinin uyuĢmazlık gösterebileceğini bilmesini ve 

anlamasını ifade etmektedir. Psikolojik danıĢmanın, farklı kültürel özelliklere sahip 

danıĢanların psikolojik yardım almaları konusunda yaĢayabilecekleri kurumsal engelleri 
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bilmesi, psikolojik danıĢmada kullanılan bireysel değerlendirme ölçeklerinin olası 

yanlılığının farkında olmasına iĢaret edilmektedir. Ayrıca psikolojik danıĢmanın danıĢanın 

aile yapısı, değer ve inancı hakkında bilgi sahibi olması danıĢanın bir bütün olarak 

algılanmasına olanak sağlamaktadır. Psikolojik danıĢmanın sosyal ve toplumsal düzeyde 

farklı kültürlere yönelik ayrımcı uygulamaları bilmesi ve ayrımcı uygulamaların psikolojik 

sağlığı etkilediğinin farkında olması beklenmektedir (Sue, 2001, s. 800; Sue, Arredondo ve 

McDavis, 1992, s. 481). 

Beceri boyutu, psikolojik danıĢmanın sözel ve sözel olmayan yardım tepkilerini 

bilmesini ve bu tepkileri doğru Ģekilde alabilmesini ve iletebilmesini, yardım tepkileri 

konusunda çeĢitliliği sağlayabilmesini ifade etmektedir. Psikolojik danıĢman, danıĢanın 

yaĢadığı psikolojik rahtasızlığın kendisinden mi yoksa yaĢadığı çevrenin önyargısından 

kaynaklandığını belirleyebilmesinin önemine vurgu yapılmaktadır. Ayrıca, psikolojik 

danıĢman danıĢan ile dilsel olarak anlaĢamadığında dıĢarıdan çevirmen yardımı alması 

danıĢanın anlaĢılmasına olanak sağlamaktadır. Psikolojik danıĢmanın geleneksel ölçme 

araçlarını uygulama konusunda eğitim olanaklarını değerlendirmesine ve ölçme araçlarının 

kültürel özelliklere duyarlı olma konusundaki sınırlıklarını bilmesine vurgu yapılmaktadır. 

Psikolojik danıĢma sürecinde psikolojik danıĢmanın danıĢanı yasal hakları, amaç belirleme 

ve beklentileri konusunda bilgilendirme ile ilgili sorumluluklarına iĢaret edilmektedir. 

Ġnanç ve tutum boyutu, psikolojik danıĢmanın danıĢanın fiziksel ve zihinsel sağlığı ile ilgili 

olan dini veya manevi inanç ve değerlerine saygı duymasına vurgu yapılmaktadır. 

Psikolojik danıĢman, farklı kültürel özelliklere sahip danıĢanın kültürel yardım 

uygulamaları ve kendilerine özgü yardım etme stilleri olduğunu bilmelidir. Psikolojik 

danıĢmanın iki dilliliğe değer vererek psikolojik danıĢma sürecinde çok dilliliği bir engel 

olarak görmemesine iĢaret edilmektedir (Sue, 2001, s. 800; Sue, Arredondo ve McDavis, 

1992, s. 481). 

2.2.4. Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile ilgili araĢtırmalar 

Bu baĢlık altında kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile ilgili yurtdıĢında ve 

yurtiçinde gerçekleĢtirilmiĢ olan araĢtırmalara yer verilmiĢtir. YurtdıĢı alanyazın 

incelendiğinde kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile ilgili çok sayıda araĢtırma 

yapıldığı görülmektedir (Barden ve Greene, 2015, s. 48; Greene, vd., 2014, s. 71; Na, 

2012, s. 46). Bu araĢtırmalarda psikolojik danıĢmanların ve psikolojik danıĢman 
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adaylarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile kiĢisel ve sosyal özellikleri 

arasındaki iliĢkilerin incelendiği görülmüĢtür. 

Psikolojik danıĢmanlar (Constantine, 2001, s. 86; Havens, 2003, s. 72; Vespia, vd., 

2010, s. 64) ve psikolojik danıĢman adayları (Maldonado, 2008, s. 6) ile yapılan 

araĢtırmalarda kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile psikolojik danıĢma 

özyeterliği arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir iliĢkinin olduğu bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır. Aynı araĢtırmalarda kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin psikolojik 

danıĢma özyeterliğini anlamlı düzeyde yordadığı görülmüĢtür. 

Psikolojik danıĢmanların psikolojik danıĢma özyeterliği ile kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliği arasındaki iliĢki betimsel bir araĢtırmada (Crook, 2011, s. 49) 

incelenmiĢtir. Bu araĢtırmada kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile cinsiyet, etnik 

köken, mesleki deneyim ve okulun bulunduğu çevre ile iliĢkiler araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonucunda psikolojik danıĢma özyeterliği ile kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliği arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Ayrıca psikolojik 

danıĢmanlarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin psikolojik danıĢma 

özyeterliğini yordadığı bulgulanmıĢtır. Aynı araĢtırmada psikolojik danıĢmanların kültüre 

duyarlı yeterlikleri cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaĢmadığı görülmüĢtür. 

AraĢtırmada psikolojik danıĢmanların mesleki deneyimleri artıkça kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliği de artmaktadır. Afrika kökenli psikolojik danıĢmanların 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri Avrupa kökenli psikolojik 

danıĢmanlarınkinden ve kentsel alanda çalıĢan psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterlikleri kırsal alanda çalıĢan psikolojik danıĢmanlarınkinden 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. 

Psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerinin 

incelendiği bir diğer araĢtırmada (Holcomb-McCoy ve Myers, 1999, s. 294) psikolojik 

danıĢmanların kültüre duyarlı terminoloji ve farkındalıkları yüksek bulunurken, kültüre 

duyarlılığa iliĢkin bilgi düzeyleri düĢük bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmada psikolojik 

danıĢmanların etnik azınlığa mensup olmalarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliğini yordadığı da gözlenmiĢtir. Psikolojik danıĢmanlar ile gerçekleĢtirilen betimsel 

bir diğer araĢtırmada (Boston, 2009, s. 83)  psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliği ile yaĢ, mesleki deneyim ve kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 
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eğitimi alma arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda yaĢ ve mesleki deneyim 

arttıkça kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin arttığı bulgulanmıĢtır. 

Okullarda çalıĢan psikolojik danıĢmanlar ile yapılan betimsel bir araĢtırmada 

(Williams, 2010, s. 62) psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterlikleri ile yaĢ, cinsiyet, eğitim düzeyi, kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersi almıĢ 

olma, azınlık grup öğrencileri ile çalıĢma arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. AraĢtırmanın 

sonucunda psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri bilgi, 

beceri, farkındalık ve terminoloji boyutları ile yaĢ, eğitim düzeyi, kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma dersi almıĢ olma, azınlık grup öğrencileri ile çalıĢma arasında pozitif yönde 

anlamlı iliĢkileri yansıtan bulgular elde edilmiĢtir  

Amerika‟nın farklı coğrafi bölgelerinde çalıĢan ve yüksek lisans mezunu olan ve 

beyaz ırk mensubu olan psikolojik danıĢmanlar ile yapılan bir araĢtırmada (Middleton, vd., 

2011, s. 215) psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri ile 

etnik kimlik yeterliği arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Etnik kimlik yeterliği, kendi etnik 

kökeninden farklı kökene sahip olanların pozitif kabulü anlamına gelmektedir. AraĢtırma 

sonucunda etnik kimlik yeterliği ile kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği arasında 

pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Ayrıca cinsiyet ile kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliği arasında kadınların lehine anlamlı düzeyde bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Okul psikolojik danıĢmanları ile yapılan betimsel bir araĢtırmada (Na, 2012, s. 46) 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri ile göç deneyimine sahip öğrencilerle 

çalıĢmaya yönelik özyeterlik arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri bilgi ve farkındalıkları ile göç deneyimi 

özyeterliği arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Ancak katılımcıların kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma terminolojisi ile göç deneyimi özyeterliği arasında anlamlı 

düzeyde bir iliĢki bulunamamıĢtır. 

Betimsel bir diğer araĢtırmada (Ringering, 2013, s. 23) psikolojik danıĢmanların 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ve baskıya uğrama ile ilgili deneyimleri 

arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda psikolojik danıĢmanların kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri ile baskıya tanıklık etme, kiĢisel olarak baskıyı 

maruz kalma, baskıya Ģahitlik etme, baskıdan duygusal olarak etkilenme arasında pozitif 

yönde anlamlı düzeyde iliĢkilerin bulunduğu gözlenmiĢtir. Bunlara ek olarak adı geçen 
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değiĢkenlerin psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini 

anlamlı düzeyde yordadığı bulgulanmıĢtır. 

Psikolojik danıĢmanlar ile yapılan bir araĢtırmada (Clark, 2016, s. 64) psikolojik 

danıĢmanların yoksulluğa iliĢkin inançları ile kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterlikleri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. Psikolojik danıĢmanların yoksulluğa yönelik 

inançları, ekonomik olarak düĢük gelir düzeyine sahip olan bireylerin koĢullarına iliĢkin 

pozitif algısına iĢaret etmektedir. AraĢtırmanın sonucunda psikolojik danıĢmanların 

yoksulluğa iliĢkin inancı ile kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri arasında pozitif 

yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Ayrıca, psikolojik danıĢmanların yoksulluğa iliĢkin 

inancının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin yordayıcısı olduğu 

bulgulanmıĢtır. 

Deneysel bir diğer araĢtırmada (Anuar ve Jaladin, 2017, s. 44-47) psikolojik 

danıĢmanlara 11 hafta süren kültüre duyarlı yeterlik eğitim modülü uygulanmıĢtır. Eğitim 

modülünün içeriğinde psikolojik danıĢmanın kendi kültürünü tanıması ile ilgili bir etkinlik, 

farklı kültürel özelliklere sahip olan bireylerin kültüre duyarlı kabullerine yönelik tutum, 

bilgi ve becerileri ile ilgili üçer etkinlik ve sonlandırma etkinliği yer almaktadır. Bu 

araĢtırmada öntest ve son test uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda kültüre duyarlı 

yeterlik eğitim modülünün psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliğini arttırdığı bulgulanmıĢtır. 

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören psikolojik danıĢma öğrencileri ile 

gerçekleĢtirilen bir araĢtırmada (Benjamin, 2010, s. 64) öğrencilerin kültüre duyarlı 

yeterlikleri ile eğitim düzeyi arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda 

yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin kültüre duyarlı bilgi ve farkındalık 

düzeyleri lisans öğrencilerininkinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. 

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören psikolojik danıĢman ile 

gerçekleĢtirilen benzer bir diğer araĢtırmada (Barden ve Greene, 2015, s. 48) psikolojik 

danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği cinsiyet, etnik köken ve 

mezuniyet durumuna göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda 

psikolojik danıĢmanlarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerinin cinsiyet ve 

etnik kökenlerine göre farklılaĢmadığı bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmada doktora düzeyinde 

öğrenim gören psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri 
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yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören psikolojik danıĢmanlarınkinden anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuĢtur. 

Yüksek lisans ve doktora öğrencisi psikolojik danıĢmanlar ile yapılan bir araĢtırmada 

(Singh, 2010, s. 51) öğrencilerin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri ile 

etnokültürel empati, kültüre duyarlı vaka kavramsallaĢtırma becerisi, süpervizyon 

deneyimi, mesleki deneyim, etnik köken arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. AraĢtırmanın 

sonucunda öğrencilerin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile etnokültürel empati, 

kültüre duyarlı vaka kavramsallaĢtırma becerisi, süpervizyon deneyimi, mesleki deneyim 

arasında pozitif yönde anlamlı iliĢkiler elde edilmiĢtir. Ayrıca adı geçen değiĢkenlerin 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini yordadığı da bulgulanmıĢtır. 

Yüksek lisans ve doktora öğrencisi psikolojik danıĢmanlar ile yapılan bir diğer 

araĢtırmada (Ivers, 2012, s. 46) psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterlikleri ile etnik kökenleri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmanın 

sonucunda Latin Amerikalı psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterlikleri Avrupa ve Afrika kökenli Amerikalı psikolojik danıĢmanlarınkinden anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuĢtur. 

Bir baĢka araĢtırmada (Kim, 2012, s. 6) sosyal çalıĢma alanında okuyan öğrencilerin 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri ile yurtdıĢında okuma ve yurt dıĢına seyahat 

etme, cinsiyet, eğitim düzeyi, etnik azınlık grubuna üye olma arasındaki iliĢkiler 

incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda öğrencilerin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterlikleri ile yurt dıĢında okuma, eğitim düzeyi, etnik azınlık grubuna üye olma arasında 

pozitif yönde anlamlı düzeyde iliĢkiler bulunmuĢtur. 

Bir diğer araĢtırmada (Greene, vd., 2014, s. 71) da psikolojik danıĢman adaylarının 

kültüre duyarlılık konusunda izledikleri filmlerin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliklerine etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırma 30 psikolojik danıĢman adayı ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada 15 adet etnik ayrımcılık, cinsiyetçilik, bedensel engel, 

önyargı konularını içeren film izletilmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda kültüre duyarlılık 

öğelerini içeren filmlerin psikolojik danıĢman adaylarının kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliklerini arttırdığı bulgulanmıĢtır. 

Psikolojik danıĢman adaylarının çok dilliği ile kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

bilgi ve farkındalık düzeyleri arasındaki iliĢki araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, iki 
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dil bilen psikolojik danıĢman adaylarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma bilgi ve 

farkındalık düzeyleri tek dil bilen psikolojik danıĢman adaylarınkinden anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuĢtur (Ivers ve Villalba, 2015, s. 424). 

Yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören psikolojik danıĢmanlar ile yapılan bir 

araĢtırmada (Deroche, 2016, s. 72) psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterlikleri ile kültüre duyarlılık konusunda ders almaları ve fiziksel engele sahip 

olmaları arasında pozitif yönde anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. Ayrıca fiziksel engele sahip 

olmanın kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini yordadığı bulgulanmıĢtır. 

Yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören 84 psikolojik danıĢman ile yapılan deneysel 

bir araĢtırmada (Castillo, vd., 2007, s. 250) kültüre duyarlılık eğitiminin ırksal önyargı ve 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğine etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırmada verilen 

eğitimde farklı etnik kökenler ile ilgili bilgi, beceri ve farkındalık kazandırmaya yönelik 

etkinlikler yer almaktadır. AraĢtırmanın sonucunda öğrencilerin ırksal önyargıları anlamlı 

düzeyde azaldığı ve kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerinin anlamlı düzeyde 

arttığı bulgulanmıĢtır. 

YurtdıĢı alanyazın incelendiğinde kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, 

psikolojik danıĢma özyeterliğini etkileyen bir kavram olduğu, araĢtırma bulgularıyla 

desteklenmiĢtir. Yapılan araĢtırmalarda görüldüğü üzere, psikolojik danıĢman adayları ve 

psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin psikolojik danıĢma 

özyeterliğini açıklayan bir alan olduğu görülmektedir. Psikolojik danıĢman adaylarının ve 

psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile psikolojik danıĢma 

özyeterliği, kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersi almıĢ olmaları, cinsiyet, mesleki 

deneyim, etnik kimlik yeterliği, yoksulluğa yönelik inancı gibi kiĢisel ve sosyal özellikleri 

arasındaki iliĢkilerin deneysel ve betimsel araĢtırma yöntemleri ile irdelendiği 

görülmektedir. 

Türkiye‟de kültüre duyarlı psikolojik danıĢma kavramının kapsamını belirlemeye 

yönelik kavramsal çalıĢmaların yapıldığı, daha sonra kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliğini belirlemeye yönelik ölçek geliĢtirme çalıĢmalarının gerçekleĢtirildiği 

görülmektedir. Son olarak psikolojik danıĢmanların ve psikolojik danıĢman adaylarının 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerini belirlemeye yönelik betimsel ve deneysel 

araĢtırmaların yürütüldüğü görülmektedir. 
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Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, kavram kapsamını gözden geçirme 

çalıĢmasıyla (BektaĢ, 2006, s. 47) ortaya konmuĢtur. Türkiye ve ABD‟de psikolojik 

danıĢman eğitiminde kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği konusunda var olan 

uygulamalar verilmiĢtir. Türkiye‟de kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile ilgili 

ders ve eğitimlerin olmadığı ve bunların verilmesinin gerekliliği ifade edilmiĢtir. 

Psikolojik danıĢman adayları ile yürütülen deneysel bir araĢtırmada (Kağnıcı, 2011, 

s. 111) psikolojik danıĢman adaylarının seçmeli olarak aldıkları kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma dersinin onların kültüre duyarlı yeterliklerine etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu derste 

yaĢantısal öğrenme modeli temel alınarak öğrencilerin etkin katılımı sağlanmıĢtır. 

Öğrenciler ders iĢleme yöntemi olarak sunum, röportaj, tepki yazıları gibi tekniklere 

baĢvurmuĢlardır. AraĢtırmanın sonucunda psikolojik danıĢman adaylarının aldıkları kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma dersinin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerine, 

kültürel empati ve açık görüĢlülük düzeylerine pozitif yönde anlamlı düzeyde katkı 

sağladığı bulunmuĢtur. 

Bir baĢka araĢtırmada (Kağnıcı, 2013, s.223) da Türkiye‟de kültürel bağlamda 

danıĢan ve psikolojik danıĢmanın özellikleri, psikolojik danıĢma yeterlikleri ele alınmıĢtır. 

Aynı araĢtırmada kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersinin lisans programlarına 

yerleĢtirilmesi ile ilgili ders modelleri (ayrı bir ders, bütünleĢtirme, alan uygulaması) 

önerisinde bulunulmuĢtur. Türkiye‟de kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersinin lisans 

programlarında ilk etapta seçmeli ve ayrı bir ders olarak verilebileceği ifade edilmiĢtir. 

BütünleĢtirme modelinde psikolojik danıĢma becerileri, alan uygulaması, bireyle psikolojik 

danıĢma uygulaması gibi derslerin içeriğinde kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliklerinin verilmesi Ģeklindedir. Alan uygulaması modelinde ise farklı kültürel 

çevrelerin deneyimlenmesi Ģeklindedir. AraĢtırmanın sonucunda her ne yolla olursa olsun, 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerinin psikolojik danıĢman adaylarına 

kazandırılmasının yetkin psikolojik danıĢman yetiĢtirmede bir gereklilik olduğu ifade 

edilmiĢtir. 

Psikolojik danıĢman adaylarının lisans düzeyinde yaĢantısal öğrenme modeline 

dayalı olarak aldıkları kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersinin mezuniyet sonrasında 

sosyal ve mesleki yaĢantılarına etkisi incelenmiĢtir. Bu kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

dersi bilgi ve farkındalık basamağına dayalıdır. Bu amaç doğrultusunda çalıĢmanın ilk 



 

   41 

 

aĢamasında lisans son sınıf psikolojik danıĢma öğrencilerinin kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma dersinin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerine katkısı incelenmiĢtir. 

Ġkinci aĢamada, mezuniyetten on beĢ ay sonra kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersinde 

edinilen kazanımların devam edip etmediğine bakılmıĢtır. Bu araĢtırmada içerik analizi 

yapılmıĢtır.  AraĢtırmanın sonucunda kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersinin 

öğrencilerin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma bilgi ve farkındalıklarına katkı sağladığı ve 

meslek hayatında bu kazanımların devam ettiği bulgulanmıĢtır  (Kağnıcı, 2014, s. 59). 

Türkiye‟de kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerinin belirlenebilmesi 

amacıyla psikolojik danıĢmanlar ile ölçek geliĢtirme çalıĢmalarının yapıldığı görülmüĢtür 

(Güçlücan, 2016, s. 64; Lüleci, 2014, s. 51- 91; Özer, 2014, s. 57-75). Psikolojik 

danıĢmanlar ile gerçekleĢtirilen ölçek geliĢtirme çalıĢmaları alanda çalıĢan psikolojik 

danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerinin belirlenmesi çalıĢmalarına 

güvenilir ve geçerli ölçme araçlarının sağlanması yönüyle önem taĢımaktadır. 

Yurtiçinde psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerini 

belirlemek amacıyla çalıĢmalar yapıldığı görülmüĢtür. Güçlücan (2016, s. 88) tarafından 

yapılan araĢtırmada, psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği 

ile cinsiyet, mesleki deneyim, eğitim düzeyi arasındaki iliĢkilerin incelendiği görülmüĢtür. 

AraĢtırmanın sonucunda psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliklerinin cinsiyet ve mesleki deneyime göre farklılaĢmadığı bulgulanmıĢtır. Eğitim 

düzeyine göre ise; yüksek lisans mezunu olan psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterlikleri lisans mezunu olan psikolojik danıĢmanlarınkinden anlamlı 

düzeyde daha yüksek bulunmuĢtur. 

Deneysel bir araĢtırmada (Aydın (2014, s .1) kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliği programının etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu araĢtırmada kullanılan kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliği programı, kültüre duyarlı psikolojik danıĢma bilgi, beceri ve 

farkındalığı arttırmaya yönelik 12 oturumdan oluĢmaktadır. AraĢtırmanın sonucunda deney 

grubunda yer alan psikolojik danıĢman adaylarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterlikleri kontrol grubunda yer alan psikolojik danıĢman adayların yeterliklerinden 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu ve izleme ölçümünde programın etkilerinin devam ettiği 

sonucuna ulaĢılmıĢtır. 
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Türkiye‟de farklı coğrafi bölgelerde çalıĢan psikolojik danıĢmanlar ile 

gerçekleĢtirilen nitel çalıĢmada (Mattis ve Kurter, 2015, s. 75) psikolojik danıĢmanların 

kültürü algılayıĢ biçimleri, psikolojik danıĢmada hangi kültürel etmenler ile karĢılaĢtıkları 

belirlenmiĢtir. Bunlara ek olarak psikolojik danıĢmanların psikolojik danıĢma sürecinde 

zorlandıkları kültürel etmenler ve bunlarla çalıĢırken kullandıkları yöntem ve teknikler 

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda psikolojik danıĢmanların aile içi Ģiddet konusunda 

çalıĢmakta zorlandıkları, hizmetiçi eğitim ve süpervizyona olan ihtiyacın ön plana çıktığı 

görülmüĢtür. 

Nitel bir diğer araĢtırmada (Hatunoğlu, 2017, s. 5) Türkiye‟de kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma konusunun incelenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmaya okullarda çalıĢan 

23 psikolojik danıĢman ve devlet üniversitelerinde öğretim üyesi olan 14 kiĢi katılmıĢtır. 

AraĢtırmada sonucunda, araĢtırmaya katılanlar, kültüre duyarlı psikolojik danıĢma ile ilgili 

olumlu tutumu dile getirmiĢlerdir. Okullarda çalıĢan psikolojik danıĢmanlar kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliği konusunda danıĢan odaklı kültürleĢme ifadeleri 

kullanmıĢlardır. DanıĢan odaklı kültürleĢme, danıĢanın özellikleri dikkate alınarak 

psikolojik danıĢmanın yapılmasını ifade etmektedir. Üniversitelerde çalıĢan öğretim 

üyeleri ise, kültürel azınlık grupları ile çalıĢırken sahip olunması gereken kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliklerini ifade etmiĢlerdir. 

Psikolojik danıĢman adayları ile gerçekleĢtirilen deneysel bir araĢtırmada (Sezer, 

2017, s. 20) seçmeli olarak verilen kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersinin (kültürel 

empati, açıklık, esneklik, sosyal giriĢim, duygusal denge) kültüre duyarlı kiĢilik 

özelliklerine etkisi araĢtırılmıĢtır. Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersi psikolojik 

danıĢman adaylarına kültüre duyarlılık ile ilgili bilgi ve farkındalık kazandırmak amacıyla 

14 hafta olarak tasarlanmıĢtır. Bu derste kültür, çok kültürlülük, önyargı, ayrımcılık, 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri ile ilgili kuramsal yapı ayrıntılı olarak ele 

alınmıĢtır. Dersin uygulama aĢamasında sivil toplum kuruluĢlarından konuklar davet 

edilmiĢtir. Ayrıca öğrencilerin kendi yaĢamları ile ilgili analizler yapması teĢvik edilmiĢtir. 

Ders içeriğine uygun film ve belgesel izlenmiĢ, gazete ve dergi gibi görsel yayınlarda 

örnekler üzerinde çalıĢmalar yapılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda, psikolojik danıĢman 

adaylarının aldıkları kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersinin kültüre duyarlı kiĢilik 

özelliklerinden kültürel empati, açıklık ve duygusal denge boyutunun anlamlı düzeyde 
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arttırdığı görülmüĢtür. Aynı araĢtırmada nitel veriler sonucunda öğrencilerin önyargı ve 

ayrımcılık konusunda farkındalıklarının arttığı, empati, koĢulsuz kabul ve saygı konularını 

daha iyi somutlaĢtırdıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Yurtiçi alanyazın incelendiğinde psikolojik danıĢman adayları ve psikolojik 

danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri cinsiyet, eğitim düzeyi, 

mesleki deneyim, kiĢilik özellikleri ile iliĢkilerinin deneysel ve betimsel araĢtırma 

yöntemleri ile incelendiği görülmektedir. Sonuç olarak, ilgili alanyazında yurtdıĢında ve 

yurtiçinde psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerini 

anlamada psikolojik danıĢmanların kiĢilik özelliklerinin yanı sıra eğilimlerinin de 

irdelendiği gözlenmektedir. Psikolojik danıĢmanların bu özelliklerinden biri de cinsiyet 

rolleridir. 

2.3. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ġle Ġlgili Alanyazın 

Bu baĢlık altında öncelikle toplumsal cinsiyet rolleri, geleneksel ve eĢitlikçi cinsiyet 

rolleri tanımlanmıĢtır. Daha sonra cinsiyet rolleri ile ilgili kuramsal açıklamalara yer 

verilmiĢtir. Son olarak cinsiyet rolleri ile ilgili yurtdıĢında ve yurtiçinde gerçekleĢtirilmiĢ 

araĢtırmalara yer verilmiĢtir. 

2.3.1. Toplumsal cinsiyet rolleri 

Birey dünyaya geldiği andan itibaren bir cinsiyete sahip olmaktadır. Cinsiyet, bireyin 

varoluĢuyla birlikte sahip olduğu biyolojik,  genetik ve fizyolojik özellikleridir (Seçgin ve 

Tural, 2011, s. 2447). Bireyin sahip olduğu cinsiyet özellikleri, bireyin üyesi olduğu 

topluma göre belirli yaĢamsal roller sunmaktadır. Ġlgili alanyazında, „cinsiyet‟ (sex) 

biyolojik olarak kadın ve erkek arasındaki ayırımı yansıtırken, „toplumsal cinsiyet‟ 

(gender) kadınlık ve erkeklik arasındaki toplumsal bakımdan eĢitsiz rol dağılımına iĢaret 

etmektedir (Marshall, 1998, s. 98). Toplum içerisinde bireyden kadın veya erkek 

cinsiyetine uygun davranması beklenmektedir. Bireyin içerisinde yaĢadığı kültür, kadın ve 

erkek cinsiyetine yaptığı yüklemelerle toplumsal cinsiyet rollerini iĢaret etmektedir (Turan 

vd., 2011, s. 168). 

Toplumsal cinsiyet rolleri, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, tıp gibi disiplinlerde ele 

alınan bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Constantine'e (2000, s. 867) göre 

toplumsal cinsiyet rolleri, erkek ve kadın biyolojik cinsiyetine iliĢkin davranıĢ ve 

özelliklerin içinde bulunulan kültürün özellikleri ile Ģekillenen yapıdır. Toplumsal cinsiyet 
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rolleri kapsamında cinsiyet kavramı, her kiĢinin kendi cinsiyeti hakkında kiĢisel bir fikre 

sahip olması anlamını taĢımaktadır. Bireyin biyolojik varoluĢunun sonucu olan kadınlık ve 

erkeklik sadece cinsiyet farklılığı anlamına gelmemektedir. Kadınlık ve erkeklik rolleri 

bireyin cinsiyetine bağlı olarak yaĢadığı toplum tarafından bireye sorumluluk 

yüklemektedir. Bireylerin kadın ve erkek olarak nitelendirilmesi sosyo-kültürel içerik 

barındırmaktadır. Bireyin cinsel kimliği toplumsal beklentiler tarafından nitelendirilen 

yönü toplumsal cinsiyetini ifade etmektedir (Öngen ve Aytaç, 2013, s. 3; Saygılıgil, 2016, 

s. 9-10). Bir diğer ifadeyle toplumsal cinsiyet rolleri, bireyin içinde bulunduğu sosyal çevre 

ile iliĢkili görülmektedir. Bireyin içinde yaĢadığı sosyal çevre cinsiyet ile paralel olarak 

cinsiyet rol beklentilerini bireye yansıtmaktadır. Birey sosyal çevrenin beklentileri ve rol 

model aldığı kiĢilerin beklentileri doğrultusunda cinsiyet rollerini belirlemektedir. 

Birey, toplum tarafından belirlenen cinsiyet rollerinin bir parçası olarak 

görülmektedir. Toplum içerisinde bireyin öğrenmelerinde toplumsal etkiler bulunmaktadır. 

Bireyin yaĢam ile ilgili öğrenmeleri gerçekleĢirken toplumda var olan diğer bireylerin 

öğrenmelerine de açık olmaktadır. Bir diğer ifadeyle birey, baĢka kiĢilerin cinsiyet rolleri 

ile ilgili öğrenmelerini doğrudan kendi öğrenmelerine transfer etmektedir. Dolayısıyla 

birey, baĢkalarından transfer ettiği öğrenmelerin de etkisiyle yaĢama ve olaylara diğer 

kiĢilerin bakıĢ açısı ile yaklaĢabilmektedir (Dedeoğlu, 2000, s. 141; Miller, 1982, s. 6). 

Birey, cinsiyeti ile ilgili öğrenmelerini sosyal ortamda farklı bilgi kaynaklarından 

alabilmektedir. Bireyin çocukluğundan itibaren içinde bulunduğu sosyal çevre aile, okul ve 

arkadaĢ çevresi olarak ifade edilebilir. Birey, ilk sosyalleĢmesini ve cinsiyet ile ilgili rol 

beklentilerini ailede kazanır. Daha sonra okul, bireyin cinsiyet rol kazanımında önemli bir 

etkiye sahiptir. Birey okulda öğretmen ve okul arkadaĢlarının cinsiyet rol beklentilerine 

göre cinsiyet rolünü Ģekillendirmektedir. Özellikle rol model olması açısından okul 

ortamında öğretmenin cinsiyet rolleri ile ilgili yüklemeleri bireyin cinsiyet algısının 

belirlemesi açısından önem taĢımaktadır (Esen, 2013, s. 280). Bir baĢka ifadeyle, bireyin 

toplumsal cinsiyet rollerini belirlemesinde içinde yer aldığı sosyal ortamlarda rol 

modellerin ve ortamın cinsiyetlere yönelik aktarım ve beklentilerinin etkili olduğu 

söylenebilir. 

Toplumsal cinsiyet rollerinin bireyin davranıĢ ve düĢüncelerinin Ģekillenmesinde 

etkili olduğu ifade edilmektedir (Sankır, 2010, s. 2). Bireyin toplumdan öğrendiği cinsiyet 
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rolleri kültürden kültüre, toplumdan topluma değiĢebilmektedir (Turan, vd., 2011, s. 168). 

Bir baĢka ifadeyle bireyin yaĢadığı kültürel çevrenin özellikleri bireyden beklenen cinsiyet 

rol beklentisini Ģekillendirdiği ve cinsiyet rol beklentilerinin kültürlerarası farklılık 

gösterebileceği söylenebilir. 

Sonuç olarak toplumsal cinsiyet rollerinin oluĢumu ile ilgili bireyin kendisinin ve 

içinde yaĢadığı sosyal çevrenin etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Toplumsal 

cinsiyet rolleri kendi içinde geleneksel ve eĢitlikçi cinsiyet rolleri olarak ayrılmaktadır. 

Geleneksel ve eĢitlikçi cinsiyet rolleri ile ilgili açıklamalara aĢağıda yer verilmiĢtir. 

2.3.1.1. Geleneksel cinsiyet rolleri 

Geleneksel cinsiyet rolleri, geleneksel toplumlarda toplumun bir parçası olarak 

bireyin cinsiyeti ile ilgili öğrendiği cinsiyet rollerini ifade etmektedir. Geleneksel cinsiyet 

rolleri bireyin yaĢam tarzı ve kim olduğu ile ilgili bilgileri içermektedir. Bireye cinsiyet ile 

ilgili roller, geleneksel cinsiyet rollerinde bilinçli ve taraflı olarak verilmektedir. 

Geleneksel cinsiyet rolleri, ataerkil toplumlarda “…kadını kamusal alandan dıĢlayıp, 

doğurganlığın ve erkeğin hayatını güzelleĢtirip süslemenin mahrem alanıyla sınırlandıran” 

bir yapıdadır (Berktay, 2010, s. 31). Geleneksel cinsiyet rolleri, bireyin içinde yaĢadığı 

toplumun tarihsel geliĢimi, dönüĢümü, toplumsal özellikleri, gelenekleri ve görenekleri ve 

beklentileri ile iliĢkili görülmektedir (Dedeoğlu, 2000, s. 141; Günay ve Bener, 2011, s. 

158).  Bu bilgiler ıĢığında geleneksel cinsiyet rolleri toplumsal normlarla 

açıklanabilmektedir. Toplum kadın ve erkeğe belirli roller yüklemektedir. Geleneksel 

cinsiyet rollerinde bireye yapılan cinsiyet rolleri ile ilgili yüklemeler bireyin bulunduğu 

kültürün özelliklerine göre Ģekillenmektedir. 

Geleneksel cinsiyet rolleri, kadın ve erkeğin toplumsal hayattaki cinsiyet rollerine 

iliĢkin kesin görüĢler sunmaktadır. Geleneksel cinsiyet rolleri, kadına ve erkeğe çalıĢma 

yaĢantısında, sosyal ve toplumsal iliĢkilerde, aile ve evlilik yaĢantısında belirli roller 

yüklemektedir. ÇalıĢma yaĢantısında kadının kocasının izni olmadan çalıĢamaması, düĢük 

ücretli ve düĢük statülü iĢlerde çalıĢtırılması gibi konuları kapsamaktadır (Özaydınlık, 

2014, s. 103). Sosyal ve toplumsal iliĢkilerde geleneksel cinsiyet rolleri, kadının karĢı 

cinsten arkadaĢ edinememesi, gece kendi baĢına dıĢarı çıkamaması, yalnız baĢına 

yaĢayamaması gibi konuları içermektedir. Aile ve evlilik yaĢantısında geleneksel cinsiyet 
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rolleri, kadının evin temizliği, yemek yapmak, çocukların bakımı gibi konulardan sorumlu 

olmasını kapsamaktadır (Bhasin, 2003, s. 1-5; Vefikuluçay, vd., 2007, 28). 

Cinsiyet rollerinin oluĢumunda bireyin içerisinde yaĢadığı kültürel çevrenin bireyin 

cinsiyet rollerindeki etkileri ön plana çıkmaktadır. Ancak, geleneksel cinsiyet rollerinin 

içinde yaĢanılan kültürün özelliklerine göre ataerkilliği ön plana çıkarması, kadının 

toplumun her bir aĢamasında eĢit Ģekilde var olması ile ilgili haklarının yok sayılmasına 

neden olabileceği görülmektedir. Tüm bu bilgiler ıĢığında kadın ve erkeğin yaĢamın her bir 

alanında eĢit Ģekilde var olabilmesi için eĢitlikçi cinsiyet rollerine yapılacak vurgunun 

önemli olduğu düĢünülmektedir. EĢitlikçi cinsiyet rolleri ile ilgili açıklamalara aĢağıda yer 

verilmektedir. 

2.3.1.2. Eşitlikçi cinsiyet rolleri 

EĢitlikçi cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet algısının eĢitlik ilkesiyle yeniden 

tanımlanmasına vurgu yapmaktadır.  Ġlgili alan yazında eĢitlikçi cinsiyet rolleri, kadın ve 

erkeğin toplumun her kademesinde eĢit bir Ģekilde var olması olarak tanımlanmaktadır 

(King, vd., 1994, s. 340). Bir baĢka tanımda, eĢitlikçi cinsiyet rolleri, bireyin sahip olduğu 

cinsiyetten dolayı herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmaması, eĢit tutulması olarak ifade 

edilmektedir (Chao ve Nath, 2011, s. 52). Bir baĢka ifadeyle eĢitlikçi cinsiyet rolleri, 

bireyin kadın veya erkek olarak sahip olduğu cinsiyet özelliklerinden dolayı yaĢamın her 

alanında önyargısız eĢitliğini yansıttığı söylenebilir. 

EĢitlikçi cinsiyet rolleri yaĢamın pek çok alanıyla ilgili bir kavram olarak 

görülmektedir. Bu alanlar; çalıĢma hayatı, evlilik yaĢantısı, ebeveynlik rolleri, sosyal-

kiĢilerarası roller ve eğitim alanındaki roller olarak ifade edilmektedir (King, vd., 1997, s. 

222). ÇalıĢma hayatında eĢitlikçi cinsiyet rolleri, bireyin mesleği seçerken ve meseği icra 

ederken cinsiyeti ile ilgili özelliklerinin ön planda tutulmamasını ifade etmektedir (Beere, 

vd., 1984 s. 564; King ve King, 1990, s. 659). Geleneksel cinsiyet algısında mühendislik, 

Ģoförlük gibi meslekler erkek cinsiyetine ait meslekler; kadın doğum doktorluğu, 

sekreterlik, hemĢirelik, okul öncesi öğretmenliği gibi meslekler kadın cinsiyetine özgü 

meslekler olarak algılandığı söylenebilir. Geleneksel toplumlarda kadın ve erkek 

cinsiyetine yapılan yüklemeler meslek seçimi yaparken toplumsal kabulün ön planda 

tutulduğunu göstermektedir. Ancak eĢitlikçi cinsiyet rollerinde kadın ve erkeğin meslek 
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seçimi ve bir iĢi icra ederken cinsiyet ile ilgili özelliklerin ön planda tutulamayacağı, 

önyargı ve ayrımcılığa tabi tutulamayacağı vurgulanmaktadır (Chao ve Nath, 2011, s. 52). 

Evlilik yaĢantısında eĢitlikçi cinsiyet rolleri, kadın ve erkeğin evliliğin getirdiği 

sorumlulukları beraber ve eĢdeğer düzeyde üstlenmesinin önemine iĢaret etmektedir 

(Beere, vd., 1984 s. 564; King ve King, 1990, s. 659). Evlilik yaĢantısında evin temizliği, 

yemek yapmak, eĢ ile olan iliĢkiler gibi sorumluluklar olarak ifade edilebilir. Ebeveynlik 

rollerinde çocuk yetiĢtirme, çocuğun sorumluluğunu alma, çocuğun bakımı ile ilgili 

sorumluluğun kadın ve erkek tarafından eĢit Ģekilde üstlenilmesi eĢitlikçi cinsiyet rolleri 

kapsamında ele alınmaktadır. Çocuk yetiĢtirme ile ilgili sorumluluğun kadına yüklendiği 

durumlarda eĢitlikten bahsetmek mümkün görülmemektedir (King ve King, 1990, s. 659). 

Sosyal ve kiĢilerarası iliĢkilerde eĢitlikçi cinsiyet rolleri, kadın ve erkeğin eĢit düzeyde 

sosyal iliĢki kurması, karĢı cinsiyetten arkadaĢ edinebilmesi, toplumsal alanlarda eĢit 

düzeyde bulunabilme hakkının olması olarak ifade edilmektedir. Eğitim alanında eĢitlikçi 

cinsiyet rolleri, cinsiyet ile ilgili özelliklerinden dolayı kadın ve erkeğin eğitim hayatına 

devam etmesi konusunda engel oluĢturulmaması, önyargı ve ayrımcılığa tabi tutulmaması 

olarak belirtilmektedir. (Beere, vd., 1984 s. 564; Chao ve Nath, 2011, s. 52; King ve King, 

1990, s. 659; King, vd., 1994, s. 340; King, vd., 1997, s. 222). Yukarıda adı geçen çalıĢma 

hayatı, evlilik yaĢantısı, ebeveynlik rolleri, sosyal-kiĢilerarası roller ve eğitim alanındaki 

roller toplumsal cinsiyet eĢitliği kapsamında irdelenmiĢ alanlar olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Kadın ve erkeğin toplumun her alanında bir birey olarak varolması, cinsiyeti 

ile ilgili özelliklerinin kendisine avantaj veya dezavantaj sağlamaması olarak dile 

getirilebilir. 

Sonuç olarak, toplumun bir üyesi olarak birey içinde yaĢadığı toplumun, grubun 

değerlerini öğrenmektedir. Bireyin toplumdan öğrendiği değerler, onun davranıĢlarına ve 

hayata bakıĢına yansıyabilmektedir. Bireyin sahip olduğu bu değerler, onun kültürel 

yapısını ifade etmektedir. 

2.3.2. Toplumsal cinsiyet rolleri ve psikolojik danıĢma 

Psikolojik danıĢma alanında toplumsal cinsiyet rolleri çalıĢılmasına ihtiyaç duyulan 

bir konu olarak gündeme gelmektedir (Gold ve Hawley, 2001, s. 203; Maldonado, 2008, s. 

1; Robinson, 1999, s. 73; Stevens-Smith, 1995, s.283). Cinsiyet rolleri açısından psikolojik 
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danıĢma yeterliği konusu ele alındığında danıĢanın sahip olduğu cinsiyet özelliklerinden 

dolayı herhangi bir ayrımcılığa, önyargıya tabi tutulmamasının önemli olduğu söylenebilir. 

Psikolojik danıĢma alanı psikolojik danıĢmanın ve danıĢanın sahip olduğu cinsiyet, 

cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet rolleri gibi pek çok alanla ilgili görülmektedir (APA, 

2002, s. 10).  DanıĢanın cinsiyet rolleri ile ilgili sahip olduğu özelliklerinin psikolojik 

danıĢma almasında bir engel olarak görülemeyeceği vurgulanmaktadır. Ancak bir 

profesyonel olarak psikolojik danıĢmanın belirli cinsiyet rollerine sahip olması ve bunu bir 

engel olarak psikolojik danıĢma sürecine taĢıması danıĢanın beklediği psikolojik yardımı 

almasına engel oluĢturacağı ifade edilmektedir (Chao, 2012, s. 36).  Psikolojik danıĢmanın 

sahip olduğu cinsiyet rol kalıplarının psikolojik danıĢma yaĢantısına yansımaması 

danıĢanın biricikliğinin korunması açısından önem arz etmektedir. Psikolojik danıĢman, 

cinsiyet rolleri ile ilgili kalıpyargılara sahip olduğunda bu kalıpyargılara uymayan 

danıĢanlar ile karĢılaĢtığında danıĢanın belirli özelliklerini gözardı edebilmektedir. 

DanıĢanın kültürel olarak sahip olduğu özellikler onun cinsiyeti ile ilgili kalıplarına 

yansımaktadır. Psikolojik danıĢma yaĢantısında danıĢan tam olarak anlaĢılmayı 

beklemektedir. DanıĢanın anlaĢılabilmesi onun kültürel özelliklerine de yansıyan cinsiyet 

rollerinin anlaĢılması ile mümkün olabilmektedir (Gladding, 2015, 109-114). Bir diğer 

ifadeyle, psikolojik yardım ihtiyacı olan danıĢanın sahip olduğu cinsiyet rollerini psikolojik 

danıĢma yaĢantısına taĢıması ve psikolojik danıĢmanın buna duyarlı olması psikolojik 

yardımın sunulması açısından kritik öneme sahiptir (Burnham-Smith, 1996, s. 4). Öte 

yandan psikolojik danıĢmanın danıĢana sahip olduğu kültürel özelliklerden dolayı 

psikolojik yardım sunmayı reddetmesi ya da önyargıyla yaklaĢması kültüre duyarlı 

yeterliğe sahip olmadığına iĢaret edilmektedir (Chao, 2012, s. 37). 

Toplumsal cinsiyet rolleri, kültürel farklılaĢmanın bir ürünü olarak görülmektedir. 

Belirli bir topluluğun üyesi olan birey, cinsiyet ile ilgili rolleri üyesi olduğu toplumdan 

öğrenmektedir. Birey, üyesi olduğu toplumun beklentilerini karĢılamak adına öğrendiği 

cinsiyet rollerini yaĢantısına aktarmaktadır (Chao ve Nath, 2011, s. 52; King, vd., 1994, s. 

341; 1997, s. 222). Psikolojik danıĢma yaĢantısında psikolojik danıĢman kadın ve erkeğin 

davranıĢlarının içinde yaĢadığı kültürün özelliklerini içerdiğini bilmeli ve bunun farkında 

olmalıdır (Cormier ve Hackney, 2013, s. 75). Bir diğer ifadeyle, psikolojik danıĢman etkili 

psikolojik yardım sunabilmek için danıĢanın cinsiyet rollerinin kültürel özelliklerini 
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yansıttığını bilerek danıĢanın bunu psikolojik danıĢma yaĢantısına taĢımasına izin 

vermelidir. Bu bilgiler ıĢığında, belirli bir grubun üyesi olan bireyin sahip olduğu 

özelliklerinin anlaĢılması ve ihtiyaçlarının karĢılanması açısından toplumsal cinsiyet rolleri 

psikolojik danıĢma alanı ile yakından iliĢkili görülmektedir. 

Ġlgili alanyazında psikolojik yardım arama ve psikolojik yardım alma ile cinsiyet 

rolleri iliĢkili görülmektedir. Kadınsılık cinsiyet özelliğine sahip olan bireylerin psikolojik 

yardım almaya iliĢkin tutumları pozitifken, erkeksilik cinsiyet rollerine sahip bireylerin 

psikolojik yardım almaya iliĢkin tutumları negatif yönde olduğu görülmektedir (Kalkan ve 

Odacı, 2005, s. 59; Özbay, vd., 2011, s. 63; Türküm, 2005, s. 394). Ayrıca geleneksel 

erkek cinsiyet rollerine sahip bireylerin psikolojik yardım almaya iliĢkin negatif bir tutum 

içerisinde olduğu vurgulanmaktadır (McCarthy ve Holiday, 2004, s. 28). Geleneksel 

cinsiyet rollerine sahip olan bireylerin özellikleri incelendiğinde, yeniliklere açık 

olmadıkları, var olan toplumsal öğretileri savundukları ve geleneksel yapının nesiller 

boyunca taĢınmasına aracılık ettikleri görülmektedir (Vefikuluçay, vd., 2007, 28). EĢitlikçi 

cinsiyet rollerine sahip bireylerin özellikleri incelendiğinde ise yaĢamın her alanında kadın 

ve erkeğin eĢit düzeyde sorumluluk aldığı ve önyargısız bir tutumla karĢılandığı 

görülmektedir (Chao ve Nath, 2011, s. 52; King, vd., 1997, s. 222). Bu bilgiler ıĢığında 

eĢitlikçi cinsiyet rollerine sahip bireylerin cinsiyetleri ne olursa olsun kendileri ile ilgili 

sorumlulukları aldıkları, değiĢime açık oldukları ve psikolojik yardıma ihtiyaçları olduğu 

zaman bu konuda adım atabilecekleri söylenebilir. 

2.3.3. Toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili araĢtırmalar 

Bu baĢlık altında toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili yurtdıĢında ve yurtiçinde 

gerçekleĢtirilmiĢ olan araĢtırmalar yer almaktadır. Ġlgili yurtdıĢı alanyazın incelenmesi 

sonucunda cinsiyet rolleri ile psikolojik danıĢma özyeterliği arasındaki iliĢkileri inceleyen 

araĢtırmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Psikolojik danıĢmanlar ile yapılan bir 

araĢtırmada (Handelsman, 2006, s. 44) psikolojik danıĢmanların psikolojik danıĢma 

özyeterliği ile cinsiyet rolleri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda, 

psikolojik danıĢma özyeterliği ile cinsiyet rollerinden kadınsılık özelliği arasında pozitif 

yönde anlamlı düzeyde bir iliĢki bulunurken, erkeksilik özelliği ile anlamlı düzeyde bir 

iliĢki bulunamamıĢtır. 



 

   50 

 

Lisansüstü düzeyde psikolojik danıĢma öğrenimi gören kadınların zorluklarla 

baĢetme becerisi, stres, kaygı, toplumsal cinsiyet rolleri önyargısı ve özyeterlikleri 

arasındaki iliĢki bir araĢtırmada (Kordansky, 2010, s. 41) incelenmiĢtir.  AraĢtırmanın 

sonucunda katılımcıların zorluklarla baĢetme becerisi ile özyeterlik arasında pozitif yönde 

anlamlı bulgular elde edilirken, stres, kaygı ve toplumsal cinsiyet rolleri önyargısı ile 

özyeterlik arasında negatif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. 

Bir diğer araĢtırmada (Alessi, Dillon ve Kim, 2016, s. 452) psikolojik yardım sunan 

profesyonellerin psikolojik danıĢma özyeterliği ve cinsel azınlık gruplarına yönelik 

tutumları arasındaki iliĢki ele alınmıĢtır. Cinsel azınlık gruplarına psikolojik yardım sunan 

profesyonellerin psikolojik danıĢma özyeterliğinin bilgi, beceri ve farkındalıkları ile cinsel 

azınlık grubuna yönelik tutumları arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde bulgular elde 

edilmiĢtir. Aynı araĢtırmada mesleki deneyim ile psikolojik danıĢma özyeterliği ve cinsel 

azınlık gruplarına yönelik tutumları arasında pozitif yönde anlamlı iliĢkiyi yansıtan 

bulgular elde edilmiĢtir. 

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören psikolojik danıĢmanlarla yapılan 

bir araĢtırmada (Chao, 2005, s. 44) psikolojik danıĢmanlarının kültüre duyarlı bilgi ve 

farkındalıkları ile eĢitlikçi cinsiyet rolleri arasında iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmanın 

sonucunda psikolojik danıĢmanlarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile 

eĢitlikçi cinsiyet rolleri arasında pozitif yönde anlamlı bulgular elde edilmiĢtir. Aynı 

araĢtırmada eĢitlikçi cinsiyet rolleri kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin önemli 

bir yordayıcısı olduğu bulunmuĢtur. 

Bir diğer araĢtırmada (Boysen, 2006, s. 58) lisansüstü öğrenime devam eden 

psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersi almaları ile yaĢ, cinsiyet, 

etnik köken, cinsel azınlık grupları ve etnik azınlık grupları ile gerçekleĢtirilen oturum 

sayıları arasındaki iliĢkiler incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda yaĢ, cinsiyet, etnik 

köken, etnik grup üyesi bireyler ile psikolojik danıĢma yapma ile kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma dersi alma arasında anlamlı düzeyde bir iliĢki bulunamamıĢtır. Aynı araĢtırmada 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma ile ilgili ders almanın cinsel azınlık gruplarına yönelik 

olumlu tutumu desteklediği görülmüĢtür. 

Psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile etnik kimlik 

ve eĢitlikçi cinsiyet rolleri arasındaki iliĢkinin incelendiği araĢtırmada (Chao ve Nath, 
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2011, s. 57) psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile etnik 

kimlik yeterliği ve eĢitlikçi cinsiyet rolleri arasında pozitif yönde anlamlı bulgular elde 

edilmiĢtir. Aynı araĢtırmada psikolojik danıĢmanların eĢitlikçi cinsiyet rolleri etnik kimlik 

yeterlikleri kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini %24 oranında açıkladığı 

bulunmuĢtur.  

Psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma bilgi ve farkındalığı ile 

cinsel yönelim psikolojik danıĢma özyeterliği arasındaki iliĢki bir baĢka araĢtırmada 

(Bidell, 2012, s. 203) incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliği ile cinsel yönelime yönelik psikolojik danıĢma özyeterliği arasında 

pozitif yönde anlamlı bulgular elde edilmiĢtir. Ayrıca okulda çalıĢan psikolojik 

danıĢmanların cinsel yönelime yönelik psikolojik danıĢma özyeterliği alanda çalıĢan 

psikolojik danıĢmanlarınkinden anlamlı düzeyde düĢük bulunmuĢtur. Adı geçen 

araĢtırmada okulda çalıĢan psikolojik danıĢmanlara cinsel yönelime yönelik psikolojik 

danıĢma özyeterliğini arttırıcı eğitimlerin verilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. 

Betimsel bir araĢtırmada (Chao, 2012, s. 39) psikolojik danıĢmanların etnik kimlik 

yeterlikleri ile eĢitlikçi cinsiyet rollerinin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini 

yordamasında kültüre duyarlılık eğitiminin aracılığı incelenmiĢtir. AraĢtırmanın 

sonucunda, etnik kimlik yeterlikleri ve eĢitlikçi cinsiyet rolleri ile kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliği ve kültüre duyarlılık eğitimi arasında pozitif yönde anlamlı bulgular elde 

edilmiĢtir. Ayrıca, psikolojik danıĢmanların etnik kimlik yeterlikleri ve eĢitlikçi cinsiyet 

rollerinin kültüre duyarlılık eğitimi aracılığıyla kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliğini yordadığı bulgulanmıĢtır. 

Psikolojik danıĢman adayları ile yapılan betimsel bir diğer araĢtırmada (Bidell, 2014, 

s. 140) kültüre duyarlılık kursları ve kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile politik 

ve cinsel yönelime yönelik psikolojik danıĢma yeterliği arasındaki iliĢkisi incelenmiĢtir. 

AraĢtırmanın sonucunda kültüre duyarlılık kursları ile kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliği arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde iliĢki bulunmuĢtur.  Cinsel yönelimli 

psikolojik danıĢma yeterliği kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin önemli bir 

yordayıcısı olarak bulgulanmıĢtır. 

Yurtiçi ulaĢılabilen ilgili alanyazın incelendiğinde psikolojik danıĢman adaylarının 

cinsiyet rolleri konusunda sınırlı sayıda araĢtırma yapıldığı görülmüĢtür. Aydın ve ġahin 
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(2017, s. 69) tarafından yapılan betimsel araĢtırmada psikolojik danıĢman adaylarının 

kültüre duyarlı yeterlikleri ile cinsiyet rolleri, empati ve beĢ faktör kiĢilik özellikleri 

(dıĢadönüklük, deneyimlere açıklık, yumuĢakbaĢlılık, sorumluluk, nevrotiklik) arasındaki 

iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda kültüre duyarlı yeterlik ile cinsiyet rolleri, 

empati ve kiĢilik özelliklerinden dıĢadönüklük, deneyimlere açıklık, yumuĢakbaĢlılık ve 

sorumluluk arasında pozitif yönde, nevrotiklik arasında negatif yönde anlamlı iliĢkiler 

bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmada cinsiyet rolleri, empati ve kiĢilik özelliklerinin kültüre 

duyarlı yeterliği anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Yurtiçi alanyazında cinsiyet rolleri konusundaki psikolojik danıĢman adaylarıyla 

yapılmıĢ bir araĢtırma dıĢında herhangi bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Ancak az sayıda 

üniversite öğrencileri ile araĢtırmaların yapıldığı görülmüĢtür. Üniversite öğrencilerinin 

psikolojik yardım almaya iliĢkin tutumlarının incelendiği bir araĢtırmada (Türküm, 2005, s. 

394) kadınsılık cinsiyet özelliğine sahip olanların erkeksilik cinsiyet rollerine sahip 

olanlardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. Üniversite öğrencileri ile yapılan 

betimsel araĢtırmalarda da (Çelik, vd., 2013, s. 183; Vefikuluçay, vd., 2007, 30) kız 

öğrencilerin erkek öğrencilere oranla cinsiyet rolleri açısından daha eĢitlikçi bir bakıĢ 

açısına sahip oldukları ve Türkiye‟de üniversite öğrencilerine cinsiyet rolleri ile ilgili 

eğitim verilmesi gerektiği ifade edilmiĢtir. Bir diğer araĢtırmada (Öngen ve Aytaç, 2013, s. 

14) üniversite öğrencilerinin cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutumları ve ailede cinsiyet 

rolü ile yaĢam değerleri arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde iliĢki bulunmuĢtur. 

Yurtiçinde toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili ders konması ve etkililiği ile ilgili bir 

araĢtırmaya (Esen, 2013, s. 287-290) da rastlanmıĢtır. Öğretmen adaylarına toplumsal 

cinsiyet eĢitliği ile ilgili bilgi ve duyarlılık kazandırmak amacıyla Ankara Üniversitesi‟nde 

lisans programına toplumsal cinsiyet rolleri adı altında bir ders konarak bu dersin etkililiği 

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmaya 22 öğretmen adayı katılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda ilgili 

dersi alan öğrencilerin toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili bilgi edindikleri ve kendi 

yaĢamlarında toplumsal cinsiyet rollerinin yansımalarını sorguladıkları ve değiĢim sürecine 

girdikleri ifade edilmektedir. 

Sonuç olarak, bu araĢtırma kapsamında ele alınan ana değiĢkenlerden cinsiyet 

rolünün psikolojik danıĢma alanında özellikle yurtdıĢı alanyazında psikolojik danıĢmanlar 
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ile çalıĢıldığı görülmektedir. Yurtiçi alanyazında ise cinsiyet rolleri konusunda psikolojik 

danıĢman adayları ile yapılmıĢ araĢtırmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüĢtür. 

2.4. Bilinçli Farkındalık Ġle Ġlgili Alanyazın 

Bu baĢlık altında öncelikle bilinçli farkındalık ile ilgili kuramsal açıklamalara yer 

verilmiĢtir. Daha sonra bilinçli farkındalık ile ilgili araĢtırmalar verilmiĢtir. 

2.4.1. Bilinçli farkındalık 

Bilinçli farkındalık, hem eski hemde çağdaĢ bir Budist uygulaması olarak 

görülmektedir (Stella, 2016, s. 3). Bilinçli farkındalık kavramı eski Pali dilinin „sati‟ 

kelimesinden gelmektedir. „Sati‟ kelime anlamı olarak farkındalık, anlama, hatırlama 

olarak kullanılmaktadır (Bodhi, 2000, s. 86). Bilinçli farkındalık, „„Ģuanda olanların 

farkında olma‟‟ (Germer, Siegel ve Fulton, 2005, s. 6), herhangi bir görüĢe bağlı olmadan 

sessiz ve esnek kalarak psikolojik özgürlük sağlama olarak ifade edilmektedir (Martin, 

1997, s. 291). 

Bilinçli farkındalık, psikolojik bir farkındalık durumu, farkındalığı teĢvik eden bir 

uygulama, bilgi iĢleme durumu ve kiĢisel bir özellik olarak görülmektedir (Brown, Ryan ve 

Creswell, 2007, s. 212). Bilinçli farkındalık, herhangi bir yargılama olmadan Ģuanda 

olanların farkında olma olarak belirtilmektedir (Davis ve Hayes, 2011, s. 198). Bu 

anlamıyla bilinçli farkındalık, bir özellik olmaktan çok meditasyon yapmak gibi bir 

uygulama, bir durum olarak görülmektedir. Bir baĢka tanımlamada bilinçli farkındalık, 

Ģuanda olan olaylara ve tecrübelere duyarlı, dikkat ve farkındalık olarak ifade edilmektedir 

(Brown ve Ryan, 2003, s. 822). Bir diğer deyiĢle bilinçli farkındalık, Ģuandaki gerçekliğe 

yönelik artırılmıĢ olan dikkat ve farkındalığı yasıtmaktadır. Bilinçli farkındalığın tersi 

umursamazlık (mindlessness) olarak ifade edilmektedir (Germer, 2004, s. 24). 

Umursamazlık, bireyin bir düĢünce, duygu ve algının varlığını kabul etmemesi/yok 

sayması olarak görülmektedir. Ancak birey, her ne kadar çevresinde olan bitenin bilincinde 

olmadığı algısında olsa da bilinçli farkındalık bireyin çevresine karĢı alıcı olmasını, 

çevresinde olan bitene yönelik duyumlarının, duygularının ve düĢüncelerinin açık olmasını 

sağlamaktadır (Brown ve Ryan, 2003, s. 822).  Bir diğer ifadeyle, dıĢ dünyada olan Ģeyler 

bireyin dikkatinin merkezinde olmasa da birey bunların farkındadır. 
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Ġlgili alanyazında bilinçli farkındalığın özellikleri tanımlanmıĢtır. Bilinçli 

farkındalığın özellikleri; gözlemleme, tanımlama, bilinçli eylemde bulunma ve yargısız 

kabul etmek olarak ifade edilmektedir (Baer, Smith ve Allen, 2004, s. 193). Gözlemleme; 

bendensel duyum, biliĢ ve duygu gibi içsel; koku alma ve duyma gibi dıĢsal uyarıcıların 

farkında olma veya dikkat etme olarak ifade edilmektedir. Tanımlama; deneyimlerin 

herhangi bir yargılama olmaksızın sözel olarak ifade edilmesi olarak belitilmiĢtir. Bilinçli 

eylemde bulunma; bir etkinliğe tamamen girmek, bir eylem içerisinde olmak, kendini bir 

Ģeyin içine atmak, Ģuan olan bir Ģeye odaklanmak olarak ifade edilmektedir. Yargısız kabul 

etmek; iyi-kötü, doğru-yanlıĢ, değerli-değersiz gibi herhangi bir yargılama olmadan kabul 

etmek olarak belirtilmiĢtir. 

Bilinçli farkındalık uygulaması esnasında bilinçlenme ve farkındalığa giren iyi-kötü, 

doğru-yanlıĢ olarak değerlendirilmeyen biliĢsellik bulunmaktadır (Hayes ve Wilson, 2003, 

s.164). Germer (2004, s. 27) bilinçli farkındalık anlarının niteliklerini tanımlamaktadır. 

Bilinçli farkındalık anlarının nitelikleri aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 Kavramsal değildir. Bilinçli farkındalık, zihinsel süreçlerimize dalmadan 

farkında olmaktır. 

 Şuana odaklıdır. Bilinçli farkındalık deneyimlerimizden gelen 

düĢüncelerimiz daima Ģuan ile ilgilidir. 

 Yargılayıcı değildir. Bilinçli farkındalık, deneyimlerimizin ötesinde olmayı 

arzularsak özgürce ortaya çıkamaz. 

 Amaçlıdır. Bilinçli farkındalık, her zaman dikkatin bir yere yönlendirilmesi 

için bir niyeti içerir. Dikkati Ģuana çevirmek bilinçli farkındalığın sürekli 

olmasını sağlar. 

 Katılımcı gözlemine ihtiyaç duyar. Bilinçli farkındalık, tanıklık etmektir. 

Beden ve zihin yakından yaĢanır. 

 Sözel değildir. Bilinçli farkındalık deneyimi, kelimelere ihtiyaç duymaz. 

Kelimeler oluĢmadan farkındalık zihinde gerçekleĢir. 

 Keşfe dayalıdır. Bilinçli farkındalık, daima algılama seviyesindeki incelikleri 

inceler. 
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 Özgürleştiricidir. Bilinçli farkındalık, koĢullanan acıdan kurtulmayı ve 

özgürleĢmeyi sağlar. 

Yukarıda ifade edilen bilinçli farkındalık nitelikleri, bilinçli farkındalık anlarında 

ortaya çıkmaktadır. Bunlar, bilinçli farkındalık uygulamalarının temel nitelikleri olarak 

ifade edilmektedirler. Bilinçli farkındalık kendi baĢına sıra dıĢı değildir ve bilinçli 

farkındalığın sürdürülmesi nadiren gerçekleĢmektedir (Germer, 2004, s. 28). 

Bilinçli farkındalık Ģuanda olanların bilincinde olmaktır (Germer, 2004, s. 25). 

Bilinçli farkındalık, uygulamaları yoluyla bilinçliliğin arttırılması amaçlanmaktadır. 

Bilinçli farkındalık ile ilgili pek çok kuramsal açıklama bulunmaktadır. Bilinçli farkındalık 

kavramının kuramlardaki açıklamaları aĢağıda verilmektedir. 

2.4.2. Bilinçli farkındalık ve psikolojik danıĢma 

Bilinçli farkındalık yirminci yüzyılın sonlarında psikolojik danıĢma alanı için önem 

arz eden bir uygulama alanı olarak karĢımıza çıkmaktadır (Brown, Marquis ve Guiffrida, 

2013, s. 97). Bilinçli farkındalık uygulamaları psikoterapi uygulamaları ile benzerlik 

göstermektedir. Örneğin zihinselleĢtirme uygulaması bilinçli farkındalık ve psikoterapi 

yaĢantısında kullanılan bir uygulamadır. ZihinselleĢtirme, bireyin kendisinin ve 

baĢkalarının davranıĢlarında etkili olan duygu, düĢünce ve arzularını anlayabilmesi olarak 

tanımlanmaktadır (Wallin, 2007, s. 106). Bilinçli farkındalık ve zihinselleĢtirme, zihinsel 

yapının geçici, kiĢiye özel ve akıĢkan olduğunu ifade etmektedir. Bilinçli farkındalık, 

herhangi bir bağlanma ve yargı olmaksızın zihinsel yükseliĢ ve düĢüĢü kabul eden bir 

uygulama olarak ifade edilmektedir. Bilinçli farkındalık ve psikoterapi uygulamaları 

Ģuanda olanları dikkate alması yönüyle benzerlik taĢımaktadır (Davis ve Hayes, 2011, s. 

198). Psikolojik danıĢma yaĢantısında psikolojik danıĢmanın Ģimdi ve burada olmasına 

katkı sağlayan bir kavram olarak bilinçli farkındalığın ele alındığı ifade edilmektedir (Hall, 

2009, s. 105). 

Germer (2004, s. 25), psikolojik danıĢmada kullanılan kabul kavramının bilinçli 

farkındalık uygulamalarında bir beceri olarak ele alındığını ifade etmektedir. Psikolojik 

danıĢman, psikolojik danıĢma sürecinde öfke, kızgınlık, tiksinme gibi pek çok duygu 

yaĢamaktadır. Bilinç farkındalık ve psikolojik danıĢma uygulamalarında kabul becerisi, 

herhangi bir yargılama olmadan kiĢinin kabul edilmesini ifade etmektedir. Bilinçli 
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farkındalık uygulamalarında herhangi bir söze ihtiyaç duymadan algılama bulunurken; 

psikolojik danıĢmada sorunun danıĢan tarafından sözel olarak ifade edilmesi 

beklenmektedir. DanıĢanın yaĢadığı sorunu ifade etmesi psikolojik danıĢman ve danıĢan 

arasında empatinin kurulmasını sağlamaktadır. Psikolojik danıĢma ve bilinçli farkındalık 

uygulamalarında farklılıkları olsa da kabul bir beceri olarak önemli bir konumda 

bulunmaktadır (Brown, Marquis ve Guiffrida, 2013, s. 99; Germer, 2004, s. 25). 

Psikolojik danıĢma ve bilinçli farkındalık uygulamalarının her ikisi de kabul, 

farkındalık ve Ģuanda olan deneyimleri ele almaktadır. Germer (2004, s. 26) kabul, 

farkındalık ve Ģuanda olan deneyimlerin psikolojik danıĢma yaĢantısında aynı anda 

olmasının herzaman mümkün görülmediğini vurgulamaktadır. Örneğin psikolojik 

danıĢmanın danıĢana yönelik kabulü, kendisi ile ilgili farkındalığı olmadan da 

gerçekleĢebilmektedir. Bir diğer ifadeyle, psikolojik danıĢman kendisi ile ilgili farkındalık 

geliĢtirmeden de danıĢanı koĢulsuz kabul edebilmektedir. Öte yandan psikolojik danıĢmada 

farkındalık bireyin geçmiĢ deneyimlerinden yola çıkılarak geliĢtiği söylenebilir. Ancak 

bilinçli farkındalık uygulamalarında Ģuanda olanların farkında olmak anlamıyla 

kullanılmaktadır (Bishop, vd., 2004, s. 238). 

Bilinçli farkındalık uygulamalarında bireyin farkındalık kazanması amacıyla sessiz 

kalması bir teknik olarak kullanılmaktadır (Ivey, 2015, s. 387). Benzer Ģekilde psikolojik 

danıĢmada da terapötik bir beceri olarak sessizlik kullanılmaktadır. Cormier ve Hackney 

(2013, s. 78) psikolojik danıĢmada kullanılan sessizliğin psikolojik danıĢmandan ve 

danıĢandan kaynaklanan nedenleri olduğunu belirtmektedirler. Psikolojik danıĢmanın 

tecrübesiz olmasından kaynaklanabileceği gibi, danıĢanın kendisi ile ilgili farkındalık 

geliĢtirdiği anlarda ve kafası karıĢtığı anlarda yeni duruma uyum sağlamak için sessizliğin 

terapötik bir beceri olarak kullanılabileceği ifade edilmektedir. Bu bilgiler ıĢığında hem 

bilinçli farkındalık uygulamalarında hem de psikolojik danıĢma yaĢantısında kullanılan 

sessizliğin bireyin farkındalık kazandığı anlarda yeni duruma uyum sağlaması için önemli 

bir beceri ve uygulama olduğu söylenebilir. 

Bilinçli farkındalıkla ilgili tüm bu açıklamalardan sonra bilinçli farkındalığın 

psikolojik danıĢman yetiĢtirmede önemli bir uygulama olduğu ifade edilebilir. Bilinçli 

farkındalık eğitiminin psikolojik danıĢman adaylarına lisans esnasında verilmesinin önemi 

ilgili alan yazında vurgulanmaktadır (Stella, 2016, s. 32; Urdang, 2010, s. 524). Psikolojik 
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danıĢman adaylarının bilinçli farkındalık eğitimi yoluyla danıĢan ile psikolojik danıĢma 

yaparken kendi tutum, davranıĢ ve duygularını fark etmelerini sağlayacağı belirtilmektedir 

(Urdang, 2010, s. 524). Psikolojik danıĢman adaylarına verilecek olan bilinç farkındalık 

eğitiminin empati becerileri, merhamet ve psikolojik danıĢma becerilerini geliĢtireceği, 

stres ve kaygıyı azaltacağı önemle vurgulanmaktadır (Davis ve Hayes, 2011, s. 202).  

Ayrıca psikolojik danıĢma öğrencilerine verilecek olan bilinçli farkındalık eğitimini 

psikolojik danıĢma özyeterliğini ve mesleki benlik saygısını geliĢtireceği, tükenmiĢliği 

azaltacağı ifade edilmektedir (Urdang, 2010, s. 524). Davis ve Hayes (2011, s. 199) 

psikoterapide bilinçli farkındalığın kullanılması yoluyla bireyin duygusal, kiĢilerarası ve 

içsel faydalar sağladığını ifade etmektedir. Bilinçli farkındalık, bireyin duygularını 

düzenlemesine, kiĢilerarası iliĢkilerde empati ve zihinsel esnekliğinin artmasına, stres ve 

çatıĢmanın azalmasına, iyi oluĢunun yükselmesine katkı sağlamaktadır. 

Bilinçli farkındalık kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile iliĢkili bir kavram 

olarak görülmektedir (Gervais ve Hoffman, 2013, s. 291; Tourek, 2014, s. 56). Bilinçli 

farkındalık kavramında önemli değerler olarak ele alınan özfarkındalık, merhamet, kendini 

kabul ve empati gibi kavramlar aynı zamanda kültüre duyarlılık değerleri olarak 

görülmektedir. Kültüre duyarlı psikolojik danıĢmada psikolojik danıĢmanın kendi kültürel 

değerlerinin ve önyargılarının farkında olması ve danıĢanın içsel olarak herhangi bir 

yargılama olmadan kabul edilmesi bilinçli farkındalık ile iliĢkili görülmektedir (Gervais ve 

Hoffman, 2013, s. 291). Bir baĢka ifadeyle, psikolojik danıĢma yaĢantısında bireyin 

koĢulsuz kabul edilmesini ve anlaĢılmasını kolaylaĢtırması açısından bilinçli farkındalık 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma ile yakından iliĢkili görülmektedir. Bilinçli farkındalık, 

toplumsal değerler ve cinsiyet rolleri gibi kültürel farklılığın ifade edildiği kavramların 

üzerinde bir beceri olarak görülmektedir. Bilinçli farkındalık güven, önyargısız kabul, 

samimiyet gibi değerleri ön planda tutması açısından kültüre duyarlılık değerlerinin 

öğrenilmesine ve nesiller boyu aktarılmasına aracılık etmektedir (Tadlock-Marlo, 2011, s. 

229). 

2.4.3. Bilinçli farkındalık ile ilgili araĢtırmalar 

Bu baĢlık altında bilinçli farkındalık ile ilgili yurtdıĢında ve yurtiçinde 

gerçekleĢtirilmiĢ olan araĢtırmalar yer almaktadır. Ġlgili alan yazında yirmibirinci yüzyılın 
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baĢlarından itibaren bilinçli farkındalık ile ilgili pek çok araĢtırma yapıldığı görülmektedir 

(Brown ve Ryan, 2003, s. 822; Hall, 2009, s. 105; Wei, vd., 2015, s. 11). YapılmıĢ olan 

araĢtırmalar incelendiğinde bu araĢtırmada ele alınan psikolojik danıĢma özyeterliği, 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ve cinsiyet rolleri ile bilinçli farkındalık 

arasındaki iliĢkilerin ele alındığı araĢtırmaların olduğu görülmüĢtür. Bilinçli farkındalık ile 

ilgili araĢtırmalara yönelik açıklamalara aĢağıda yer verilmektedir. 

Yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören psikolojik danıĢmanların psikolojik 

danıĢma özyeterliği ile bilinçli farkındalıkları arasındaki iliĢkide psikolojik danıĢmanın 

dikkati ve empatinin aracılık rolü incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda psikolojik 

danıĢma özyeterliği, bilinç farkındalık, dikkat ve empati arasında pozitif yönde anlamlı 

düzeyde iliĢki bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmada, psikolojik danıĢma özyeterliğinin bilinçli 

farkındalık tarafından yordanmasında dikkat ve empatinin aracılık ettiği bulgulanmıĢtır 

(Greason ve Cashwell, 2009, s. 8). 

Yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören psikolojik danıĢmanlarla yapılan bir diğer 

araĢtırmada (Hall, 2009, s.105) kaygı ve psikolojik danıĢma özyeterliği arasında bilinçli 

farkındalığın aracılık rolüne bakılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunda bilinçli farkındalık ile 

psikolojik danıĢma özyeterliği arasında pozitif yönde, kaygı ile negatif yönde anlamlı 

düzeyde iliĢkiler bulunmuĢtur. Ayrıca psikolojik danıĢmanların kaygı ve psikolojik 

danıĢma özyeterlikleri arasındaki iliĢkide bilinçli farkındalığın aracılık ettiği sonucuna 

varılmıĢtır. 

Bir diğer araĢtırmada (Hung, 2014, s. 37) psikolojik danıĢmanların özseverlik, 

gerçekleĢtirdikleri psikolojik danıĢma oturum sayısı ve özfarkındalıkları ile psikolojik 

danıĢma özyeterlikleri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda özseverlik, 

oturum sayısı ve özfarkındalık ile psikolojik danıĢma özyeterliği arasında pozitif yönde 

anlamlı bulgular elde edilmiĢtir. Aynı araĢtırmada özseverlik ve psikolojik danıĢma 

özyeterliği (oturum yönetme ve zorluklarla mücadele) iliĢkisinde özfarkındalığın aracılık 

etkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Psikolojik danıĢman adaylarıyla yapılan betimsel bir araĢtırmada (Wei, vd., 2015, s. 

11) bilinçli farkındalık ve psikolojik esnekliğin psikolojik danıĢma özyeterliğini 

yordamasında özfarkındalığın aracılık rolü incelenmiĢtir.  AraĢtırmanın sonucunda; bilinçli 

farkındalık ile psikolojik esneklik ve psikolojik danıĢma özyeterliği arasında pozitif yönde 
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anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmada psikolojik danıĢman adaylarının bilinçli 

farkındalık ve psikolojik esnekliği psikolojik danıĢma özyeterliğini özfarkındalığın 

aracılığıyla anlamlı düzeyde yordadığı bulgulanmıĢtır. 

Nitel bir araĢtırmada (2015, s. 1325) yüksek lisans düzeyindeki özel eğitim 

öğretmenleri ve psikolojik danıĢmanların bilinçli farkındalık deneyimlerinin onların kiĢisel 

ve sosyal yaĢantısına yansımaları incelenmiĢtir. AraĢtırmada bilinçli farkındalığı arttırmaya 

yönelik meditasyon uygulaması programı uygulanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, 

katılımcıların merhamet ve kabul ile ilgili düĢüncelerinin pozitif yönde değiĢtiği 

bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmada katılımcıların uyku kalitelerinin artmasında ve streslerinin 

azalmasında duygu, düĢünce ve davranıĢları ile ilgili farkındalığın etkili olduğu ifade 

edilmektedir. Bu araĢtırmada katılımcıların kiĢisel ve zihinsel sağlığının korunması adına 

bilinçli farkındalık ile ilgili ders ve uygulamaların olması gerektiği önerilmiĢtir. 

Deneysel bir araĢtırmada (Bohecker ve Horn, 2016, s. 322) bilinçli farkındalık 

deneyimlerinin bilinçli farkındalık, empati ve psikolojik danıĢma özyeterliğine etkisi 

incelenmiĢtir. Deney grubunda yer alan psikolojik danıĢmanlara bilinçli farkındalık ile 

ilgili uygulamalar yapılmıĢtır. Kontrol grubunda olan psikolojik danıĢmanlar ile herhangi 

bir uygulama gerçekleĢtirilmemiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda deney grubunda yer alan 

psikolojik danıĢmanlarının bilinçli farkındalık deneyimlerinin bilinçli farkındalık, empati 

ve psikolojik danıĢma özyeterliklerini anlamlı düzeyde arttırdığı sonucuna varılmıĢtır. 

YurtdıĢında yapılmıĢ olan araĢtırmalarda görüldüğü üzere psikolojik danıĢma 

özyeterliği ve bilinçli farkındalığın pozitif yönde iliĢkili olduğu görülmektedir. Bu 

araĢtırmaların ıĢığında psikolojik danıĢman adayların bilinçli farkındalığı arttıkça 

psikolojik danıĢma özyeterliğinin de arttığı söylenebilir. Bilinçli farkındalık kavramı aynı 

zamanda kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile iliĢkili bulunmuĢtur. Kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ve bilinçli farkındalık ile ilgili yapılmıĢ olan 

araĢtırmalar aĢağıda sunulmuĢtur. 

Psikololog, psikiyatrist, sosyal çalıĢmacı veya psikolojik danıĢman olarak çalıĢan 

katılımcılar ile yapılan bir araĢtırmada (Tourek, 2014, s. 56) katılımcıların kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterlikleri ve bilinçli farkındalıkları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 

AraĢtırmanın sonucunda katılımcıların bilinçli farkındalıkları ve kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterlikleri (bilgi, beceri, farkındalık) arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde 
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iliĢki bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmada kadınların bilinçli farkındalık düzeyi erkeklerin 

bilinçli farkındalık düzeyinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur.  Ayrıca 

katılımcıların bilinçli farkındalıkları kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerini 

anlamlı düzeyde yordadığı bulgulanmıĢtır. 

Bir diğer araĢtırmada (Ivers, vd., 2016, s. 76) yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören 

psikolojik danıĢman adaylarının bilinçli farkındalıkları ve kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterlikleri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda psikolojik 

danıĢman adaylarının bilinçli farkındalıkları ve kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterlikleri arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Ayrıca psikolojik 

danıĢman adaylarının bilinçli farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliklerini anlamlı düzeyde yordadığı bulgulanmıĢtır. 

Ġlgili alanyazında cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalık arasındaki iliĢkilerin 

incelendiği araĢtırma sonuçlarına da ulaĢılmıĢtır. Bir araĢtırmada (Gervais ve Hoffman, 

2013, s. 291) psikoloji öğrencilerinin cinsiyetçilik, feministlere yönelik olumlu tutum ve 

bilinçli farkındalıkları arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda bilinçli 

farkındalık ile feministlere yönelik olumlu tutum arasında pozitif yönde, cinsiyetçilik 

arasında negatif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. 

Üniversite öğrencileri ile yapılan bir diğer betimsel araĢtırmada (Price, 2016, s. 83) 

bilinçli farkındalık becerileri ile cinsiyet rolleri arasındaki iliĢki incelenmiĢtir. 

AraĢtırmanın sonucunda erkeksilik cinsiyet rolleri ile bilinçli farkındalık arasında anlamlı 

düzeyde bir iliĢki bulunamamıĢtır. Ancak, kadınsılık cinsiyet rolleri ile bilinçli farkındalık 

arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Yurtiçinde bilinçli farkındalık ile ilgili araĢtırmaların yirmibirinci yüzyılın ilk 

çeyreğinde yapılmaya baĢlandığı görülmektedir (Demir, 2014, s. 55-60; ÖzyeĢil, 2011, s. 

86-91; Ülev, 2014, s. 37). Yurtiçinde yapılmıĢ olan araĢtırmalarda üniversite öğrencilerinin 

çalıĢma grubu olarak seçildiği dikkat çekmektedir. Yurtiçinde yapılmıĢ olan araĢtırmalarda 

bilinçli farkındalık ile kiĢisel ve sosyal değiĢkenlerin ele alındığı görülmektedir. Ayrıca 

yurtiçi alanyazında psikolojik danıĢmanların bilinçli farkındalığı ile ilgili iki metaanaliz 

çalıĢmasının (Gülüm, 2016, s. 342; 2017, s. 126) bulgularına ulaĢılmıĢtır. 

Gülüm (2016, s. 342) bilinçli farkındalık temelli eğitimlerin psikolojik danıĢmanların 

ve psikolojik danıĢman adaylarının eğitiminde nasıl deneyimlendiği ve etkili psikolojik 
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yardım sunmada sağladığı faydaları meta analiz çalıĢmasıyla incelemiĢtir. AraĢtırmaya 12 

çalıĢma dahil edilmiĢ olup, bu çalıĢmaların sekizi psikolojik danıĢma lisansüstü öğrencileri 

ile dördü psikolojik danıĢmanlarla gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada yer alan çalıĢmalarda 

bilinçli farkındalığın ders olarak okutulması, günlükler tutulması, bilinçli farkındalık 

temelli uygulamalar ve bilinçli farkındalık temelli eğitim programlarının uygulanması 

Ģeklindedir. AraĢtırmanın sonucunda genel fayda, kuramsal ve kavramsal değiĢimler, 

kiĢilik özelliklerinde değiĢim ve yeni becerilerin öğrenilmesi ana temaları oluĢturulmuĢtur. 

Genel fayda ana temasının altında rahatlama ve ayrıĢtırma, psikolojik danıĢmanın bilinçli 

farkındalığının danıĢan için avantajları, kuramsal ve kavramsal değiĢimler ana temasının 

altında bilinçli farkındalık önerme ve uygulama, kavramsallaĢtırma kazanımları olarak 

ifade edilmektedir. Kuramsal ve kavramsal değiĢimler ana temasının altında, psikolojik 

danıĢmanların bilinçli farkındalık uygulama ve sonrasında kuramsal değiĢimler yer 

almaktadır. KiĢilik özelliklerinde değiĢim ana temasının altında, özgüven, merhamet, 

sorumluluk, sakinleĢme, yavaĢlama alt temaları bulunmaktadır. Son olarak yeni becerilerin 

öğrenilmesi ana temasının altında kabul, içinde bulunulan anda olmak ve iliĢki kurmak, 

empati, sonuç odaklı olmak, farkındalık, bakım sunma, odaklanma ve baĢ etme alt temaları 

yer almaktadır. Yapılan meta analiz çalıĢması sonucunda psikolojik danıĢmanların bilinçli 

farkındalık uygulamalarına katılmaları psikolojik danıĢma becerilerinin geliĢmesinde 

önemli bir etken olduğu vurgulanmaktadır. 

Gülüm (2017, s. 126) tarafından bilinçli farkındalık konusunda ikinci bir meta analiz 

çalıĢması yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada bilinçli farkındalık uygulamalarının psikolojik 

danıĢmanların kiĢisel yaĢamlarına etkisi incelenmiĢtir. AraĢtırmaya 13 nitel analiz 

yönteminin kullanıldığı çalıĢma dahil edilmiĢtir. AraĢtırmaya dahil edilen 13 araĢtırmadan 

10‟u psikolojik danıĢma lisansüstü öğrencileri, üçü psikolojik danıĢmanlar ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmaya dahil edilen çalıĢmalarda bilinçli farkındalığın ders olarak 

okutulması, bilinçli farkındalık eğitimi ve uygulamaları yer almaktadır. AraĢtırmanın 

sonucunda iki ana tema bulunmuĢtur. Bunlar, kiĢisel yaĢam deneyimi ve sorunlar/zorluklar 

olarak ifade edilmiĢtir. KiĢisel yaĢam deneyiminde; yaĢam kalitesinde artıĢ, kabul, farkında 

olma, bakım ve baĢetme, dikkat ve odaklanma alt temaları bulunmaktadır. Sorunlar ve 

zorluklar ana temasının altında; deneyimde yaĢanan sorunlar, uygulama sorunları, 

psikolojik danıĢmaya aktarmada yaĢanan zorluklar, bilinçli farkındalık tekniklerine yönelik 
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yaĢanan sorunlar alt temalar olarak yer almaktadır. AraĢtırmanın sonucunda bilinçli 

farkındalık uygulamalarının psikolojik danıĢmanların kiĢisel geliĢimlerine ve iyi oluĢlarına 

katkı sağladığı ifade edilmektedir. 

Sonuç olarak, bu araĢtırma kapsamında ele alınan ana değiĢkenlerden bilinçli 

farkındalığın psikolojik danıĢma alanıyla olan iliĢkisi yurtdıĢı alanyazında incelendiği 

görülmektedir. YurtdıĢı alanyazında bilinçli farkındalık, psikolojik danıĢmanların 

psikolojik danıĢma özyeterliği ve kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile iliĢkileri 

incelenmiĢtir. Yurtiçi alanyazında bilinçli farkındalık ile ilgili araĢtırmaların üniversite 

öğrencileri ile gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Yurtiçi alanyazında psikolojik danıĢman 

adayları ve psikolojik danıĢmanların bilinçli farkındalıkları ile ilgili metaanaliz 

araĢtırmalarının da yapıldığına rastlanmıĢtır. 
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3. YÖNTEM 

Bu bölümde araĢtırmanın modeline, çalıĢma grubuna, veri toplama araçlarına, 

verilerin toplanma sürecine ve verilerin analizine yönelik bilgilere yer verilmiĢtir. 

3.1. AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırma, psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlik algıları, 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri, cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalıkları 

arasındaki iliĢkiyi eĢzamanlı olarak ortaya koymayı amaçlayan iliĢkisel tarama modelinde 

bir çalıĢmadır. ĠliĢkisel tarama modeli, iki ve daha çok değiĢken arasındaki iliĢkinin 

belirlenmesini, değiĢkenler arasındaki iliĢkide değiĢimin olup olmadığını ve değiĢimin 

miktarını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır (Büyüköztürk vd. 2010, s. 22). 

3.2. ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubuna 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar döneminde Adnan 

Menderes Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Ġnönü 

Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim 

Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Lisans Programlarının son sınıflarında 

öğrenim gören 667 üniversite öğrencisi yer almıĢtır. Bu araĢtırmanın çalıĢma grubunun 

seçiminde aĢağıda sunulan ölçütler dikkate alınmıĢtır. 

1. ÇalıĢma grubuna alınan psikolojik danıĢman adaylarının Rehberlik ve 

Psikolojik DanıĢma programında ders veren öğretim üyelerinin Rehberlik ve 

Psikolojik DanıĢma alanında eğitim geçmiĢlerinin olması, 

2. ÇalıĢma grubunda yer alan psikolojik danıĢman adaylarının Bireysel 

Psikolojik DanıĢma Uygulaması Dersi‟ni almıĢ olmaları, 

3. ÇalıĢma grubunda yer alan psikolojik danıĢman adaylarının Bireysel 

Psikolojik DanıĢma Uygulaması Dersi kapsamında süpervizyon almıĢ 

olmaları, 

4. ÇalıĢma grubunda yer alan psikolojik danıĢman adaylarının en az bir danıĢan 

ile baĢlangıç, çalıĢma ve sonlandırma sürecini içeren psikolojik danıĢma 

sürecini tamamlamıĢ olmaları ölçüt olarak alınmıĢtır. 



 

   64 

 

ÇalıĢma grubunun belirlenmesi aĢamasında, üniversitelerin resmi internet adresleri 

üzerinden Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma programları hakkında bilgiler edinilmiĢtir. 

Daha sonra, Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma programı bulunan üniversitelerdeki öğretim 

üyeleri ile iletiĢime geçilerek ek bilgiler toplanmıĢtır. Ek bilgilerde; Bireysel Psikolojik 

DanıĢma Uygulaması Dersi kapsamında süpervizyon verilip verilmediği, en az bir danıĢan 

ile psikolojik danıĢma sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığına iliĢkin bilgiler alınmıĢtır. 

Elde edilen bilgiler doğrultusunda araĢtırmanın verilerinin toplanacağı üniversitelere karar 

verilerek, araĢtırmanın verileri toplanmıĢtır. 

AraĢtırmanın verileri toplandıktan sonra, veri setindeki bilgilere dayalı olarak 

psikolojik danıĢman adaylarının Bireysel Psikolojik DanıĢma Uygulaması Dersi 

kapsamında süpervizyon almayanların ve bir danıĢan ile psikolojik danıĢma sürecini 

tamamlamayanların olduğu görülmüĢtür. Bu çerçevede, tüm bu ön koĢulları ve araĢtırmaya 

dahil edilme ölçütlerini karĢılayan 431 psikolojik danıĢman adayı bu araĢtırmanın çalıĢma 

grubunda yer almıĢtır. ÇalıĢma grubunda yer alan katılımcıların  %71.0‟ı (306) kadın ve 

%29‟u (125) erkektir. Ayrıca katılımcıların yaĢları 20 ile 28 arasında değiĢmekte, yaĢ 

ortalamaları 22.16 ve yaĢlarının standart sapması .99‟dur. ÇalıĢma grubunun 

belirlenmesinde oranlı kümeleme örnekleme yolu kullanılmıĢtır. ÇalıĢma grubunun 

evrenin %10‟unu temsil edecek Ģekilde seçilmesine özen gösterilmiĢtir. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araĢtırmada katılımcıların psikolojik danıĢma özyeterlik algı düzeylerini 

belirlemek amacıyla “Psikolojik DanıĢma Özyeterlik Ölçeği”, kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterlik algı düzeylerini belirlemek amacıyla “Kültüre Duyarlılık Algıları Ölçeği”, 

cinsiyet rollerine iliĢkin tutum düzeylerini belirlemek amacıyla “Toplumsal Cinsiyet 

Rolleri Tutum Ölçeği” ve bilinçli farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla “Bilinçli 

Farkındalık Ölçeği” kullanılmıĢtır. Ayrıca katılımcıların demografik özelliklerine iliĢkin 

bilgiler “KiĢisel Bilgi Formu” aracılığıyla toplanmıĢtır. AraĢtırma kullanılan ölçme 

araçlarına iliĢkin detaylı bilgiler aĢağıda sunulmuĢtur. 

3.3.1. Psikolojik danıĢma özyeterlik ölçeği 

Psikolojik DanıĢma Özyeterlik Ölçeği Lent, Hill ve Hoffman (2003, s. 98) tarafından 

psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlik düzeylerini belirlemek 
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amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Ölçek 41 maddeden oluĢmakta ve ölçekte 10‟lu Likert (0 = Hiç 

güvenmiyorum - 9 = Tam olarak güveniyorum) derecelendirmesi kullanılmıĢtır. Psikolojik 

DanıĢma Özyeterlik Ölçeği üç alt boyuttan oluĢmaktadır. Bunlar; Yardım Becerisi 

Özyeterliği, Oturumları Yönetme Özyeterliği, Zor DanıĢanla Mücadele Özyeterliği 

Ģeklindedir. Psikolojik danıĢma özyeterliği ölçek toplam puanı ile de hesaplanabilmektedir. 

Ölçekten alınabilecek toplam puan 0-369 arasında değiĢmektedir. Ölçekten alınan puan 

yüksekliği psikolojik danıĢma özyeterliğinin yüksek algılandığı anlamına gelmektedir. 

Orijinal çalıĢmada ölçeğin geçerliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. 

Yapılan analiz sonucunda ölçek madde faktör yüklerinin .50-.93 arasında değiĢtiği ve 

toplam varyansın %78‟inin açıklandığı görülmüĢtür. Ölçeğinin güvenirliği kapsamında 

yapılan analiz sonucunda Cronbach alfa içtutarlık katsayısı .97  ve test-tekrar test 

güvenirlik katsayısı .75 olarak hesaplanmıĢtır Ölçeğin uyum geçerliği kapsamında yapılan 

çalıĢma sonucunda Psikolojik DanıĢma Beceri Ölçeği ile pozitif yönde anlamlı düzeyde 

iliĢkiler bulunmuĢtur. 

Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalıĢması Pamukçu ve Demir (2013, s. 215) tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçeğin geçerliğini belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör 

analizi sonucunda iyi uyum değerlerinin elde edildiği görülmüĢtür. Uyum indeksleri χ
 2

/df 

= 3.30, GFI = .98, AGFI = .98, CFI = 1.00, RMSEA = .07 ve SRMR = .05 olarak 

bulunmuĢtur. Ölçeğin Türkçe formu için güvenirliği kapsamında yapılan analiz sonucunda 

Cronbach alfa içtutarlık katsayısı .98 olarak hesaplanmıĢtır. Ölçeğin Türkçeye uyarlama 

çalıĢması kapsamında uyum geçerliği için Psikolojik DanıĢma Beceri Ölçeğinin Türkçe 

formu ile pozitif yönde anlamlı düzeyde iliĢkiler bulunmuĢtur. 

Bu çalıĢmada Psikolojik DanıĢma Özyeterlik Ölçeği‟nin Cronbach alfa içtutarlık 

katsayısı Oturumları Yönetme Özyeterliği alt boyutu için .95,  Zor DanıĢanla Mücadele 

Özyeterliği alt boyutu için .92 ve ölçek toplamı için .95 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

araĢtırmada psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterliklerini belirlemek 

amacıyla Psikolojik DanıĢma Özyeterlik Ölçeği‟nin Oturumları Yönetme Özyeterliği ve 

Zor DanıĢanla Mücadele Özyeterliği alt boyutları kullanılmıĢtır. Ölçeğe ait seçilmiĢ 

maddeler EK-1‟de yer almaktadır. 
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3.3.2. Kültüre duyarlılık algıları ölçeği 

Kültüre Duyarlılık Algıları Ölçeği, Güçlücan (2016, s. 64) tarafından psikolojik 

danıĢmanların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlik algılarını belirlemek amacıyla 

geliĢtirilmiĢtir. Ölçek 26 maddeden oluĢmakta ve ölçekte 5‟li Likert (1 = Hiçbir zaman - 5 

= Her zaman) derecelendirmesi kullanılmıĢtır. Ölçekte Kültürel Farklılıklara Açıklık ve 

DanıĢan ile Kültürel Benzerlik Arama Ģeklinde iki alt boyut yer almaktadır. Ölçekteki 

Kültürel Benzerlik Arama boyutunda yer alan yedi madde ters puanlanmaktadır. Ölçekte 

tüm maddelerden alınan puanın toplanması yoluyla toplam puan alınmaktadır. Ölçekten 

alınan toplam puan 26-130 arasında değiĢmektedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar 

psikolojik danıĢmanların kültüre duyarlılık algılarının yüksek olmasına, düĢük puanlar ise 

kültüre duyarlılık algılarının düĢük olmasına iĢaret etmektedir. Ölçeğin yapısını belirlemek 

için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda madde faktör yüklerinin .57-.95 arasında 

değiĢtiği ve toplam varyansın %67.7‟sinin açıklandığı görülmüĢtür. 

Ölçeğin yapısının doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemek için yapılan doğrulayıcı 

faktör analizi sonucunda iyi uyum değerlerinin elde edildiği görülmüĢtür. Uyum indeksleri 

χ
2
/df = 3.45, RMSEA = .086, GFI = .79, AGFI = .75, PGFI = .67 ve CFI = .91 olarak 

bulunmuĢtur. Ölçeğin Cronbach alfa içtutarlık katsayısı Kültürel Farklılıklara Açıklık alt 

boyutu için .98, DanıĢan ile Kültürel Benzerlik Arama alt boyutu için .79 ve ölçek bütünü  

için .95 olarak bulunmuĢtur. 

Bu çalıĢmada Kültüre Duyarlılık Algıları Ölçeği‟nin Cronbach alfa içtutarlık 

katsayısı Kültürel Farklılıklara Açıklık alt boyutu için .90, Kültürel Benzerlik Arama alt 

boyutu için .76 ve ölçek bütünü  için .80 olarak hesaplanmıĢtır. Bu araĢtırmada psikolojik 

danıĢman adaylarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerini belirlemek amacıyla 

Kültüre Duyarlılık Algıları Ölçeği‟nin Kültürel Farklılıklara Açıklık alt boyutu 

kullanılmıĢtır. Ölçeğe ait seçilmiĢ maddeler EK-2‟de yer almaktadır. 

3.3.3. Toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeği 

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (Gender Role Attitudes Scale) García-

Cueto, vd. (2015, s. 63) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ölçekte bireylerin cinsiyet rollerine 

iliĢkin eĢitlikçi tutumunu belirlemeye yönelik 20 madde bulunmaktadır. Tek boyutlu olan 

ölçekte 5‟li Likert tipi (1 = Tamamen katılıyorumn - 5 = Hiç katılmıyorum) 
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derecelendirme kullanılmıĢtır. Ölçekteki ilk altı madde doğrudan kodlanmakta ancak son 

14 madde ters kodlanarak tüm maddelerden alınan puan toplanarak toplam puan 

alınmaktadır. Ölçekten alınan puanlar 20-100 arasında değiĢmektedir. Ölçekten alınan 

puanın yükselmesi toplumsal cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutumun yükselmesi 

anlamına gelmektedir. Ölçeğin orijinal çalıĢmasında ölçeğin geçerliliğini belirlemek için 

açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda 

ölçeğin tek faktörlü bir yapıda olduğu ve faktör yüklerinin .45-.98 arasında değiĢtiği ve 

ölçek toplamının toplam varyansın %67.5‟ini açıkladığı görülmektedir. Ölçeğin 

maddetoplam korelasyonlarının .39-.92 arasında değiĢtiği bulgulanmıĢtır. Ayrıca 

doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek faktörlü yapının doğrulandığı ve iyi düzeyde 

uyum indekslerinin elde edildiği görülmüĢtür. Orijinal çalıĢmada ölçeğin güvenirliği 

kapsamında Cronbach alfa içtutarlık katsayısı .99 olarak hesaplanmıĢtır.  

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği‟nin Türkçeye uyarlaması Bakioğlu ve 

Türküm (yayım aĢamasında) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması 

için ölçeği geliĢtiren gruptaki ikinci yazardan gerekli izinler alınmıĢtır. Daha sonra ölçeğin 

Türkçeye çeviri çalıĢması alan uzmanları tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Uzman görüĢü 

alınarak tek formda toplanan ölçek alan uzmanları tarafından orijinal dile geri çevirisi 

yapılmıĢtır. Daha sonra son form oluĢturularak uygulama üniversite öğrencileri ile iki 

aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk aĢamada ölçeğin yapısını belirlemek için açımlayıcı faktör 

analizi yapılmıĢtır. Yapılan analiz sonucunda .40 faktör yük değerinin altında yük alan 1, 

2, 3, 6 ve 7. maddeler ölçekten çıkarılmıĢtır. Yinelenen analiz sonucunda ölçeğin 15 

maddeden oluĢtuğu ve tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve ölçeğin toplam varyansının 

%38.6‟sının açıklandığını görülmüĢtür. Ölçek 15 maddeden oluĢmakta ve ölçekteki ilk iki 

madde doğrudan ve diğer maddeler tersten puanlanarak toplam puan alınmaktadır. Ġkinci 

aĢamada ölçek tekrar üniversite öğrencilerine uygulanarak doğrulayıcı faktör analizi 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör 

analizi sonucunda iyi uyum değerlerinin elde edildiği görülmüĢtür. Uyum indeksleri χ
 2

/df 

= 2.44, RMSEA = .072, GFI = .90, AGFI = .87, CFI = .96, NFI= .94, NNFI= .96, IFI= .96, 

RMR= .06 ve SRMR = .05 olarak bulunmuĢtur. Ölçeğin Türkçe formu için güvenirliği 

kapsamında yapılan analiz sonucunda Cronbach alfa içtutarlık katsayısı .88 ve 15 gün 

arayla yapılan test-tekrar test güvenirlik katsayısı .77  olarak hesaplanmıĢtır. Ölçeğin 
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uyarlama çalıĢması kapsamında uyum geçerliği için ÇeliĢik Duygulu Cinsiyet Rolleri 

Ölçeği ile negatif yönde anlamlı düzeyde iliĢki bulunmuĢtur. Yapılan tüm bu analizler 

sonucunda 15 maddeden oluĢan Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği Türkçe 

formunun geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Bu çalıĢmada Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği‟nin Cronbach alfa içtutarlık 

katsayısı .84 olarak hesaplanmıĢtır. Ölçeğe ait seçilmiĢ maddeler EK-3‟de yer almaktadır.  

3.3.4. Bilinçli farkındalık ölçeği 

Bilinçli Farkındalık Ölçeği Brown ve Ryan (2003, s. 824) tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

Ölçekte, anlık deneyimlerin farkında olma ve deneyimlere karĢı dikkatli olma becerisine 

yönelik bireysel farklılıkları ölçülmektedir. Tek boyutlu olan ölçek, 15 maddeden 

oluĢmaktadır. Ölçekten toplam puan alınmaktadır. Ölçekte 6‟lı Likert tipi (1 = Hemen 

hemen her zaman - 6 = Hemen hemen hiçbir zaman) derecelendirme kullanılmıĢtır. 

Ölçekten alınan puanlar 15-90 arasında değiĢmektedir. Ölçekten alınan puanın yükselmesi 

bilinçli farkındalık algısının yükselmesi anlamına gelmektedir. Ölçeğin orijinal 

çalıĢmasında ölçeğin geçerliliğini belirlemek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi 

yapılmıĢtır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek faktörlü bir yapıda olduğu ve 

faktör yüklerinin .27-.78 arasında değiĢtiği görülmektedir. Ayrıca doğrulayıcı faktör analizi 

sonucunda tek faktörlü yapının doğrulandığı ve iyi düzeyde uyum indekslerinin elde 

edildiği görülmüĢtür. Orijinal çalıĢmada ölçeğin güvenirliği kapsamında Cronbach alfa 

içtutarlık katsayısı .82 ve dört hafta arayla aynı gruba yapılan uygulama sonucunda test-

tekrar test güvenirlik katsayısı .81 olarak hesaplanmıĢtır. Ayrıca ölçeğin ölçüt bağıntılı 

geçerliği kapsamında yapılan analizler sonucunda BeĢ Büyük KiĢilik Özelliği Ölçeği, 

Sürekli Duygu Durum Ölçeği, Bilinçli Farkındalık-Farkındasızlık Ölçeği ve Öz Bilinç 

Ölçeği ile anlamlı düzeyde iliĢkiler bulunmuĢtur. 

Bilinçli Farkındalık Ölçeği‟nin Türkçeye uyarlanması ÖzyeĢil, vd. (2011, s. 225) 

tarafından yapılmıĢtır. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalıĢmasında öncelikle orijinal dilden 

Türkçeye çeviri çalıĢması yapılmıĢtır. Daha sonra ölçeğin dil geçerliğini hesaplamak için 

iki ayrı gruba üç hafta arayla ölçek uygulanmıĢtır. Birinci gruba ilk uygulamada orijinal 

form, ikinci uygulamada Türkçe form, ikinci gruba ise ilk uygulamada Türkçe form ve 

ikinci uygulamada orijinal dildeki form uygulanmıĢtır. Ġki uygulama arasındaki korelasyon 
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katsayısı sırasıyla birinci grup için .95 ikinci grup için .96 olarak hesaplanmıĢtır. Ölçeğin 

yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıĢtır. Yapılan açımlayıcı 

faktör analizi sonucunda ölçeğin tek faktörlü bir yapıda olduğu ve faktör yüklerinin .48-.81 

arasında değiĢtiği görülmüĢtür. Ayrıca yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek 

faktörlü yapının doğrulandığı ve iyi düzeyde uyum indekslerinin elde edildiği görülmüĢtür. 

Uyum indeksleri χ
 2

/df = 2.09, RMSEA = .06, GFI = .93, AGFI = .91 ve SRMR = .06 

olarak bulunmuĢtur. Ölçeğin geçerliği kapsamında yapılan analiz sonucunda Cronbach alfa 

içtutarlık katsayısı .80 ve üç hafta arayla yapılan test-tekrar test güvenirlik katsayısı .86 

olarak hesaplanmıĢtır. Ölçüt bağıntılı geçerlik kapsamında yapılan analiz sonucunda 

ölçeğin, Öz AnlayıĢ Ölçeği, Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği ve Pozitif Negatif Duygu 

Ölçeği ile anlamlı korelasyon katsayıları hesaplanmıĢtır (ÖzyeĢil vd., 2011, s. 232). 

Bu çalıĢmada Bilinçli Farkındalık Ölçeği‟nin Cronbach alfa içtutarlık katsayısı .83 

olarak hesaplanmıĢtır. Ölçeğe ait seçilmiĢ maddeler EK-4‟de yer almaktadır.  

3.3.5. KiĢisel bilgi formu 

Bu araĢtırmada yer alan katılımcılar hakkındaki demografik bilgileri elde etmek 

amacıyla araĢtırmacı tarafından KiĢisel Bilgi Formu hazırlanmıĢtır. KiĢisel Bilgi Formunda 

katılımcıların yaĢ ve cinsiyetlerine iliĢkin bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bu formda, 

psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma uygulaması yapmadan önce lisans 

öğrenimleri esnasında aldıkları mesleki derslerin psikolojik danıĢma uygulamasına 

hazırlamasına iliĢkin katkısına ve psikolojik danıĢma uygulamalarını değerlendirmelerine 

yönelik sorular sorulmuĢtur. KiĢisel Bilgi Formunda, psikolojik danıĢman adaylarının 

psikolojik danıĢma yaptıkları danıĢan sayısı ve toplam psikolojik danıĢma oturum sayısı, 

süpervizyon alıp almadıkları ve süpervizyon niteliklerine yönelik bilgiler bulunmaktadır. 

Bunların yanı sıra bu formla, katılımcıların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma ile ilgili 

herhangi bir lisans dersi ve eğitim alıp almadıkları, aĢina olduklarından farklı kültürel 

özelliklere sahip bir danıĢan ile psikolojik danıĢma yapıp yapmadıkları ve eğer yaptılarsa 

bunun kendi seçimleri olup olmadığını anlamaya yönelik bilgiler elde edilmiĢtir. KiĢisel 

Bilgi Formu EK-5‟de yer almaktadır. 
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3.4. Verilerin Toplanması 

Bu araĢtırmanın veri toplama sürecinde öncelikle ölçme araçları bir set haline 

getirilmiĢtir. Daha sonra verilerin toplanabilmesi için Anadolu Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsüne etik kurul izni (EK-6) için baĢvuru yapılarak gerekli izinler 

alınmıĢtır. Uygulama izinleri alındıktan sonra uygulamanın yapılacağı üniversitelerde 

uygulama konusunda iĢbirliği yapılacak öğretim üyeleriyle irtibata geçilmiĢtir. 

Uygulamanın yapılacağı üniversitelerdeki öğretim üyeleri ile uygulamanın yapılıĢ biçimi 

ve uygulama saati konularında randevu alınarak fikirbirliğine varılmıĢtır. AraĢtırmacı 

tarafından uygulama yapılacak olan üniversitelerde randevu saatinde araĢtırmanın verileri 

toplanmıĢtır. AraĢtırmacının bizzat kendisi tarafından uygulamanın yapılamayacağı 

üniversitelerde ölçek setinin uygulanması konusunda yapılacak açıklamalar ve dikkat 

edilmesi gereken konular konusunda ölçeği uygulayacak olan öğretim üyelerine bilgi 

verilmiĢtir. Bu açıklamalar; uygulama öncesinde araĢtırmaya katılacak olan bireylere 

araĢtırma ile ilgili olarak bilgilendirme, araĢtırmanın bilimsel bir çalıĢma olduğunun 

açıklanması ve uygulamalar sırasında bireysel değerlendirme yapılmayacağı, kimlik 

bilgilerine ihtiyaç duyulmayacağı, araĢtırma verilerinin bilimsel amaçla kullanılacağı 

vurgulanarak araĢtırmanın gönüllü olan katılımcılar ile gerçekleĢtirilmesi Ģeklinde 

olmuĢtur. 

Bu araĢtırmada verileri toplanmadan önce bir pilot uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Pilot uygulama çalıĢması 30 psikolojik danıĢman adayına araĢtırmada kullanılacak veri 

setinin uygulanması yoluyla yapılmıĢtır. Pilot uygulamada yer alan katılımcılara kiĢisel 

bilgi formunda anlaĢılmayan herhangi bir kısmın bulunup bulunmadığı ve ölçme 

araçlarında herhangi bir yazım hatası olup olmadığı ile ilgili fikirlerini beyan etmeleri 

istenmiĢtir. 

AraĢtırmanın asıl uygulamasında 667 gönüllü psikolojik danıĢman adayına 

ulaĢılmıĢtır. Elde edilen veri setlerinden 30 tanesi hatalı ve eksik doldurulduğu için analize 

dahil edilmemiĢtir. Ayrıca bu araĢtırmada sayfa 67‟de sıralandığı gibi araĢtırmaya dahil 

edilme koĢulu olarak psikolojik danıĢman adaylarının en az bir danıĢan ile psikolojik 

danıĢma uygulaması yapmıĢ olması ve bu kapsamda süpervizyon almıĢ olması dikkate 

alınmıĢtır. Elde edilen veri setinde bu koĢulu sağlayan 431 psikolojik danıĢman adayıyla 

araĢtırmanın analizleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Çok değiĢkenli yapısal eĢitlik modeli 
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çalıĢmasında 400 veri yeter bir değer olarak görülmektedir (Çelik ve Yılmaz, 2013, s. 40). 

Bu araĢtırmanın 431 veri seti ile yürütülüyor olması yeter bir değer olduğu söylenebilir. 

3.5. Verilerin Analizi 

Bu araĢtırmada betimsel analizler (frekans, ortalama, standart sapma), güvenirlik 

analizleri (çarpıklık, basıklık, korelasyon) karĢılaĢtırma analizleri (bağımsız örneklem t-

test, tek yönlü varyans analizi ANOVA) ve bootstrapping analizi için IBM SPSS Statistic 

22 programı ve yapısal eĢitlik modeli için AMOS Graphics programı kullanılmıĢtır. Bu 

araĢtırmanın betimsel analizleri yapılırken istatistiksel tekniklerin seçimi için normal 

dağılım varsayımları kontrol edilmiĢtir. AraĢtırmanın betimsel analizlerinde kullanılacak 

istatistiksel yöntem seçiminde çarpıklık, basıklık ve Kolmogrov Smirnov değerleri 

incelenerek karar verilmiĢtir. AraĢtırmada psikolojik danıĢma özyeterliği için çarpıklık 

katsayısı -.14, basıklık katsayısı -.03 olarak hesaplanmıĢtır. Kolmogrov Smirnov değeri 

incelenmiĢ ve verilerin normal dağılım gösterdiği sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca 

varyansların homojenliğini belirlemek amacıyla Levene Testi sonuçları kullanılmıĢtır. 

Betimsel analizlerde psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlik 

düzeyinin; psikolojik danıĢma uygulaması yapmadan önce aldıkları mesleki derslere iliĢkin 

değerlendirmelerine göre ve psikolojik danıĢma uygulaması yaptıktan sonra 

değerlendirmelerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığına Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) ile bakılmıĢtır. Yapılan ANOVA analizi sonucunda gruplar arasında anlamlı 

fark olması durumunda farkın kaynağını belirlemek amacıyla Tukey Çoklu KarĢılaĢtırma 

Testi yapılmıĢtır. Psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlik 

düzeyilerinin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği dersi alma durumuna göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığına Bağımsız Örneklem t-testi sonuçları ile değerlendirilmiĢtir. 

Psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri ile kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterlikleri, cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalıkları arasındaki iliĢkiler 

yapısal eĢitlik modeliyle (YEM) analiz edilmiĢtir. YEM „„gözlenen ve gizil değiĢkenler 

arasındaki nedensel ve karĢılıklı iliĢkilerin bir arada bulunduğu modellerin test edilmesi 

için kullanılan kapsamlı istatistiksel bir yaklaĢım‟‟ (Çelik ve Yılmaz, 2013, s. 5) olarak 

ifade edilmektedir. Bu çalıĢmada YEM iki aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk aĢamada ölçme 

modeli ve ikinci aĢamada hipotetik yapısal eĢitlik modeli test edilmiĢtir. 
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Bu araĢtırmada, psikolojik danıĢma özyeterliği, kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliği, cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalık gizil değiĢkenlerini oluĢturabilmek amacıyla 

parselleme tekniği uygulanmıĢtır. Bu araĢtırmada her bir ölçekteki madde sayısı dikkate 

alınarak ve madde toplam korelasyonu kullanılarak parselleme yapılmıĢtır. Psikolojik 

danıĢma özyeterlik ölçeği oturum yönetme alt ölçeği için iki parsel, kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliği için üç parsel, cinsiyet rolleri için üç parsel ve bilinçli 

farkındalık için üç parsel oluĢturulmuĢtur. 

Yapısal eĢitlik modeli çalıĢmalarında farklı uyum iyiliği indeksleri yer almaktadır. 

Bu uyum iyiliği indekslerinin  (Goodness of Fit Indices) kabul edilebilir değerler olması 

modelin kabul edilmesi için önemli görülmektedir. Bu uyum iyiliği indeksleri Ki-kare 

Uyum Testi (χ
2
), Ġyilik Uyum Ġndeksi (Goodness of Fit Index – GFI), KarĢılaĢtırmalı 

Uyum Ġndeksi (Comparative Fit Index – CFI), NormlaĢtırılmıĢ Uyum Ġndeksi (Normed Fit 

Index – NFI) ile NormlaĢtırılmamıĢ Uyum Ġndeksi (Non-normed Fit Index – NNFI veya 

TLI), StandartlaĢtırılmıĢ Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü (Standardized Root Mean 

Square Residual – SRMR) ve Tahmin Hatalarının Ortalamasının Karekökü (Root Mean 

Square Error of Approximation – RMSEA) en sık kullanılanlarıdır (Cangur ve Ercan, 

2015, s. 158; Çelik ve Yılmaz, 2013, s. 34; Hooper, Coughlan ve  Mullen, 2008, s. 54). 

Ayrıca birden fazla yapısal eĢitlik modellerini karĢılaĢtırılmak amacıyla Akaike Bilgi 

Kriteri (Akaike Information Criterion – AIC) ve Beklenen Çapraz-Doğrulama Ġndeksi 

(Expected Cross-Validation Index – ECVI) değerleri kullanılmaktadır (Akaike, 1987, s. 

319; Çelik ve Yılmaz, 2013, s. 39). Adı geçen uyum indeksleri bu araĢtırmanın 

sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılmıĢtır. 

Bu araştırmada elde edilen uyum indeksleri değerlendirilirken aşağıda yer alan 

aralıklar dikkate alınmıştır. Ki-kare değerinin serbestlik değerine oranı (χ2/sd) model 

uyumunu değerlendirmek amacıyla alınmaktadır. Elde edilen değerin 5 ve altı olması 

modelin kabul değeri olarak görülmektedir (Cangur ve Ercan, 2015, s. 156; Hooper, 

Coughlan ve  Mullen, 2008, s. 54). GFI, CFI ve NFI .95  üstü değerler iyi uyuma işaret 

ederken .90 ve üstü değerler kabul edilebilir uyumu ifade etmektedir (Çelik ve 

Yılmaz, 2013, s. 37). TLI değeri .97  üstünde yer alması iyi uyuma işaret ederken .95 

ve üstü değerler kabul edilebilir uyumu ifade etmektedir (Cangur ve Ercan, 2015, s. 
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158; Çelik ve Yılmaz, 2013, s. 36). RMSEA, .05 değerinden daha küçük değerler iyi 

uyuma, .08 ve altındaki değerler kabul edilebilir uyum iyiliği anlamına gelmektedir 

(Çelik ve Yılmaz, 2013, s. 34; Hooper, Coughlan ve  Mullen, 2008, s. 54). SRMR .05 

değerinden daha küçük değerler iyi uyuma, .10 ve altındaki değerler kabul edilebilir 

uyum iyiliği anlamına gelmektedir (Çelik ve Yılmaz, 2013, s. 34; Hooper, Coughlan ve  

Mullen, 2008, s. 54).  

Bootstrapping analizi, araĢtırmada yapılan dolaylı etkilerin anlamlı olup olmadığına 

karar verirken kullanılmaktadır. Bootstrapping analizi ile güven aralığı belirlenerek ve 

yeniden örnekleme yöntemi kullanılarak araĢtırmada dolaylı etkinin anlamlı olup olmadığı 

belirlemektedir. Bu analiz sonucunda, araĢtırmada elde edilen değerin güven aralığı alt ve 

üst sınırının içinde yer alması ve bu sınırların içinde sıfırın olmaması dolaylı etkilerin 

anlamlı olduğu anlamına gelmektedir (Preacher ve Hayes, 2008, s. 880). 
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4. BULGULAR 

Bu bölümde ilk olarak çalıĢma grubunda yer alan psikolojik danıĢman adaylarının 

psikolojik danıĢma yaptıkları danıĢan ve toplam psikolojik danıĢma oturum sayıları, 

süpervizyon alıp almadıkları ve süpervizyon niteliklerine yönelik betimsel bilgilere yer 

verilmiĢtir. Bunlara ek olarak kültüre duyarlı psikolojik danıĢma ile ilgili herhangi bir 

eğitim ve lisans dersi alıp almadıkları, aĢina olduklarından farklı kültürel özelliklere sahip 

bir danıĢan ile psikolojik danıĢma yapıp yapmadıkları ve eğer psikolojik danıĢma 

yaptılarsa bunun kendi seçimleri olup olmadığını anlamaya yönelik betimsel bilgilere yer 

verilmiĢtir (EK-7). Ayrıca, psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlik 

düzeylerinin; lisans öğrenimleri esnasında aldıkları mesleki derslerin kendilerini psikolojik 

danıĢma uygulamasına hazırlamasına iliĢkin katkısına ve psikolojik danıĢma uygulaması 

sonrası uygulamayı değerlendirmelerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığına iliĢkin analizlere 

yer verilmiĢtir. 

Bu bölümde daha sonra araĢtırma kapsamında ele alınan değiĢkenler arasındaki 

iliĢkileri görmek amacıyla korelasyon analizi ve betimsel istatistikler ele alınmıĢtır. Ölçme 

modeli sınanmıĢ ve hipotetik yapısal model incelenmiĢtir. Son olarak, psikolojik danıĢman 

adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalığının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliği aracılığıyla psikolojik danıĢma özyeterliği üzerindeki etkisini test etmek amacıyla 

yapısal eĢitlik modeli analizine yer verilmiĢtir. 

Bu araĢtırmanın çalıĢma grubunu oluĢturan psikolojik danıĢman adaylarının 

gerçekleĢtirdiği psikolojik danıĢma oturum sayıları ve danıĢan sayıları bu araĢtırma 

kapsamında incelenmiĢtir. Bu kapsamda elde edilen bulgular Tablo 4.1 de verilmiĢtir. 

Tablo 4.1. Psikolojik danışman adaylarının  gerçekleştirdiği oturum ve danışan sayıları  

 En az En çok  x  Ss  

Oturum Sayısı  5 30  11.29 4.56  

DanıĢan Sayısı 1 6  2.10   .91  

Tablo 4.1 incelendiğinde bu araĢtırmada yer alan psikolojik danıĢman adaylarının 

ortalama iki danıĢan ile psikolojik danıĢma sürecini gerçekleĢtirdiği görülmektedir. Ancak, 
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psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma sürecinde bir ile altı arasında danıĢan 

ile psikolojik danıĢma yaptığı gözlenmektedir. Ayrıca bu araĢtırmada yer alan psikolojik 

danıĢman adaylarının ortalama 11 oturumluk psikolojik danıĢma sürecini gerçekleĢtirdiği 

görülmektedir. 

Bu araĢtırma kapsamında psikolojik danıĢman adaylarının süpervizyon yaĢantılarıyla 

ilgili betimsel bilgiler elde edilmiĢtir. Bu kapsamda elde edilen veriler Tablo 4.2‟de 

sunulmuĢtur. 

Tablo 4.2. Psikolojik danışman adaylarının  süpervizyon yaşantıları 

  f % 

Süpervizyon alma biçimi  
Bireysel 92 21.3 

Grupla 339 78.7 

Süpervizyon alma sıklığı 

Her oturumdan sonra 242 56.1 

Birkaç oturumda bir 171 39.7 

Tüm oturumlar bittikten sonra 18 4.2 

Süpervizyon alma yolu 

Ses kayıtlarının deĢifresi 265 61.5 

Yalnızca sözlü olarak 113 26.2 

Video kaydı üzerinden 53 12.3 

Süpervizyon aldığı danıĢan 

türü 

Gerçek DanıĢan 397 92.1 

Sınıfta rol canlandırması 34 7.9 

Tablo 4.2 incelendiğinde, psikolojik danıĢman adaylarının en çok grupla (dersi alan 

baĢka arkadaĢlarıyla beraber) süpervizyon aldıkları görülmektedir. Katılımcıların en çok 

her oturum sonrası süpervizyon aldığı ve en çok oturumların ses kayıtlarının deĢifresi 

üzerinden süpervizyon aldıkları görülmektedir. Psikolojik danıĢman adaylarının en çok 

gerçek danıĢanlarla yaptıkları psikolojik danıĢma yaĢantısı üzerinden süpervizyon aldığı 

gözlenmektedir. 

Bu araĢtırma kapsamında psikolojik danıĢman adaylarının kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yaĢantılarıyla ilgili betimsel bilgiler de elde edilmiĢtir. Bu kapsamda elde edilen 

veriler Tablo 4.3‟de sunulmuĢtur. 
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Tablo 4.3. Psikolojik danışman adaylarının kültüre duyarlı psikolojik danışma yeterlikleri 

  f % 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

dersi alma durumu 

Evet 76 17.6 

Hayır 355 82.4 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

eğitimi alma durumu 

Evet 4 .9 

Hayır 427 99.1 

Farklı kültürden danıĢanla 

psikolojik danıĢma yapma durumu 

Evet 85 19.7 

Hayır 346 80.3 

Farklı kültürden danıĢanla oturum 

yapma nedeni 

Zorunlu 19 22.4 

Kendi isteğiyle 66 77.6 

Tablo 4.3 incelendiğinde, psikolojik danıĢman adaylarının büyük oranda kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma ile ilgili herhangi bir ders almadığı, ancak veri grubunun beĢte 

birine yakın bir kısmının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersi aldığı görülmektedir. 

Katılımcıların büyük oranda kültüre duyarlı psikolojik danıĢma ile ilgili herhangi bir 

eğitim almadıkları gözlenmektedir. Psikolojik danıĢman adaylarının büyük oranda 

kendisinden farklı kültürel özellikleri olan danıĢanlar ile psikolojik danıĢma yapmadıkları 

görülmektedir. Ancak veri grubundaki psikolojik danıĢman adaylarının yaklaĢık beĢte 

birinin aĢina olduklarından farklı kültürel özelliklere sahip danıĢanlarla psikolojik danıĢma 

yaptıkları göze çarpmaktadır. Psikolojik danıĢman adaylarının yaklaĢık dörtte üçünün aĢina 

olduklarından farklı kültürel özelliklere sahip danıĢanla kendi isteği ile psikolojik danıĢma 

sürecini gerçekleĢtirdiği gözlenmektedir. 

4.1. Betimsel Özelliklere ĠliĢkin Bulgular 

Bu çalıĢma kapsamında hazırlanmıĢ olan bilgi toplama aracında psikolojik danıĢman 

adaylarından psikolojik danıĢma uygulaması öncesi aldıkları mesleki derslerin kendilerini 

psikolojik danıĢma uygulamasına hazırlamalalarını değerlendirmeleri istenmiĢtir. 
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Psikolojik danıĢman adaylarının mesleki dersleri yeterli bulup bulmamalarına iliĢkin 

görüĢleri „„yeterli değil‟‟, „„orta‟‟ ve „„yeterli‟‟ Ģeklinde üç grup altında toplanmıĢtır. 

Bu araĢtırmada psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterliklerinin 

psikolojik danıĢma uygulaması öncesi aldıkları mesleki dersleri değerlendirmelerine göre 

farklılaĢıp farklılaĢmadığı Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile incelenmiĢtir. Tablo 

4.4‟de psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterliklerinin psikolojik 

danıĢma uygulaması öncesi aldıkları mesleki dersleri değerlendirmelerine göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına iliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

Tablo 4.4. Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma özyeterliklerinin mesleki dersleri  

değerlendirmelerine göre Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları (N= 431) 

Ders yeterliği N x  Ss Sd F p Anlamlı fark 

Yeterli Değil 68 117.26 31.65 2 30.76 .000 Yeterli değil- 

Orta- Yeterli 

Orta 
188 133.60 29.06 428   

Yeterli 175 148.61 28.21 430   

Tablo 4.4 incelendiğinde psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma 

uygulaması öncesi aldıkları mesleki dersleri yeterli bulmayanların psikolojik danıĢma 

özyeterlik puan ortalaması (x  = 117.26, Ss = 31.65), mesleki dersleri orta düzeyde yeterli 

bulanların psikolojik danıĢma özyeterlik puan ortalaması (x  = 133.60, Ss = 29.06) ve 

mesleki dersleri yeterli bulanların psikolojik danıĢma özyeterlik puan ortalaması (x  = 

148.61, Ss = 28.21) olduğu gözlenmiĢtir. Yapılan analiz sonucunda psikolojik danıĢman 

adaylarının psikolojik danıĢma özyeterliklerinin psikolojik danıĢma uygulaması öncesi 

aldıkları mesleki dersleri yeterli bulup bulmamalarına göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı 

gözlenmiĢtir [F2:428═30.76; p<.001]. Psikolojik danıĢmanların psikolojik danıĢma 

özyeterlik düzeyleri arasındaki farkın kaynağını belirlemek amacıyla Tukey Çoklu 

KarĢılaĢtırma Testi uygulanmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre, psikolojik danıĢman 

adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri psikolojik danıĢma uygulaması öncesi 

aldıkları mesleki dersleri yeterli bulanların (x  = 148.61) mesleki dersleri orta düzeyde (x  = 
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133.60) ve yeterli bulmayanlarınkinden (x  = 117.26) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. 

Ayrıca psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri mesleki dersleri 

orta düzeyde yeterli bulanların (x  = 133.60) mesleki dersleri yeterli bulmayanlarınkinden (x  

= 117.26) anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlenmiĢtir. 

Bu çalıĢma kapsamında psikolojik danıĢman adaylarının gerçekleĢtirdikleri 

psikolojik danıĢma uygulamalarını yeterli bulup bulmamalarına yönelik algıları 

araĢtırılmıĢtır. Psikolojik danıĢman adaylarının gerçekleĢtirdikleri psikolojik danıĢma 

uygulamalarına iliĢkin memnuniyet algıları „„yeterli değil‟‟, „„orta‟‟ ve „„yeterli‟‟ Ģeklinde 

üç grupta toplanmıĢtır. 

Bu araĢtırmada psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri 

gerçekleĢtirdikleri psikolojik danıĢma uygulamalarını değerlendirmelerine göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığı Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile incelenmiĢtir. Tablo 4.5‟de 

psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri gerçekleĢtirdikleri 

psikolojik danıĢma uygulamalarını değerlendirmelerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığına 

iliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçlarına yer verilmiĢtir. 

Tablo 4.5. Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma özyeterliklerinin psikolojik danışma 

uygulamalarını değerlendirmelerine göre Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları 

Uygulama Yeterliği N x  Ss Sd F p Anlamlı fark 

Yeterli Değil 60 113.70 29.13 2 37.85 .000 Yeterli değil- 

Orta- Yeterli 

Orta 
205 133.63 27.47 428   

Yeterli 166 149.89 30.08 430   

Tablo 4.5 incelendiğinde psikolojik danıĢman adaylarının gerçekleĢtirdikleri 

psikolojik danıĢma uygulamalarını yeterli bulmayanların psikolojik danıĢma özyeterlik 

puan ortalaması (x  = 113.70, Ss = 29.13), psikolojik danıĢma uygulamalarını orta düzeyde 

bulanların psikolojik danıĢma özyeterlik puan ortalaması (x  = 133.63, Ss = 27.47) ve 

psikolojik danıĢma uygulamalarını yeterli bulanların psikolojik danıĢma özyeterlik puan 

ortalaması (x  = 149.89, Ss = 30.08) olduğu gözlenmiĢtir. Tablo 4.7 incelendiğinde 

psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterliklerinin gerçekleĢtirdikleri 
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psikolojik danıĢma uygulamalarını değerlendirmelerine göre anlamlı düzeyde farklılaĢtığı 

gözlenmiĢtir [F2:428═37.85; p<.001]. Psikolojik danıĢman adayların psikolojik danıĢma 

özyeterlik düzeyleri arasındaki farkların, kaynağını belirlemek amacıyla Tukey Çoklu 

KarĢılaĢtırma Testi uygulanmıĢtır. Elde edilen bulgulara göre, psikolojik danıĢman 

adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri gerçekleĢtirdikleri psikolojik danıĢma 

uygulamalarını yeterli bulanların (x  = 149.89), orta düzeyde (x  = 133.63) ve yeterli 

bulmayanlarınkinden (x  = 113.70) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. Ayrıca, psikolojik 

danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri gerçekleĢtirdikleri psikolojik 

danıĢma uygulamalarını orta düzeyde yeterli bulanların (x  = 133.63), psikolojik danıĢma 

uygulamalarını yeterli bulmayanlarınkinden (x  = 113.70) anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

gözlenmiĢtir. 

Bu araĢtırmada psikolojik danıĢman adaylarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

dersi alıp almamıĢ olmalarına göre de psikolojik danıĢma özyeterlikleri arasındaki fark 

Bağımsız Örneklem t-testi ile incelenmiĢtir. Bu kapsamda psikolojik danıĢman adaylarının 

psikolojik danıĢma özyeterliklerinin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersi alıp almamıĢ 

olmalarına göre farklılaĢmasına iliĢkin Bağımsız Örneklem t-testi sonucu Tablo 4.6‟de 

sunulmuĢtur. 

Tablo 4.6. Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma özyeterliklerinin kültüre 

duyarlı psikolojik danışma dersi almalarına göre bağımsız örneklem t-testi sonuçları 

Dersi alma Durumu N x  Ss Sd t p 

Aldı 76 147.24 23.85 429 3.16 .000 

Almadı 355 134.95 32.05    

Yapılan analiz sonucunda kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersi alan psikolojik 

danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri (x  = 147.24), kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma dersi almayan psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma 

özyeterliklerinden (x  = 134.95) anlamlı düzeyde yüksek olduğu gözlenmiĢtir [t= 3.16; 

p>.001]. 
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4.2. DeğiĢkenler Arası ĠliĢkiler 

AraĢtırmada yer alan psikolojik danıĢma özyeterliği ölçeğinin zor danıĢanla 

mücadele alt boyutu dıĢında diğer tüm değiĢkenlerin alt boyutları olmadığı için bu 

değiĢkenler parselleme tekniği kullanılarak parsellere ayrılmıĢtır. Yapısal modelde 

psikolojik danıĢma özyeterliği oturum yönetme alt boyutu için araĢtırmacı tarafından 

oluĢturulan iki parsel; kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği için araĢtırmacı 

tarafından oluĢturulan üç parsel; cinsiyet rolleri için araĢtırmacı tarafından oluĢturulan üç 

parsel; bilinçli farkındalık için yine araĢtırmacı tarafından oluĢturulan üç parsel gözlenen 

değiĢken olarak kullanılmıĢtır. Bu çerçevede gözlenen değiĢkenlere ait betimsel istatistikler 

ve değiĢkenler arasındaki iliĢkiler Tablo 4.7‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 4.7. Betimsel istatistikler ve ilişkiler (N = 431)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Ppar1 –             

2. Ppar2 .90** –            

3. IC .54** .55** –           

4. DP .58** .58** .59** –          

5. KDpar1 .35** .30** .16** .26** –         

6. KDpar2 .42** .40** .21** .29** .73** –        

7. KDpar3 .40** .37** .25** .34** .75** .76** –       

8. CRpar1 .30** .28** .17** .33** .24** .25** .25** -      

9.CRpar2 .25** .24** .11* .23** .29** .26** .28** .64** –     

10.CRpar3 .30** .26** .19** .29** .33** .28** .31** .65** .67** –    

11.BFpar1 .34** .34** .24** .33** .33** .33** .34** .25** .23** .28** –   

12. BFpar2 .33** .37** .24** .31** .28** .33** .34** .29** .21** .24** .63** –  

13. BFpar3 .33** .32** .19** .27** .26** .32** .31** .25** .20** .24** .62** .63** – 

Ortalama 30.42 29.50 24.93 52.26 28.62 23.41 23.37 18.40 19.33 19.03 20.52 20.77 20.58 

Ss 6.36 6.28 9.21 14.89 3.60 3.61 3.28 3.43 3.37 3.03 3.93 3.70 3.46 

Minimum 5 9 1 9 14 12 13 7 8 10 10 8 10 

Maksimum 45 45 54 90 35 30 30 25 25 25 30 30 29 

Not.*p< .005; **p< .001; Ppar psikolojik danıĢma özyeterliği parselleri; IC iliĢkide çatıĢma; DP danıĢan 

problemleri; KDpar kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği parselleri; CRPar cinsiyet rolleri parselleri; 

BFpar bilinçli farkındalık parselleri 
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Tablo 4.7‟de görüldüğü gibi bu araĢtırmanın her bir değiĢkeni birbirleriyle 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur. Psikolojik danıĢma özyeterliği parselleri kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği parselleriyle (r = .16 ile  .42 arasında), cinsiyet rolleri 

parselleriyle (r = .11 ile .33 arasında) ve bilinçli farkındalık parselleriyle (r = .19 ile .37 

arasında) pozitif yönde anlamlı iliĢkiye sahiptir. Diğer taraftan, kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliği parselleri cinsiyet rolleri parselleriyle (r = .24 ile .33 arasında) ve bilinçli 

farkındalık parselleriyle (r = .26 ile .34 arasında) pozitif yönde anlamlı iliĢkiye sahiptir. 

Cinsiyet rolleri parselleri ise bilinçli farkındalık parselleriyle (r = .20 ile .29 arasında) 

pozitif yönde anlamlı iliĢkiye sahiptir. 

Tablo 4.7 incelendiğinde psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma 

özyeterliği parsellerinin puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu (x  = 30.42 - 29.50, Ss 

= 6.36 - 6.28) görülmektedir. Psikolojik danıĢma özyeterliği danıĢan problemleri alt ölçeği 

toplam puanlarının psikolojik danıĢma özyeterliği parsellerinde yüksek olduğu (x  = 52.26, 

Ss = 14.89) gözlenmektedir. Ayrıca kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği 

parsellerinin puan ortalamalarının ortalamadan görece yüksek (x  = 23.37 ile 28,62 

arasında, Ss = 3.28 ile 3.60 arasında) olduğu görülmektedir. 

4.3. Ölçme Modelinin Test Edilmesi 

Psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterliği, kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliği, cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalık arasındaki iliĢkilerin 

inceleneceği yapısal modelin ilk aĢamasını oluĢturacak ölçme modelinde dört adet gizil 

değiĢken ile bu gizil değiĢkenleri oluĢturacak 13 gözlenen değiĢken yer almaktadır. 

Yapılan parselleme iĢlemi sonucunda; psikolojik danıĢma özyeterliği oturum yönetme gizil 

değiĢkenini iki parsel, kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği gizil değiĢkenini üç 

parsel, cinsiyet rolleri gizil değiĢkenini üç parsel ve bilinçli farkındalık gizil değiĢkenini üç 

parsel temsil etmektedir. ġekil 4.1‟de ölçme modelinin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 

sunulmuĢtur. 
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Psikolojik DanıĢma 

Özyeterliği 

Kültüre Duyarlı 

Psikolojik DanıĢma 

Yeterliği 

Cinsiyet Rolleri 

Bilinçli Farkındalık 

PPar1 

PPar2 

IC 

KDPar1 

KDPar2 

KDPar3 

 

CRPar1 

CRPar2 

CRPar3 

BFPar1 

BFPar2 

BFPar3 

ġekil 4.1. Ölçme Modeli, N = 431;  **p< .001; PPar psikolojik danışma özyeterliği 

parselleri; IC ilişkide çatışma; DP danışan problemleri; KDPar kültüre duyarlı 

psikolojik danışma yeterliği parselleri; CRPar cinsiyet rolleri parselleri; BFPar 

bilinçli farkındalık parselleri 
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ġekil 4.1 incelendiğinde ölçme modelinde yer alan standardize edilmiĢ regresyon 

katsayılarının .57 ile .95 arasında değiĢtiği görülmektedir (p< .001). Ölçme modelindeki 

gizil değiĢkenler arasında anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur.  AraĢtırmanın ölçme modelinin 

uyum indekleri göz önünde bulundurulduğunda modelin doğrulandığı görülmektedir. Elde 

edilen uyum indeksleri Ģu Ģekildedir: χ
2

(58, N = 431) = 90.956, p< .001; GFI = 0.97; CFI = 

0.99; NFI = 0.97; TLI = 0.99; SRMR = 0.034; RMSEA = 0.036. AraĢtırmanın ölçme 

modeline iliĢkin değerler Tablo 4.8‟de sunulmuĢtur. 

Tablo 4.8. Ölçme modelinin standardize edilmiş regresyon katsayıları, açıklanan varyansları, çarpıklık 

ve basıklık değerleri 

DeğiĢken Λ R2 Çarpıklık Basıklık 

Psikolojik Danışma Özyeterliği    

PDÖ parsel 1 .95 .91 -.41 .18 

PDÖ parsel 2 .95 .89 -.27 -.18 

IliĢkide çatıĢma .57 .33 .11 -.30 

DanıĢan problemleri .62 .38 -.21 -.09 

Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yeterliği    

KDPDY parsel 1 .85 .72 -.63 .62 

KDPDY parsel 2 .86 .74 -.50 .16 

KDPDY parsel 3 .88 .78 -.30 .26 

Cinsiyet Rolleri     

Cinsiyet rolleri parsel 1 .79 .62 .02 -.41 

Cinsiyet rolleri parsel 2 .80 .65 -.29 -.47 

Cinsiyet rolleri parsel 3 .83 .68 -.18 -.37 

Bilinçli Farkındalık     

Bilinçli farkındalık parsel 1 .79 .63 -.03 -.41 

Bilinçli farkındalık parsel 2 .80 .63 -.12 -.04 

Bilinçli farkındalık parsel 3 .79 .62 -.19 -.26 
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Tablo 4.8 incelendiğinde, standardize edilmiĢ regresyon katsayılarının yüksek 

olduğu, gözlenen değiĢkenlerin gizil değiĢkenleri açıklayıcı varyanslarının yüksek (R
2
 = 

.33 ile .91 arasında) olduğu görülmektedir. Ayrıca çarpıklık değerlerinin  -.63 ile  .11, 

basıklık değerlerinin ise -.47 ile .62 arasında değiĢtiği anlaĢılmaktadır. Yapılan analiz 

sonucunda ölçme modelinin uyum iyiliği indekslerinin iyi uyum vermesi, standardize 

edilmiĢ regresyon katsayılarının anlamlı bulunması, tekillik açısından  düĢük düzeyde 

iliĢkilerin olması, çarpıklık ve basıklık değerlerinin kabul edilen değerler olan +1 ve -1 

değerlerinin arasında (ġencan, 2005, s.199) yer almasından dolayı ölçme modelinin yapısal 

eĢitlik modelinde kullanılabileceği görülmektedir. 

4.4. Psikolojik DanıĢman Adaylarının Cinsiyet Rolleri ve Bilinçli Farkındalığının 

Kültüre Duyarlı Psikolojik DanıĢma Yeterliği Aracılığı ile Psikolojik DanıĢma 

Özyeterliği Üzerindeki Dolaylı Etkilerinin Ġncelenmesi 

Psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalıklarının kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri aracılığıyla psikolojik danıĢma özyeterlikleri 

üzerindeki etkisi sınanmıĢtır. Bu araĢtırmada kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliğinin tam ve kısmi aracılık rolü sınanmıĢtır. Bu araĢtırmada kullanılan aracılık 

modelleri aĢağıda sıralanmaktadır; 

Tam Aracılık Modeli: Psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli 

farkındalıkları kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin tam aracılığıyla 

psikolojik danıĢma özyeterliğini etkilemekte midir? (ġekil 4.2). 

Kısmi Aracılık Modeli: Psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli 

farkındalıkları kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin kısmi aracılığıyla 

psikolojik danıĢma özyeterliğini etkilemekte midir? (ġekil 4.3). 

Psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalıkları kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin tam aracılığıyla psikolojik danıĢma özyeterliğini 

yordamasına dair tam aracılık modeline ait yol analizi sonuçları ġekil 4.2‟de sunulmuĢtur. 
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ġekil 4.2‟de sunulan psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli 

farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerinin tam aracılığıyla 

psikolojik danıĢma özyeterliklerini yordamasındaki yapısal eĢitlik modelinde yer alan tüm 

yol katsayılarının anlamlı olduğu görülmektedir. Yapısal EĢitlik Modeli sonucunda 

doğrudan etkiler incelendiğinde; cinsiyet rolleri kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliğini pozitif yönde (λ = .27, p< .01) ve bilinçli farkındalık kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliğini pozitif yönde yordamaktadır (λ = .38, p< .01). Ayrıca kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliği psikolojik danıĢma özyeterliğini pozitif yönde yordadığı 

görülmektedir (β = .48, p< .01). Dolaylı etkiler incelendiğinde cinsiyet rollerinin psikolojik 

danıĢma özyeterliğini kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği aracılığıyla etkilediği, 

standardize edilmiĢ dolaylı etki katsayısının .13, bilinçli farkındalığın psikolojik danıĢma 

özyeterliğini kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği aracılığıyla etkilediği, standardize 

edilmiĢ dolaylı etki katsayısının ise .18 olduğu anlaĢılmaktadır. 
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ġekil 4.2. Psikolojik danışman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalıkları kültüre duyarlı 

psikolojik danışma yeterliğinin tam aracılığıyla psikolojik danışma özyeterliğini yordamasına ilişkin 

yapısal model. Not. N = 431;  **p< .001; CRPar cinsiyet rolleri parselleri;  BFPar bilinçli farkındalık 

parselleri; KDPar kültüre duyarlı yeterlik parselleri; Ppar psikolojik danışma özyeterliği parselleri; 

IC ilişkide çatışma; DP danışan problemleri. 
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Tam aracılık modelinin uyum iyiliği indeksleri Ģu Ģekildedir; χ
2

(60, N = 431) = 129.64, 

p< .001; GFI = .96; CFI = .98; NFI = .96; TLI = .97; SRMR = .079; RMSEA = .052. Tam 

aracılık modeline ait uyum iyiliği indeksleri göz önüne alındığında tüm uyum indekslerinin 

iyi düzeyde uyum gösterdikleri görülmektedir. 

Kısmi aracılık modelinde psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli 

farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin kısmi aracılığıyla 

psikolojik danıĢma özyeterliğini yordamasına yönelik kurulan yapısal eĢitlik modeli ġekil 

4.3‟de sunulmaktadır. 

 

ġekil 4.3‟de sunulan psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli 

farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin kısmi aracılığıyla 

psikolojik danıĢma özyeterliğini yordamasına yönelik yapısal eĢitlik modelinde yer alan 

tüm yol katsayılarının anlamlı olduğu görülmektedir. Yapısal eĢitlik modeli sonucunda 
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Şekil 4.3. Psikolojik danışman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalıkları kültüre duyarlı psikolojik 

danışma yeterliğinin kısmi aracılığıyla psikolojik danışma özyeterliğini yordamasına ilişkin yapısal model. 

Not. N = 431;  **p< .001; CRPar cinsiyet rolleri parselleri;  BFPar bilinçli farkındalık parselleri; KDPar kültüre 

duyarlı yeterlik parselleri; PPar psikolojik danışma özyeterliği parselleri; IC ilişkide çatışma; DP danışan 

problemleri. 
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doğrudan etkiler incelendiğinde; cinsiyet rolleri kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliğini pozitif yönde (λ = .26, p< .01), bilinçli farkındalık kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliğini pozitif yönde (λ = .36, p< .01) yordamaktadır. Kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliği psikolojik danıĢma özyeterliğini pozitif yönde yordamaktadır 

(β = .28, p< .01). Cinsiyet rolleri psikolojik danıĢma özyeterliğini pozitif yönde (λ = .15, 

p< .01), bilinçli farkındalık psikolojik danıĢma özyeterliğini pozitif yönde (λ = .27, p> .01) 

yordamaktadır. Dolaylı etkiler incelendiğinde cinsiyet rolleri psikolojik danıĢma 

özyeterliğini kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği aracılığıyla etkilediği, standardize 

edilmiĢ dolaylı etki katsayısının .07, bilinçli farkındalığın psikolojik danıĢma özyeterliğini 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği aracılığıyla etkilediği, standardize edilmiĢ 

dolaylı etki katsayısının .10 olarak hesaplandığı görülmektedir. 

Kısmi aracılık modelinin uyum iyiliği indeksleri Ģu Ģekildedir; χ
2

(58 N = 431) = 90.95, p< 

.001; GFI = .97; CFI = .99; NFI = .97; TLI = .99; SRMR = .034; RMSEA = .036. Kısmi 

aracılık modelinin uyum iyiliği indeksleri göz önüne alındığında tüm uyum iyiliği 

indekslerinin iyi düzeyde uyum gösterdikleri görülmektedir. 

Bu araĢtırma kapsamında psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli 

farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin aracılığıyla psikolojik 

danıĢma özyeterliğini yordamasına yönelik olası tam ve kısmi aracılık modelleri test 

edilmiĢtir. Bu modeller sonucunda hem tüm yol katsayılarının anlamlı olması hem uyum 

iyiliği indeksleri daha kabul edilebilir olması hem de AIC ve ECVI değerlerinin en düĢük 

olması (Tablo 4.9) açısından psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli 

farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin kısmi aracılığıyla 

psikolojik danıĢma özyeterliğini etkilediğine yönelik kurulan kısmi aracılık modelinin en 

tercih edilebilir model olduğu anlaĢılmaktadır. Tablo 4.9‟da test edilen tam ve kısmi 

aracılık modellerine ait uyum iyiliği indeksleri ile AIC ve ECVI değerleri yer almaktadır. 

Tablo 4.9. Yapısal modellere ait uyum iyiliği indeksleri 

 χ2 (sd) GFI CFI NFI TLI SRMR RMSEA   AIC ECVI 

Tam Aracılık Modeli 129.64 (60) .96 .98 .96 .97 .079 .052 191.64 .446 

Kısmi Aracılık Modeli  90.95 (58) .97 .99 .97 .99 .034 .036 156.95 .365 
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Yapılan analiz sonucunda elde edilen değerler göz önünde bulundurulduğunda, 

psikolojik danıĢman adaylarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin cinsiyet 

rolleri ve bilinçli farkındalıkları ile psikolojik danıĢma özyeterliği arasında kısmi aracı role 

sahip olduğu ifade edilebilir. Psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli 

farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterlikleri aracılığıyla psikolojik 

danıĢma özyeterlikleri üzerindeki etkisine yönelik yapılan yapısal eĢitlik modellerinden 

sonra kısmi aracılık modelinin tercih edilen yapısal model olduğuna karar verilmiĢtir. 

Model tercihi yaparken ilk etapta model uyum iyiliği indeksleri temel alınmıĢtır. Daha 

sonra yapısal modellere ait AIC ve ECVI değerleri incelenmiĢtir. Bahsi geçen AIC ve 

ECVI değerleri en küçük olan modelin kısmi aracılık modeli olduğu anlaĢılmaktadır. 

Yapılan tüm analizlerden sonra psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli 

farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerinin kısmi aracılığıyla 

psikolojik danıĢma özyeterliklerini yordamasındaki yapısal eĢitlik modelinin en iyi model 

olduğu ifade edilebilir. Sonuç olarak, psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rollerine 

iliĢkin eĢitlikçi tutumunun ve bilinçli farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliğini arttırması yoluyla psikolojik danıĢma özyeterliğinin arttırılabileceği 

söylenebilir. 

Kısmi aracılık modelinde doğrudan ve dolaylı etkilerin anlamlılığını değerlendirmek 

amacıyla bootstrapping iĢlemi yapılmıĢtır. Bootstrapping iĢlemi yapılırken 10.000 yeniden 

örnekleme yolu seçilmiĢtir. Ayrıca %95 güven aralıkları (G.A.) belirlenmiĢtir. Yapılan 

bootstrapping iĢlemine ait sonuçlar Tablo 4.10‟da sunulmuĢtur. 

Tablo 4.10. Kısmi aracılık modeline ait bootstrapping sonuçları 

Model yolları Katsayı  

% 95 G.A. 

Alt sınır  Üst sınır 

Doğrudan etki     

     Cinsiyet rolleriKültüre duyarlı yeterlik .260 .155  .366 

     Bilinçli farkındalıkKültüre duyarlı yeterlik .364 .259  .460 

     Kültüre duyarlı yeterlikP.D. Yeterliği .278 .155  .387 

Dolaylı etki     

Cinsiyet rolleriKültüre duyarlı yeterlikP.D.  Yeterliği .147 .045  .249 

     Bilinçli farkındalıkKültüre duyarlı yeterlikP.D. Yeterliği .271 .157  .387 
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Tablo 4.10‟da gerçekleĢtirilen bootstrapping iĢlemine ait sonuçlar 

değerlendirildiğinde doğrudan ve dolaylı etkilerin güven aralığının alt ve üst sınırları 

arasında olduğu ve araĢtırma kapsamında elde edilen etki katsayılarının anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bootstrapping analizi sonuçlardan yola çıkarak psikolojik danıĢman 

adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliği aracılığıyla psikolojik danıĢma özyeterliğini etkilediği ifade edilebilir. 
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5. TARTIġMA 

Bu bölümde, ilk olarak psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma 

özyeterlik düzeylerinin, psikolojik danıĢma uygulaması yapmadan önce aldıkları mesleki 

derslere ve psikolojik danıĢma uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerine göre 

farklılaĢmasına iliĢkin elde edilen bulgular tartıĢılmıĢtır. Ayrıca psikolojik danıĢman 

adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlik düzeylerinin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

dersi alıp almamıĢ olmalarına göre farklılaĢmasına iliĢkin elde edilen bulgular tartıĢılmıĢtır. 

TartıĢma bölümünde daha sonra psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma 

özyeterliği, kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, cinsiyet rolleri ve bilinçli 

farkındalıkları arasındaki iliĢkilerin belirlenmesine yönelik kurulan ve doğrulanan yapısal 

eĢitlik modeline dair elde edilen bulgular tartıĢılmıĢtır. 

5.1. Psikolojik DanıĢman Adaylarının Betimsel Bilgilerine Ait TartıĢma 

Bu araĢtırmanın ilk bulgusu psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma 

özyeterliklerinin psikolojik danıĢma uygulaması öncesi aldıkları mesleki dersleri yeterli 

bulmalarına göre değiĢtiğine iliĢkindir. Buna göre, mesleki dersleri yeterli bulan psikolojik 

danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri de yüksek bulunmuĢtur. 

Bu araĢtırmanın veri grubunda yer alan psikolojik danıĢman adayları lisans 

öğrenimleri esnasında Psikolojik DanıĢma Kuramları ve Psikolojik DanıĢma Ġlke ve 

Teknikleri gibi mesleki dersleri psikolojik danıĢma uygulaması öncesinde almaktadırlar. 

Psikolojik danıĢman adaylarının adı geçen mesleki derslerin kazanımları olarak psikolojik 

danıĢma temel becerilerini, empati, koĢulsuz kabul ve saygı gibi temel psikolojik danıĢma 

ilkelerini öğrenmeleri beklenmektedir. Mesleki dersleri tamamlamıĢ olan psikolojik 

danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma yaĢantısı ile ilgili bilgi sahibi olmaları ve 

psikolojik danıĢma uygulamasına hazırlanmaları beklenmektedir. Bu araĢtırmanın 

bulguları ilgili alanyazında psikolojik danıĢma özyeterliğinin temel psikolojik danıĢma 

becerilerine sahip olma ile pozitif yönde iliĢkili olduğunu vurgulayan (Hall, 2009, s. 28; 

Larson, 1998, s. 231) araĢtırma bulguları ile tutarlılık göstermektedir. Bu bilgiler ıĢığında 

psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterliğinin psikolojik danıĢma 

uygulaması öncesi alınan mesleki derslere iliĢkin memnuniyetlerine göre yükseldiği ifade 

edilebilir. 
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Bu araĢtırmada elde edilen bir diğer bulgu, psikolojik danıĢman adaylarının 

psikolojik danıĢma özyeterliklerinin gerçekleĢtirdikleri psikolojik danıĢma uygulamasından 

duydukları memnuniyete göre farklılaĢmasına dair elde edilen bulgudur. Bu araĢtırmanın 

veri grubundaki psikolojik danıĢman adayları, lisans öğrenimleri esnasında psikolojik 

danıĢma uygulaması yaparak alanda çalıĢmaya hazırlanmaktadırlar. Bu amaçla veri 

grubunda yer alan psikolojik danıĢman adaylarına öğrenim gördükleri Psikolojik DanıĢma 

ve Rehberlik Programlarında Bireysel Psikolojik DanıĢma Uygulaması ders olarak 

verilmektedir. Adı geçen ders kapsamında psikolojik danıĢman adayları süpervizyon 

eĢliğinde psikolojik danıĢma uygulaması gerçekleĢtirmektedirler.  Psikolojik danıĢman 

adayları gerek süpervizörünün geribildirimleri, gerek kendi özdeğerlendirmesi sonucunda 

psikolojik danıĢma yapma konusunda yeterlik algılarını Ģekillendirmektedirler. Ġlgili 

alanyazında psikolojik danıĢman adaylarının doğrudan psikolojik danıĢma yapma 

deneyimlerinin psikolojik danıĢma özyeterliklerinin artmasında önemli bir paya sahip 

olduğu ifade edilmektedir (Barnes, 2004, s. 58; Larson, 1998, s. 262). Psikolojik danıĢman 

adayları danıĢma uygulaması gerçekleĢtirdikçe uzman olma yolunda adım atmaktadırlar 

(Hall, 2009, s. 24). Bu bilgiler ıĢığında psikolojik danıĢman adaylarının doyum verici 

psikolojik danıĢma uygulamaları gerçekleĢtirdikçe ve yeterlik algıları beslendikçe 

psikolojik danıĢma özyeterliğinin de besleneceği ifade edilebilir. 

 Bu araĢtırmanın bulgularında psikolojik danıĢman adaylarının yaklaĢık dörtte 

üçünün psikolojik danıĢma uygulaması dersini alan baĢka arkadaĢlarıyla beraber 

süpervizyon aldıkları, katılımcıların yarısından fazlasının her oturumdan sonra süpervizyon 

aldıkları görülmüĢtür. Ayrıca katılımcıların yaklaĢık beĢte üçünün ses kayıtlarının deĢifresi 

üzerinden süpervizyon aldıkları ve katılımcıların yaklaĢık onda dokuzunun gerçek danıĢan 

ile yürüttükleri psikolojik danıĢma oturumları üzerinden süpervizyon aldıkları 

gözlenmiĢtir. Psikolojik danıĢman adaylarının gerçek danıĢanlarla psikolojik danıĢma 

almaları ve her oturumdan sonra ses kayıtlarının deĢifresi üzerinden süpervizyon almaları 

onları profesyonel olarak meslek yaĢantısına hazırladığı söylenebilir. Ancak araĢtırmanın 

veri grubunun gözardı edilemeyecek bir oranının süpervizyonu beklenenin dıĢında aldığı 

görülmüĢtür. Örneğin psikolojik danıĢman adaylarının bir kısmının bir danıĢan ile en fazla 

beĢ oturum yaptıkları, tüm oturumları tamamladıktan sonra veya birkaç oturumda bir 
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süpervizyon aldıkları öğrenilmiĢtir. Bu durum, psikolojik danıĢman eğitiminde 

süpervizyon vermede yaklaĢım farklılıklarının ciddi boyutlarda olduğuna iĢaret etmektedir. 

Bu araĢtırmada elde edilen bir diğer bulgu, psikolojik danıĢman adaylarının 

psikolojik danıĢma özyeterliklerinin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersi alıp almamıĢ 

olmalarına göre farklılaĢmasına dair elde edilen bulgudur. AraĢtırmanın sonucunda, kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma dersi alan psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma 

özyeterlikleri, dersi almayanlarınkinden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. 

AraĢtırmanın bu bulgusu da alanyazında yapılan araĢtırmalarda elde edilen bulgularla 

örtüĢmektedir (Boston, 2009, s. 83; Williams, 2010, s. 62). 

Psikolojik danıĢman adayının aĢina olduğundan farklı kültürel özelliklere sahip 

danıĢanla psikolojik danıĢma uygulaması yapmasının mesleğe atıldığında kendisini yetkin 

bulmasına olanak sağladığı vurgulanmaktadır (Holcomb-McCoy, vd.,  2008, s. 167). Bu 

kapsamda psikolojik danıĢman adayının, kendisinden farklı kültürel özelliklere sahip 

danıĢanın farklılaĢan yönlerini bilmesi ve farklılaĢtığı konularda önyargılarının farkında 

olması beklenmektedir. Bu bilgiler ıĢığında psikolojik danıĢman yetiĢtirirken kültüre 

duyarlı yeterliliğe sahip psikolojik danıĢmanların yetiĢtirilmesi önemli görülmektedir. 

Ülkemizde sınırlı sayıda devlet üniversitesindeki Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma 

Programında Kültüre Duyarlı Psikolojik DanıĢma Dersinin lisans düzeyinde seçmeli 

olarak, lisansüstü düzeyinde ise seçmeli ve zorunlu ders olarak verilmeye baĢlandığı 

görülmektedir. Lisans düzeyinde verilecek olan kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

dersinde psikolojik danıĢman adaylarının aĢina olduğu kültürden farklı olan kültürleri 

tanıması, bu kültürlere karĢı olan önyargılarının farkına varması ve önyargılarından 

arınmasına olanak sağlayacağı belirtilmektedir (Sezer, 2017, s. 20). Ayrıca kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma dersinde psikolojik danıĢman adaylarının farklı kültürel özellikleri olan 

danıĢanla psikolojik danıĢma yapabilmek için becerilerini geliĢtirmesine katkı 

sağlanabilmektedir. Tüm bu bilgilerin ıĢığında, kültüre duyarlı psikolojik danıĢma dersi 

alan psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterliğinin yüksek olacağı 

ifade edilebilir. 

Bu araĢtırmada veri toplanılan psikolojik danıĢman adaylarının yaklaĢık beĢte birinin 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile ilgili dersi aldıkları, katılımcıların yaklaĢık 

beĢte birinin farklı kültürden danıĢan ile psikolojik danıĢma yaptıkları görülmüĢtür. Ayrıca 
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katılımcılardan farklı kültürden danıĢan ile psikolojik danıĢma yapanların yaklaĢık dörtte 

üçünün kendi isteği ile psikolojik danıĢma gerçekleĢtirdiği gözlenmiĢtir. Bu konudaki 

bulgular, alanda farklı kültürel özellikleri olan danıĢanlarla çalıĢma konusundaki ihtiyacın, 

psikolojik danıĢman adaylarının süpervizörlerinden daha çok farkında oldukları Ģeklinde 

yorumlanabilir. Psikolojik danıĢman adaylarına kültüre duyarlı psikolojik danıĢma ile ilgili 

ders verilmesinin yanında psikolojik danıĢma uygulaması dersinde farklı kültürel 

özellikleri olan danıĢanlarla psikolojik danıĢma yapma konusunda süpervizörün teĢvik 

edici bir tutuma sahip olması önemli görülmektedir. Süpervizörün farklı kültürden danıĢan 

ile psikolojik danıĢma yapması konusunda psikolojik danıĢman adaylarını teĢvik edici bir 

tutuma sahip olması adayların kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği konusunda 

donanımlı olarak yetiĢmelerine olanak sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

5.2. Psikolojik DanıĢman Adaylarının Cinsiyet Rolleri ve Bilinçli Farkındalıklarının 

Kültüre Duyarlı Psikolojik DanıĢma Yeterliği Aracılığıyla Psikolojik DanıĢma 

Özyeterliğini Yordamasına Yönelik Modele Ait TartıĢma 

Bu araĢtırmada elde edilen bulgulara göre, psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet 

rolleri ve bilinçli farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin 

aracılığıyla psikolojik danıĢma özyeterliğini yordadığı yapısal eĢitlik modelinin 

doğrulandığı görülmektedir. Bu yapısal eĢitlik modeline göre, psikolojik danıĢman 

adaylarının cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalıklarının psikolojik danıĢma özyeterliklerini 

yordamasında kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin kısmi aracılık ettiği 

gözlenmektedir. Bir baĢka ifadeyle psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve 

bilinçli farkındalıkları kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini doğrudan 

yordamaktadır. Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği psikolojik danıĢma 

özyeterliğini doğrudan yordamaktadır. Psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve 

bilinçli farkındalıkları da psikolojik danıĢma özyeterliklerini dolaylı olarak yordamaktadır. 

AraĢtırmada kurulan ve doğrulanan yapısal eĢitlik modelinde elde edilen doğrudan ve 

dolaylı etkilere ait tartıĢma aĢağıda sunulmaktadır. 

4.4.1. Doğrudan etkilere iliĢkin tartıĢma 

Bu araĢtırmanın yapısal eĢitlik modelinde doğrudan etkiler ele alındığında ilk olarak 

cinsiyet rolleri ile kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği arasındaki iliĢkiden söz 
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edilebilir. AraĢtırmanın sonucunda psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ile 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde bir 

iliĢki bulunmuĢtur. Bunlara ek olarak, psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri, 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini yordamaktadır. AraĢtırmanın bu yöndeki 

bulgusu ilgili alanyazında psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ile kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği arasında pozitif yönde anlamlı iliĢkilerin olduğu ve 

cinsiyet rollerinin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini yordadığı yönündeki 

bulgularla (Chao, 2012, s. 39; Chao ve Nath, 2011, s. 57) tutarlılık göstermektedir. 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, psikolojik danıĢmanın kültürel 

özellikler açısından kendisinden farklı danıĢanlarla herhangi bir önyargı olmaksızın 

psikolojik danıĢma yapmasına iĢaret etmektedir (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 2010, s. 43; 

Ridley ve Kleiner, 2003, s. 8). Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğine sahip 

psikolojik danıĢman adaylarının profesyonel olarak mesleğe atıldıklarında danıĢanları ile 

farklılaĢan kültürel özellikleri konusunda önyargılarını bilmeleri ve bunların farkında 

olmaları beklenmektedir. Kültürel olarak farklılaĢan bu özellikler cinsel yönelim ve 

cinsiyet rolleri konularını da kapsamaktadır (D‟Andrea ve Daniels, 2001, s. 420). Cinsiyet 

rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutum, cinsiyet ile ilgili özelliklerinden dolayı herhangi bir 

yargılama olmaksızın bireylerin kabul edilmesini ifade etmektedir (King, vd., 1994, s. 

340). Bu bilgiler ıĢığında, psikolojik danıĢman adayının cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi 

tutuma sahip olması önyargılarından arınabileceğini akla getirmektedir. Bir diğer ifadeyle 

kadın ve erkeğin yaĢamın her alanında eĢdeğer düzeyde olmasını ifade eden cinsiyet 

rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutuma sahip olan bir psikolojik danıĢman adayının meslek 

yaĢantısına baĢladığında danıĢanına yönelik kabul edici bir tutum sergilemesi 

beklenmektedir. 

Psikolojik danıĢman adayının geleneksel cinsiyet rolüne sahip olması danıĢana etkili 

psikolojik yardım sunmasına engel teĢkil edeceği vurgulanmaktadır (Chao, 2012, s. 36). 

Geleneksel cinsiyet rollerinin bireyin içinde yer aldığı kültürün bir özelliği olduğu 

belirtilmektedir. Psikolojik danıĢmanlar da içinde yer aldığı kültürel değerlerin bir sonucu 

olarak geleneksel cinsiyet rollerine sahip olabilmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak, 

psikolojik danıĢman adaylarının geleneksel cinsiyet rollerinden bağımsız olarak eĢitlikçi 

bir tutuma sahip olması etkili psikolojik danıĢma yapılması noktasında destekleyici 
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olabileceği ifade edilebilir. Diğer yandan geleneksel cinsiyet rollerine sahip olan psikolojik 

danıĢman adaylarının danıĢanını toplumun biçtiği roller ile değerlendireceği ve koĢulsuz 

olarak kabul etmeyecekleri ileri sürülmektedir. Sonuç olarak, cinsiyet rollerine iliĢkin 

eĢitlikçi tutuma sahip olan psikolojik danıĢman adaylarının danıĢanını olumlu kabul 

edeceği ve danıĢanın ihtiyacı olan psikolojik danıĢmayı yapmak için çaba sarf edecekleri 

ifade edilebilir. 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinde, psikolojik danıĢmanın aĢina 

olduğundan farklı kültürel özelliklere sahip olan danıĢanın olduğu gibi kabul edilmesi bir 

gereklilik olarak ifade edilmektedir (Sue, Arredondo ve McDavis, 1992, s. 481). DanıĢanın 

sahip olduğu kültürel özellikler cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet rolleri gibi pek çok alanda 

olabilmektedir (APA, 2002, s. 10). Ġlgili alanyazında psikolojik danıĢmanların farklı cinsel 

yönelime sahip danıĢanlara sundukları psikolojik yardım kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliği ile iliĢkili bir yeterlik alanı olarak ele alınmaktadır (Bidel, 2014, s. 140). 

Nitekim yapılan araĢtırmalarda okullarda çalıĢan psikolojik danıĢmanların cinsel yönelim 

yeterliğinin alanda çalıĢan psikolojik danıĢmanların cinsel yönelim yeterliğinden anlamlı 

düzeyde düĢük olduğu gözlenmiĢtir (Bidel, 2012, s. 203). Okullarda çalıĢacak olan 

psikolojik danıĢman adaylarına cinsel yönelimler konusunda verilecek eğitimler ve 

derslerin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğine sahip olan psikolojik danıĢmanların 

yetiĢtirilmesine olanak sağlayacağı vurgulanmaktadır (Bidel, 2012, s. 203; Bidel, 2014, s. 

140; Boysen, 2006, s. 58). Türkiye‟de psikolojik danıĢman adayları profesyonel olarak 

meslek hayatlarına ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel devlet 

okullarında baĢlamaktadırlar. Okullarda çalıĢan psikolojik danıĢmanların farklı cinsel 

yönelime sahip olan danıĢanlarla çalıĢma konusunda gerekli bilgi, beceri ve yeterliğe sahip 

olmasının danıĢanın olumlu kabulüne olanak sağlayacağı yönünde değerlendirilmektedir. 

Özetle psikolojik danıĢmanın sahip olduğu cinsiyet rollerini bilmesi ve farkında 

olmasının danıĢanın ihtiyacı olan psikolojik yardımı sunmasında nasıl bir kolaylık 

sağlayacağı kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğine sahip olmasına iĢaret etmektedir 

(Chao, 2012, s. 37). Bu bilgiler ıĢığında psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rollerine 

iliĢkin eĢitlikçi tutumlarının beslenmesinin kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini 

de artıracağı ifade edilebilir. 
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Bu araĢtırmada elde edilen en güçlü bulgu, psikolojik danıĢman adaylarının bilinçli 

farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini doğrudan yordamasına 

iliĢkindir. AraĢtırmada psikolojik danıĢman adaylarının bilinçli farkındalıkları ile kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. 

Ayrıca psikolojik danıĢman adaylarının bilinçli farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliğini anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın bu bulgusu, 

ilgili alanyazında bilinçli farkındalığın kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini 

yordadığı (Ivers vd., 2016, s 76; Tourek, 2014, s. 56) ve psikolojik yardım mesleği 

yapanların bilinçli farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma bilgi, beceri ve 

farkındalık yeterliklerini anlamlı düzeyde açıkladığı (Tourek, 2014, s. 56) yönündeki 

bulgular ile tutarlık göstermektedir. 

Bilinçli farkındalık ilgili alanyazında herhangi bir yargılama olmadan Ģu anda 

olanların kabul edilmesini ifade etmektedir (Davis ve Hayes, 2011, s. 198). Kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliği de benzer Ģekilde yargılama olmadan farklı kültürel özellikleri 

olan danıĢanın olumlu kabulüne iĢaret etmektedir (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 2010, s. 4). 

Dolayısıyla, yargılama olmadan danıĢanın kabul edilmesini sağlayan bir yeterlik olarak 

bilinçli farkındalığının artırılmasının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini 

beslediği ve arttırdığını akla getirmektedir. Bir diğer ifadeyle, kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliğinde psikolojik danıĢmanın kendi kültürel değerlerinin ve önyargılarının 

farkında olması ve danıĢanın içsel olarak herhangi bir yargılama olmadan kabul edilmesi 

bilinçli farkındalık ile iliĢkili görülmektedir (Gervais ve Hoffman, 2013, s. 291). Özetle, 

psikolojik danıĢmanın kendisi ve psikolojik danıĢma süreci ile ilgili bilinçli farkındalığı 

arttıkça farklı kültürel özelliklere sahip danıĢanları olduğu gibi kabul edeceği beklenebilir. 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinde ele alınan öz farkındalık, merhamet, 

kendini kabul ve empati gibi özellikler bilinçli farkındalık uygulamalarında da vurgu 

yapılan beceriler olarak görülmektedir (Bohecker ve Horn, 2016, s. 322; Greason ve 

Cashwell, 2009, s. 8). Bilinçli farkındalık uygulamalarında ele alınan adı geçen beceriler 

psikolojik danıĢmanın sahip olması beklenen temel beceriler olarak ifade edilmektedir. 

Dolayısıyla, psikolojik danıĢmanın sahip olması gereken adı geçen becerilerin farklı 

kültürden olan danıĢanın kabul edilmesine ve psikolojik danıĢma sürecinin etkili olmasına 

katkı sağlamaktadır. Bir diğer ifadeyle, psikolojik danıĢmanın bilinçli farkındalığı ile temel 
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psikolojik danıĢma becerilerinin kullanımı bütünleĢtiğinde farklı kültürlerden gelen 

danıĢanların daha iyi anlaĢılacağı ve terapötik iliĢkinin kurulacağı yönünde 

değerlendirilmektedir. 

Ġlgili alanyazında bilinçli farkındalık özellikleri gözlemleme, tanımlama, bilinçli 

eylemde bulunma ve yargısız kabul etme olarak ifade edilmektedir (Baer, Smith ve Allen, 

2004, s. 193). Bilinçli farkındalık, bireyin kendisini gözlemlemesi, deneyimlerini ifade 

etmesi, bir etkinliğin içerisinde tamamen bulunması ve herhangi bir değerlendirme 

olmaksızın olanları kabul etmesi özelliklerinden oluĢmaktadır. Bu özelliklerden de 

anlaĢılacağı üzere kendi özelliklerinin ve danıĢanlarının ihtiyaçlarının farkında olan bilinçli 

farkındalığı yüksek bir psikolojik danıĢman adayının gelecekte psikolojik danıĢma 

yaparken danıĢanın sahip olduğu kültürel özelliklerini kabul etmesi kolaylaĢacaktır. 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin kültürel azınlık gruplarının psikolojik 

yardım ihtiyaçlarını karĢılamak için ileri sürüldüğü vurgulanmaktadır (Repetto, 2002, s. 2). 

Bu bilgiler ıĢığında psikolojik danıĢman adaylarının bilinçli farkındalığın gözlemleme, 

tanımlama, bilinçli eylemde bulunma ve yargısız kabul etmek gibi özellikleri (Baer, Smith 

ve Allen, 2004, s. 193) ile donatılmıĢ olmalarının farklı kültürel özellikleri olan danıĢanın 

olumlu kabulüne ve psikolojik yardım ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlayacağı ifade 

edilebilir. 

Bu araĢtırma sonucunda elde edilen bir diğer bulgu, psikolojik danıĢman adaylarının 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerinin psikolojik danıĢma özyeterliklerini 

doğrudan yordamasına iliĢkindir. Psikolojik danıĢman adaylarının kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterlikleri ile psikolojik danıĢma özyeterlikleri arasında pozitif yönde 

anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Ayrıca psikolojik danıĢman adaylarının kültüre duyarlı 

yeterlikleri psikolojik danıĢma özyeterliklerini anlamlı düzeyde yordamaktadır. Bu 

araĢtırmada elde edilen bulgu ilgili alanyazında psikolojik danıĢman adaylarının kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin psikolojik danıĢma özyeterliğini yordamasına 

iliĢkin araĢtırma bulguları ile örtüĢmektedir (Constantine, 2001, s. 86; Maldonado, 2008, s. 

6). Bu araĢtırmadan elde edilen sonucun alanyazında gerçekleĢtirilmiĢ olan diğer 

araĢtırmalar (Crook, 2011, s. 49; Havens, 2003, s. 72; Vespia, vd., 2010, s. 64) ile de 

benzerlik gösterdiği görülmüĢtür. Psikolojik danıĢman adaylarının kültüre duyarlı 
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psikolojik danıĢma yeterliğinin artması psikolojik danıĢma özyeterliğinin yükselmesine de 

katkı sağladığı Ģeklinde yorumlanabilir. 

Ġlgili alanyazın incelendiğinde kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği temel 

düzeyde bir psikolojik danıĢman becerisi olarak ele alınmaktadır (Ivey, ıvey ve Zalaquett, 

2010, s. 42). Bir diğer ifadeyle psikolojik danıĢmanların sahip olması beklenen temel bir 

nitelik kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğidir (Maldonado, 2008, s. 2). Bu 

kapsamda gelecekte psikolojik danıĢma yapabilmek için bir psikolojik danıĢman adayının 

farklı kültürel özelliklere sahip danıĢanın kültürel özelliklerini tanıması beklenmektedir. 

Ayrıca psikolojik danıĢman adayının farklı kültürel özelliklere sahip danıĢanın kültürel 

özelliklerini tanıması ve anlaması için temel psikolojik danıĢma becerilerini de kullanması 

beklenmektedir. Psikolojik danıĢmanın kültüre duyarlı yeterliğe sahip olması danıĢanın 

düĢüncelerini onaylaması, ona hak vermesi veya onu yargılaması anlamına gelmemektedir. 

Psikolojik danıĢmada kültüre duyarlı olmak danıĢan odaklı olmaya ve empatik olmaya 

alternatif bir yol da değildir. Aksine kültüre duyarlı olmak, onun içinde yaĢadığı kültürel 

ögeleri de dikkate alarak danıĢanı anlamaya olanak sağlamaktadır. Kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliği, danıĢanın düĢünceleri her ne olursa olsun bir insan olarak ona 

değer verilmesini ifade etmektedir. Psikolojik danıĢmanın danıĢana gösterdiği saygı ve 

koĢulsuz kabul danıĢanın kendisini açmasına olanak sağlamaktadır. DanıĢanın kendisini 

açması danıĢma ortamında edindiği farkındalıkları yaĢantısında uygulamasına olanak 

sağlamaktadır. 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinde psikolojik danıĢmanın danıĢanın 

psikolojik yardım ihtiyacına cevap verecek müdahale yöntem ve tekniklerini kullanması 

beklenmektedir (Sue ve Sue, 2008, s. 46). Psikolojik danıĢmanın psikolojik danıĢma 

özyeterliğinin yüksek olmasının danıĢana uygun olan müdahale yöntemlerini 

kullanabilmesi ile de ilgili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla psikolojik danıĢmanın birden 

fazla müdahale yöntemini bilmesi danıĢanın psikolojik yardım ihtiyacına cevap verecek 

olan müdahaleyi kullanmasına olanak sağlamaktadır. 

Bu araĢtırmada psikolojik danıĢman adaylarının bilinçli farkındalıkları ve cinsiyet 

rolleri arasında da anlamlı düzeyde iliĢki bulunmuĢtur. Ġlgili alanyazın incelendiğinde bu 

araĢtırmada elde edilen bu bulguyu destekleyen araĢtırmaların olduğu görülmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık becerileri ile cinsiyet rolleri arasındaki 
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iliĢkinin incelendiği bir araĢtırmada (Price, 2016, s. 83) erkeksilik cinsiyet rolleri ile 

bilinçli farkındalık arasında anlamlı düzeyde bir iliĢki bulunamamıĢtır. Ancak, kadınsılık 

cinsiyet rolleri ile bilinçli farkındalık arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde bir iliĢki 

bulunmuĢtur. Gervais ve Hoffman (2013, s. 291) tarafından yapılan bir diğer araĢtırmada 

psikoloji öğrencilerinin bilinçli farkındalıkları ile feministlere yönelik olumlu tutumları 

arasında pozitif yönde bir iliĢki bulunurken; öğrencilerin bilinçli farkındalıkları ile 

cinsiyetçilik düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Cinsiyetçilik, 

kadın ve erkek cinsiyetleri arasında ayrımcı bir tutuma sahip olmaya iĢaret etmektedir. 

Ancak cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutum kadın ve erkeğin yaĢamın her alanında 

eĢdeğer düzeyde var olması anlamında kullanılmaktadır. Bilinçli farkındalık her hangi bir 

yargılama olmadan Ģuanda olanların kabul edilmesini sağlayan bir beceri olarak da 

kullanılmaktadır. Bir diğer deyiĢle, bilinçli farkındalık düzeyi yüksek olan bir psikolojik 

danıĢmanın aynı zamanda herhangi bir yargılama olmaksızın cinsiyet rolü ne olursa olsun 

danıĢanı koĢulsuz kabul edeceği vurgulanmaktadır. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde 

psikolojik danıĢman adaylarının bilinçli farkındalıklarının cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi 

tutumu beslediği ifade edilebilir. 

4.4.2. Dolaylı etkilere iliĢkin tartıĢma 

Bu araĢtırmada ileri sürülen ve doğrulanan yapısal eĢitlik modelinde dolaylı etkilerin 

de anlamlı olduğu belirlenmiĢtir. Bu araĢtırmada ele alınan cinsiyet rollerinin psikolojik 

danıĢma özyeterliğini doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği görülmüĢtür. Psikolojik 

danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ile psikolojik danıĢma özyeterliği iliĢkisinde kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin aracılık etkisinin olduğu saptanmıĢtır. Psikolojik 

danıĢman adaylarının cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutumları arttıkça kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliği de artmaktadır. Psikolojik danıĢman adaylarının kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği arttıkça psikolojik danıĢma özyeterliği de artıĢ 

sağlamaktadır. 

Ġlgili alanyazında kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği psikolojik danıĢmanın 

danıĢanın kültürel olarak sahip olduğu cinsiyet rolleri ve cinsel yönelimi konusunda kabul 

edici olmasına vurgu yapılmaktadır (APA, 2002, s. 10). Cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi 

tutum yaĢamın her alanında kadın ve erkeğin eĢdeğer düzeyde olmasını ifade etmektedir 

(King, vd., 1994, s. 340). Psikolojik danıĢmanın sahip olduğu cinsiyet rollerine iliĢkin 
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eĢitlikçi tutumu kültürel özelliklerden bağımsız olarak danıĢanın kabul edilmesinde önemli 

bir role sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda psikolojik danıĢmanın kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliğinin cinsiyet rolleri ve psikolojik danıĢma özyeterliği arasındaki 

iliĢkinin güçlenmesinde aracılık edeceğini akla getirmektedir. Bir diğer ifadeyle, cinsiyet 

rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutum, bireyin kültürel unsurlardan arınmasını ifade etmektedir. 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği psikolojik danıĢmanın sahip olduğu kültürel 

önyargılarının farkında olması ve bunların psikolojik yardım sürecine yansımasını 

engellemesi olarak görülmektedir. Dolayısıyla, psikolojik danıĢmanın cinsiyet rolleri ile 

ilgili eĢitlikçi bir tutuma sahip olduğunda kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini de 

besleyeceği ve bu yolla etkili psikolojik yardım sunarak psikolojik danıĢma özyeterliğini 

güçlendireceği değerlendirilmektedir. 

Cinsiyet ile ilgili roller toplumdan öğrenilmektedir (King, vd., 1994, s. 341). 

Psikolojik danıĢman adaylarının, meslek yaĢantısına atıldığında, danıĢanın cinsiyet rollerini 

üyesi olduğu toplumdan öğrendiğini göz önünde bulundurmaya dikkat etmeleri 

vurgulanmıĢtır (Cormier ve Hackney, 2013, s. 75). Psikolojik danıĢma sürecinde danıĢanın 

sahip olduğu kültürel özellikleri psikolojik danıĢma yaĢantısına taĢıması ve psikolojik 

danıĢmanın bu konuda destekleyici bir tavır içerisinde olması psikolojik yardımın amacına 

ulaĢması açısından bir gereklilik olarak görülmektedir (Burnham-Smith, 1996, s. 4). Bu 

bilgiler ıĢığında psikolojik danıĢman, danıĢanın cinsiyet rollerinin onun ait olduğu kültürel 

öğelerini barındırdığını bilmelidir. Bununla beraber psikolojik danıĢman danıĢanın tam 

olarak anlaĢılabilmesi için cinsiyet rollerini psikolojik danıĢma sürecine taĢımasına olanak 

tanımalıdır. Psikolojik danıĢmanın psikolojik danıĢma sürecine danıĢanın kendi cinsiyet 

rollerini taĢımasına ortam hazırlaması, danıĢanın kendisini olduğu gibi ifade etmesine ve 

psikolojik danıĢmadan edindiği farkındalıkları hayata geçirmesini kolaylaĢtırmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet rolleri bireyin içinde yer aldığı toplumun değer yargılarını 

yansıtmaktadır (Turan vd., 2011, s. 168). Ait olduğu toplumun değer yargılarını psikolojik 

danıĢma yaĢantısına taĢıyan bir psikolojik danıĢman danıĢan seçiminde kendi değer 

yargılarıyla benzer değer yargılarına sahip olan danıĢanlara psikolojik danıĢma yapmayı 

tercih edebilmektedir. Oysaki ülkemizde psikolojik danıĢmanların ağırlıklı olarak 

okullarda çalıĢtığı göz önünde bulundurulduğunda psikolojik danıĢmanın psikolojik 

danıĢmaya ihtiyaç duyan bir danıĢanda kendi değer yargılarını araması okulların çok 
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kültürlü yapıda olduğunun gözden kaçırılmasına ortam hazırlamaktadır. Nitekim psikolojik 

danıĢman psikolojik danıĢma sürecinde danıĢanda kendi değer yargılarını aradığında 

danıĢanın anlaĢılamayacağı akla gelmektedir. Dolayısıyla psikolojik danıĢmanın kendi 

cinsiyet rolleri ile ilgili kültürel öğelerinin farkında olması ve bunun danıĢanın 

anlaĢılmasında nasıl bir engel oluĢturabileceğini bilmesinin danıĢanın olumlu kabulüne 

olanak sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Psikolojik danıĢman adaylarının lisans eğitimi esnasında toplumsal cinsiyet rolleri ile 

ilgili eğitim ve dersleri almalarının danıĢanlarının kültürel özelliklerini anlamalarını 

kolaylaĢtıracağı vurgulanmaktadır (Burnham-Smith, 1996, s. 4). Psikolojik danıĢmanın 

verdiği terapötik tepkilerle danıĢana anlaĢıldığını hissettirmesi psikolojik danıĢman ve 

danıĢan arasında iĢbirliğinin kurulmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca kültüre duyarlı 

yeterlik kurslarının cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutumu beslediği alanyazında da 

önemle vurgulanmaktadır (Chao, 2012, s. 39). Tüm bu bilgiler ıĢığında, psikolojik 

danıĢman adaylarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği derslerini almaları ve 

kurslarına katılmaları psikolojik danıĢmanların cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutumunu 

beslediği görülmektedir. Nitekim psikolojik danıĢman adaylarının aldıkları toplumsal 

cinsiyet rolleri ile ilgili eğitimin de psikolojik danıĢma sürecinde danıĢan ile eĢit düzeyde 

bir iĢbirliğinin kurulmasına olanak sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Özetle, cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutuma sahip olmak psikolojik danıĢmanın 

kültürel öğelerinden sıyrılması olarak ifade edilebilir. Cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi bir 

tutuma sahip olan bir psikolojik danıĢman adayının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliğinin artacağı ve bu yolla psikolojik danıĢma özyeterliğinin de artacağı ileri 

sürülebilir. 

Bu araĢtırmada, ileri sürülen yapısal eĢitlik modelinde bir diğer dolaylı etki bilinçli 

farkındalık ile psikolojik danıĢma özyeterliği arasındaki iliĢkide kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliğinin aracılık etmesidir. Psikolojik danıĢman adaylarının bilinçli farkındalık 

ve psikolojik danıĢma özyeterliği arasındaki iliĢkide kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliğinin aracılık ettiği gözlenmiĢtir. Bu araĢtırmanın bulguları psikolojik danıĢman 

adaylarının bilinçli farkındalıkları arttıkça kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin 

arttığını yansıtmaktadır. Psikolojik danıĢman adaylarının kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliği arttıkça psikolojik danıĢma özyeterliği de artmaktadır. 
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Bilinçli farkındalık uygulamalarında temel amaç psikolojik danıĢmanın kendi 

özellikleri ve danıĢanın özellikleri hakkında farkındalık kazanmasıdır (Brown, Ryan ve 

Creswell, 2007, s. 212). Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinde de psikolojik 

danıĢmanın farkındalığı danıĢanı kabul etmesinde etkili olmaktadır (Pope-Davis ve Dings 

1995, s. 288). Hem bilinçli farkındalık hem de kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliğinde farkındalığa yapılan vurgu göz önünde bulundurulduğunda; psikolojik 

danıĢman adaylarının, psikolojik danıĢma anında (o an ve o zamanda) olanların farkında 

olmasının kültürel özellikleri farklı olan danıĢanın kabulüne aracılık edeceği ve danıĢanın 

ihtiyacı olan etkili psikolojik yardım sunacağı olarak değerlendirilmektedir. 

Bilinçli farkındalık uygulamalarında bireyin herhangi bir yargılama olmadan kabul 

edilmesi yer almaktadır (Davis ve Hayes, 2011, s. 198). Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliği de bireyin önyargısız kabulüne iĢaret etmektedir (Ivey, Ivey ve Zalaquett, 2010, s. 

43). Psikolojik danıĢma yaĢantısında psikolojik danıĢmanın danıĢanı önyargısız olarak 

koĢulsuz olumlu kabulüne vurgu yapılmaktadır. Bu bilgilerin ıĢığında yargısız olarak 

danıĢanın kabul edilmesinin hem bir bilinçli farkındalık becerisi olduğu, hem de kültüre 

duyarlı yeterlikle ilgili bir değer olduğu belirtilebilir. Nitekim bilinçli farkındalık anlam 

içeriği olarak, bireyin tüm yargılamalardan arınması ve Ģuanda olanı deneyimlemesini 

içermesi açısından kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile uyuĢtuğu vurgulanmıĢtır 

(Germer, 2004, s. 26). Kültüre duyarlı yeterlik, bireyin tüm yargılamalardan uzaklaĢması 

olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla, bireyin geçmiĢ deneyimlerinin olumsuz etkisinden 

kurtulmasını, kültürel özelliklerinin yargılayıcı tarafından sıyrılmasını desteklemesi 

yönüyle kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği etkili psikolojik yardımın sağlanması 

noktasında kritik öneme sahiptir. 

Bilinçli farkındalık uygulamalarının psikolojik danıĢman adaylarının yaĢadığı 

sorunlarla etkili Ģekilde baĢ etmelerine ortam hazırladığı görülmektedir (Ivers, vd., 2016, s. 

76; Tourek, 2014, s. 56). Psikolojik danıĢman adaylarının kendisi ile ilgili farkındalık 

geliĢtirmesinin, danıĢanına yönelik nasıl bir bakıĢ açısına sahip olduğunu görmesine olanak 

sağlayacağı ifade edilebilir. Bu bilgiler doğrultusunda bilinçli farkındalık uygulamalarının 

psikolojik danıĢma sürecinde kullanılarak etkili psikolojik yardımın sağlanacağı ve baĢarılı 

psikolojik danıĢma gerçekleĢtirmiĢ olan psikolojik danıĢmanın psikolojik danıĢma 

özyeterliğinin artacağı umut edilmektedir. 
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Bilinçli farkındalık ile psikolojik danıĢma yeterliği arasındaki iliĢkide bilinçli 

farkındalık uygulamalarının kültüre duyarlılık becerilerini geliĢtirerek psikolojik danıĢma 

özyeterliğinde etkili olduğu vurgulanmaktadır (Bohecker ve Horn, 2016, s. 322; Hung, 

2014, s. 37). Kültüre duyarlılık, farklı kültürel unsurların bir arada yaĢamasına olumlu bir 

bakıĢ açısını içermektedir. Bilinçli farkındalık güven, önyargısız kabul, samimiyet gibi 

değerleri ön planda tutması açısından kültüre duyarlılık değerlerinin öğrenilmesine ve 

nesiller boyu aktarılmasına aracılık etmektedir (Tadlock-Marlo, 2011, s. 229). Bu bilgiler, 

psikolojik danıĢman adaylarının bilinçli farkındalıklarını arttırmak yoluyla kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliğini de arttırılabileceğine iĢaret etmektedir. Psikolojik danıĢman 

adaylarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin artması psikolojik danıĢma 

özyeterliğini de arttıracağı değerlendirilmektedir. 

Bilinçli farkındalık uygulamaları empati kurma becerisinin geliĢmesine katkı 

sağlamaktadır (Bohecker ve Horn, 2016, s. 322; Greason ve Cashwell, 2009, s. 8). 

Psikolojik danıĢman adaylarının empati becerisinin arttırılması farklı kültürel özelliklere 

sahip danıĢanların kabulünü kolaylaĢtıracağını akla getirmektedir. Bu yolla, psikolojik 

danıĢman adaylarının empatik becerisinin geliĢmiĢ olması danıĢan ile terapötik bir iliĢki 

kuracağının göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 

AraĢtırmanın değiĢkenleri arasındaki dolaylı etkiler göz önünde bulundurulduğunda, 

ilk olarak psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutuma sahip 

olması kültürel önyargılardan sıyrılması ve kültüre duyarlı yeterliğe sahip olması anlamına 

gelmektedir. Dolayısıyla kültüre duyarlı yeterliğe sahip olan psikolojik danıĢman adayının 

yapacağı psikolojik danıĢmalarda ön yargılarından olabildiğince sıyrılacağı ve danıĢanın 

biricikliğine dikkat ederek onu koĢulsuz kabul edeceği ve psikolojik danıĢma yapma 

konusunda özyeterliğinin yüksek olacağı ifade edilebilir. Diğer yandan bilinçli farkındalığı 

yüksek olan psikolojik danıĢman adayının önyargılarından arınarak danıĢanı koĢulsuz 

kabul edeceği ve danıĢanın sahip olduğu kültürel özellikleri tanımaya çalıĢacağı ve kültüre 

duyarlı yeterliğe sahip olacağı dolayısıyla psikolojik danıĢma yapmaya iliĢkin 

özyeterliğinin yüksek olacağı Ģeklinde değerlendirilmektedir. 

4.5. Sonuç 

Bu araĢtırmada ilk olarak psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma 

özyeterliklerinin betimsel özelliklerine göre farklılaĢıp farklılaĢmadığı incelenmiĢtir. Daha 
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sonra psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterliğini etkilediği ilgili 

alanyazın ıĢığında değerlendirilen değiĢkenlerden kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliği, cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalık ile ilgili model önerisinde bulunulmuĢtur. 

Model önerisi gerçekleĢtirildikten sonra belirlenen modelin sınaması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Daha sonra sınaması gerçekleĢtirilen araĢtırma modelindeki değiĢkenler arasındaki 

etkilerin anlamlığını değerlendirmek amacıyla bootstrapping analizi yapılmıĢtır. Yapılan 

analizler sonucunda elde edilen sonuçlar aĢağıda sunulmaktadır. 

 Yapılan analiz sonucunda psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma 

özyeterlikleri psikolojik danıĢma uygulaması öncesi aldıkları mesleki dersleri 

yeterli (olumlu) bulmalarına göre yükselmektedir. 

 Psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterlikleri 

gerçekleĢtirdikleri psikolojik danıĢma uygulamalarını yeterli (doyumverici, 

iĢlevsel) bulmaları göre yükselmektedir. 

 Psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma özyeterliği kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma dersi almıĢ olmalarına göre yükselmektedir. 

 Yapılan analiz sonucunda, psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ve 

bilinçli farkındalıklarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğinin kısmi 

aracılığıyla psikolojik danıĢma özyeterliğini yordamasına dair hipotetik model 

kabul edilmiĢtir. 

 AraĢtırmanın hipotetik modelinde yer alan değiĢkenler arasındaki doğrudan ve 

dolaylı etkilerin anlamlı olduğu görülmüĢtür. 

AraĢtırmanın modeline ait doğrudan etkiler; 

- Psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutumu 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini arttırmaktadır. 

- Psikolojik danıĢman adaylarının bilinçli farkındalıkları, kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliğini arttırmaktadır. 

- Psikolojik danıĢman adaylarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği 

psikolojik danıĢma özyeterliğini arttırmaktadır. 

AraĢtırmanın modeline ait dolaylı etkiler; 
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- AraĢtırma modelinde psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rollerinin 

psikolojik danıĢma özyeterliği üzerindeki dolaylı etkisi anlamlı bulunmuĢtur. 

- Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, cinsiyet rolleri ve psikolojik 

danıĢma özyeterliği arasındaki iliĢkiye aracılık etmektedir. Psikolojik danıĢman 

adaylarının cinsiyet rolleri ile ilgili eĢitlikçi tutumu artıkça, kültüre duyarlı 

psikolojik danıĢma yeterliği artmaktadır. Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliği arttıkça psikolojik danıĢma özyeterliği artmaktadır. 

- AraĢtırma modelinde psikolojik danıĢman adaylarının bilinçli farkındalıklarının 

psikolojik danıĢma özyeterliği üzerindeki dolaylı etkisi anlamlı bulunmuĢtur. 

Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, bilinçli farkındalık ve psikolojik 

danıĢma özyeterliği arasındaki iliĢkiye aracılık etmektedir. Psikolojik danıĢman 

adaylarının bilinçli farkındalıkları artıkça, kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliği de artmaktadır. Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği arttıkça 

psikolojik danıĢma özyeterliği artmaktadır. 

- AraĢtırmanın modelinde yapılan Bootstrapping analizi sonucunda,  cinsiyet 

rolleri ile psikolojik danıĢma özyeterliği arasında kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliğinin aracılığının anlamlı olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

- AraĢtırmanın modelinde yapılan Bootstrapping analizi sonucunda,  bilinçli 

farkındalık ile psikolojik danıĢma özyeterliği arasında kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma yeterliğinin aracılığının anlamlı olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Bu araĢtırmanın sonucunda psikolojik danıĢman adaylarının cinsiyet rolleri ile 

bilinçli farkındalıkları kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerini yordamaktadır. 

Ayrıca, psikolojik danıĢman adaylarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerinin 

artması psikolojik danıĢma özyeterliğinin artmasını sağlamaktadır. 
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5.4. Öneriler 

Bu araĢtırmada elde edilen sonuçlar ıĢığında araĢtırmacılara ve alan uzmanı olan 

eğitimcilere yönelik önerilerde bulunulmuĢtur. 

5.4.1.AraĢtırmacılara yönelik öneriler 

 Bu araĢtırma, cinsiyet rolleri, bilinçli farkındalık, kültüre duyarlı psikolojik danıĢma 

yeterliği ve psikolojik danıĢma özyeterliği arasındaki iliĢkileri bir arada ele alan ilk 

araĢtırmadır. Bu araĢtırmada elde edilen iliĢkilerin alanda çalıĢan psikolojik 

danıĢmanlar gibi örneklemler ile yinelenmesi adı geçen değiĢkenler arasındaki 

iliĢkilere ıĢık tutabilir. 

 Yapılacak olan araĢtırmalarda bu araĢtırmada ele alınan cinsiyet rolleri, bilinçli 

farkındalık, kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ve psikolojik danıĢma 

özyeterliği arasındaki iliĢkiler deneysel araĢtırmaların gerçekleĢtirilmesi ile gerçek 

nedensellik bağı kurulabilir. 

 Bilinçli farkındalık ve cinsiyet rolleri konusunda verilecek eğitimlerin kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ve psikolojik danıĢma özyeterliği ile olan 

iliĢkisi boylamsal araĢtırmalar ile araĢtırılabilir. 

 Bu araĢtırmada ele alınan değiĢkenler olan cinsiyet rolleri, bilinçli farkındalık, 

kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ve psikolojik danıĢma özyeterliği 

arasındaki iliĢkiler nicel analiz yöntemleri ile analiz edilmiĢtir. Adı geçen 

değiĢkenler arasındaki iliĢkiler konusunda nitel araĢtırma yöntemlerinin kullanıldığı 

araĢtırmalar yapılabilir. 

 Psikolojik yardım mesleği eğitimi alanlar ve alanda çalıĢanlara yönelik kültüre 

duyarlı psikolojik danıĢma yeterliğini, cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi tutumlarını 

ve bilinçli farkındalıklarını artırmaya yönelik grupla psikolojik danıĢma veya 

psiko-eğitim programları düzenlenebilir. 
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5.4.2. Eğitimcilere yönelik öneriler 

 Psikolojik danıĢman eğitim programlarında teorik dersler ve uygulamalar (rol

canlandırma, rol oynama yoluyla yapılan psikolojik danıĢma kayıtlarını izleme)

yoluyla psikolojik danıĢma özyeterliğinin arttırılması sağlanabilir.

 Lisans ve lisansüstü düzeyde verilen teorik mesleki derslere psikolojik danıĢman

adaylarının kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği bilgi, beceri ve

farkındalığını arttırmaya yönelik içerik ve uygulamalar eklenebilir.

 Psikolojik danıĢma uygulamaları dersinde psikolojik danıĢman adaylarının farklı

kültürel özellikleri olan danıĢanlarla psikolojik danıĢma yapmaları sağlanabilir.

 Ġçinde yaĢanılan coğrafyanın çeĢitliliğini yansıtan kültüre duyarlı psikolojik

danıĢma yeterliği ile ilgili teorik kitaplar yazılması katkı sağlayabilir.

 Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği, cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalığa

yönelik teorik ve uygulamalı dersler Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik lisans ve

lisansüstü programlarına ders olarak yerleĢtirilebilir.

 Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği kazandırmaya yönelik eğitim ve

uygulamalar lisans düzeyinde derslerde sunum ve görüĢme yoluyla verilebilir.

 Cinsiyet rollerine yönelik dersler ve eğitimler Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik

programlarına lisans düzeyinde sunum ve görüĢme yoluyla verilebilir.

 Bilinçli farkındalık ile ilgili dersler ve eğitimler Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik

programlarına lisans düzeyinde sunum ve görüĢme yoluyla verilebilir.

 Öğretim üyelerinin ve alanda çalıĢan uzmanların cinsiyet rolleri, bilinçli farkındalık

ve kültüre duyarlı psikolojik danıĢma yeterliği ile ilgili eğitim alması üniversiteler

ve kamu kurumları tarafından desteklenebilir.

 Psikolojik yardım mesleği eğitimi alanlar ve alanda çalıĢanlara yönelik kültüre

duyarlı psikolojik danıĢma yeterliklerini, cinsiyet rollerine iliĢkin eĢitlikçi

tutumlarını ve bilinçli farkındalıklarını artırmaya yönelik konferanslar ve eğitim

seminerleri düzenlenebilir.
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EK-1: Psikolojik DanıĢma Özyeterlik Ölçeği SeçilmiĢ Örnek Maddeleri 

Genel Yönerge: Bu ölçek iki alt bölümden oluĢmaktadır. Her bölüm çeĢitli 

psikolojik danıĢman davranıĢlarını sergilemekteki veya psikolojik danıĢma sürecine özgü 

sorunlarla baĢ edebilmedeki becerilerinize iliĢkin görüĢlerinizi içermektedir. Sizden 

beklenen bu ifadeleri dikkatle okuyup sizi yansıtan seçeneği iĢaretlemenizdir. 

Bölüm1.1.Yönerge: Gelecek hafta boyunca yürüteceğinizi varsaydığınız psikolojik 

danıĢma oturumlarında danıĢanlarınızın çoğu ile, aĢağıda sunulan belirli rolleri ne derece 

etkili bir Ģekilde yapabileceğinizi düĢünmektesiniz, belirtiniz. 

 

 

Hiç                  Biraz           Tam Olarak 

Güvenmiyorum Güveniyorum Güveniyorum 

⓪ ① ②   ③ ④ ⑤ ⑥   ⑦ ⑧ ⑨ 

1.Oturumları “olması gereken Ģekilde” ve odağı 

kaybetmeden sürdürme. 

⓪① ② ③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨ 

2.DanıĢanınızın o an neye ihtiyacı olduğuna bağlı olarak 

en uygun yardım becerisini kullanarak tepki verme. 

⓪① ② ③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨ 

… ⓪① ② ③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨ 

… ⓪① ② ③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨ 

9.Oturumlar sırasında amaçlarınızın (örneğin 

müdahalelerinizin amaçları) farkında olma. 

⓪① ② ③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨ 

10.DanıĢanınıza sorularına iliĢkin ne tür adımlar atması 

gerektiğine karar vermesi için yardım etme. 

⓪① ② ③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨ 



 

    

 

Bölüm 1.2. Yönerge: Gelecek hafta boyunca yürüteceğinizi varsaydığınız psikolojik 

danıĢma oturumlarında aĢağıdaki özelliklere sahip bir danıĢanla, ne derece etkili bir Ģekilde 

çalıĢabileceğinizi düĢünmektesiniz, belirtiniz (“Etkili bir Ģekilde çalıĢma” ile baĢarılı 

müdahale planları geliĢtirme, etkili tepkiler ortaya koyma, zor etkileĢimler süresince 

tutumunuzu sürdürme ve sonuç olarak danıĢanın sorunlarını çözmesine yardımcı olma 

becerileriniz kastedilmektedir.) 

 
Hiç                      Biraz               Tam Olarak 

Güvenmiyorum  Güveniyorum   Güveniyorum 

⓪ ① ②   ③ ④ ⑤ ⑥   ⑦ ⑧ ⑨ 

1.Klinik olarak depresyonda olan ⓪① ② ③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨ 

2.Cinsel tacize uğramıĢ ⓪① ② ③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨ 

…  

…  

15.Vermeye istekli olduğunuzdan daha fazlasını sizden 

isteyen (örn. görüĢmelerin sıklığı veya problem çözme 

reçeteleri istemesi yönünden) 

⓪① ② ③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨ 

16.Oturumlarda manipülatif (yönlendirici) davranıĢlar 

gösteren 

⓪① ② ③④ ⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨ 



 

    

 

EK-2: Kültüre Duyarlılık Algıları Ölçeği SeçilmiĢ Örnek Maddeleri 

 

 

Lütfen her bir maddede ifade edilen durumun size uygunluk derecesine göre 

cevap seçeneklerinden birini (X) iĢaretleyiniz 

H
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b
ir

 z
am

an
 

N
ad

ir
en
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ar

ar
sı

zı
m

 

S
ık

lı
k

la
 

H
er

 z
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an
 

6. KarĢı cinsten danıĢanlarla çalıĢırken kendi cinsiyetimdeki danıĢanlarla 

çalıĢtığımdan farklı stratejilere ihtiyaç duyuyorum. 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

7. Psikolojik danıĢma ortamında danıĢanımla iletiĢim kurmada dil açısından 

problem yaĢadığımda çözmeye çalıĢıyorum. 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

… 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

… 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

25. DanıĢanlarımla iyi bir iliĢki kurmak için onların anadilinden sözcükler 

öğrenmeye çabaladığım oluyor. 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

26. DanıĢanlarımla kullandığımız dilin (Ģivenin, aksanın) farklı olması 

durumunda bunun psikolojik danıĢma sürecini etkilemesine engel olmaya 

çalıĢırım. 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 



 

    

 

EK-3: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği SeçilmiĢ Örnek Maddeleri 

 

 

Lütfen her bir maddede belirtilen duruma ne düzeyde katıldığınızı 

maddenin karĢısına (X) iĢaretleyiniz 
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at

ıl
ıy

o
ru

m
 

1-Erkeklerin ev iĢlerine yardım etmede kızlarla aynı sorumlulukları vardır. 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

2-Ev iĢleri cinsiyete göre paylaĢtırılmamalıdır. 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

… 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

14-Sadece bazı iĢler kadın ve erkeğe eĢit derecede uygundur. 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

15-Birçok önemli iĢte erkeklerle anlaĢmak kadınlarla anlaĢmaktan daha 

kolaydır. 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 



 

    

 

EK-4: Bilinçli Farkındalık Ölçeği SeçilmiĢ Örnek Maddeleri 

 

 

 

 

Lütfen her bir maddede ifade edilen durumun size uygunluk 

derecesine göre cevap seçeneklerinden birini (X) iĢaretleyiniz 
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1. Belli bir süre farkında olmadan bazı duyguları yaĢayabilirim. 1 2 3 4 5 6 

2. EĢyaları özensizlik, dikkat etmeme veya baĢka bir Ģeyleri düĢündüğüm için 

kırarım veya dökerim. 

1 2 3 4 5 6 

… 1 2 3 4 5 6 

… 1 2 3 4 5 6 

14. Kendimi yaptığım iĢlere dikkatimi vermemiĢ bulurum. 1 2 3 4 5 6 

15. Ne yediğimin farkında olmaksızın atıĢtırıyorum. 1 2 3 4 5 6 



 

    

 

EK-5: KiĢisel Bilgi Formu 

Sevgili psikolojik danışman adayı,  

Bu çalıĢma, psikolojik danıĢman adaylarının psikolojik danıĢma yapmaya yönelik 

kendilerini değerlendirmeleri ve bazı kiĢisel özellikleri hakkında bilgi toplamak amacıyla 

gerçekleĢtirilmektedir. 

Katılım gönüllülük esasına dayanmakta olup kimlik belirleyici herhangi bir bilgi 

gerekmemektedir. AraĢtırma kapsamında vereceğiniz bilgiler sadece bilimsel amaçlı 

kullanılacak olup bireysel değerlendirmeler yapılmayacaktır. Bu nedenle, adınızı, 

soyadınızı ve numaranızı yazmanıza gerek yoktur. Ġçten ve samimi yanıtlarınız 

ülkemizdeki psikolojik danıĢman adayları ile iliĢkili bilimsel bilgi dağarcığına katkıda 

bulunacaktır. Ölçme araçlarında bulunan her ifadeyi tam olarak iĢaretlemeniz sonuçların 

daha sağlıklı olarak değerlendirilmesine yardım edecektir.  

Anket genel olarak kiĢisel rahatsızlık verecek sorular içermemekle birlikte katılım 

sırasında anket soruları ya da herhangi bir sebeple rahatsızlık duyduğunuz takdirde 

cevaplama iĢlemini yarıda bırakılabilirsiniz. Uygulama ortalama 15 dakika sürmektedir. 

Bu araĢtırmaya destek verdiğiniz için Ģimdiden teĢekkür ederim. ÇalıĢma hakkında 

ayrıntılı bilgi almak isterseniz benimle (fuadpdr@gmail.com) iletiĢim kurabilirsiniz. 

(  ) ġartları okudum, kabul ediyorum   Dr Öğrencisi Fuad Bakioğlu 

Anadolu Ü. Eğitim Bil. Enstitüsü 

Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Programı 

1) Cinsiyetiniz (Lütfen işaretleyiniz): ( ) Kadın  ( ) Erkek  

2) YaĢınız(Lütfen yazınız):……………….. 

3) Lisans öğreniminiz süresince almıĢ olduğunuz mesleki dersleri baĢarılı bir 

psikolojik danıĢma uygulaması gerçekleĢtirmek için ne kadar yeterli 

buluyorsunuz?(Lütfen sadece birini işaretleyiniz)  

Hiç Yeterli Değil     Çok Yeterli  

(  ) 1 (  )2  (  )3          (  )4 (  )5  

4) Psikolojik danıĢma uygulamaları gerçekleĢtirdikten sonra psikolojik danıĢma 

konusunda kendinizi ne derece yeterli görüyorsunuz? (Lütfen sadece birini 

işaretleyiniz) 



Hiç Yeterli Değil Çok Yeterli 

(  ) 1 (  )2  (  )3          (  )4 (  )5 

5) Psikolojik danıĢma uygulamaları dersinde ön görüĢme, baĢlangıç, çalıĢma ve

sonlandırma evresi bulunan tamamlanmıĢ toplam kaç psikolojik danıĢma oturumu 

gerçekleĢtirdiniz? (Lütfen yazınız) ..............................................…………………………. 

6) Psikolojik danıĢma uygulamaları dersi süresince toplam kaç danıĢan ile ön

görüĢme, baĢlangıç, çalıĢma ve sonlandırma evresi bulunan (yani tamamlanmıĢ) 

psikolojik danıĢma oturumu gerçekleĢtirdiniz? (Lütfen yazınız)…... 

7) Psikolojik danıĢma uygulamaları dersi kapsamında yaptığınız psikolojik danıĢma

oturumları için süpervizyon aldınız mı? 

(  )Evet                 (  ) Hayır [Yanıtınız “Hayır” ise lütfen 12. soruya geçiniz] 

8) Süpervizyon alıĢ biçiminiz. (Lütfen sadece birini işaretleyiniz)

(  ) Süpervizörümden bireysel olarak süpervizyon aldım. 

(  ) Dersi alan baĢka arkadaĢlarımla beraber aynı anda süpervizyon aldım. 

(  ) Farklı biçimde bir süpervizyon aldıysanız lütfen belirtiniz:………………………… 

9) Yaptığınız psikolojik danıĢma oturumları için süpervizörünüzden ne sıklıkla

süpervizyon aldınız. (Lütfen sadece birini işaretleyiniz) 

(  ) Her oturum sonrası süpervizyon aldım 

(  )  Birkaç oturumda bir süpervizyon aldım. 

(  ) Tüm oturumların bittikten sonra süpervizyon aldım. 

(  ) Bunlardan farklı bir sıklıkta süpervizyon aldıysanız nasıl olduğunu lütfen belirtiniz 

10) Psikolojik danıĢma uygulamaları dersi kapsamında sunulan süpervizyonu nasıl

aldınız? (Lütfen sadece birini işaretleyiniz) 

(  )  Oturumların ses kaydının deĢifresi üzerinden süpervizyon aldım. 

(  ) Yalnızca sözlü olarak süpervizyon aldım. 

(  ) Video kaydı üzerinden süpervizyon aldım. 

(  ) Süpervizyonu yukarıda belirtilenlerden farklı Ģekilde aldıysanız lütfen yazınız: 

11) AĢağıdaki ifadelerden size uygun olanı seçiniz (Lütfen sadece birini işaretleyiniz)

( ) Süpervizyonu gerçek danıĢanımla yürüttüğüm danıĢma oturumları üzerinden aldım. 

( ) Süpervizyonu sınıf ortamında gerçekleĢtirdiğim danıĢan-danıĢman rol canlandırması 

üzerinden aldım. 



(  ) Bunlardan farklı biçimde süpervizyon gerçekleĢtirmiĢ iseniz lütfen belirtiniz: 

12)Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma ile ilgili her hangi bir ders aldınız mı?

(  )Evet                 (  ) Hayır 

Yanıtınız evet ise, lütfen dersin adını yazınız:…………………………………… 

13) Kültüre duyarlı psikolojik danıĢma ile ilgili her hangi bir eğitim aldınız mı?

(  )Evet                 (  ) Hayır 

Yanıtınız evet ise lütfen eğitimin adını yazınız: ………………………………… 

Aldığınız eğitim ne kadar sürdü:………………………………………………… 

14) Psikolojik danıĢma uygulamaları dersi kapsamında sizinkinden farklı kültürel

özellikleri olan bir danıĢan ile psikolojik danıĢma uygulaması yaptınız mı? 

(  )Evet                 (  ) Hayır  

Yanıtınız “Evet” ise Sizinkinden farklı kültürel özellikleri olan bir danıĢan ile 

psikolojik danıĢma gerçekleĢtirme nedeninizi belirtiniz. (Lütfen aşağıdaki ifadelerden 

sadece birini işaretleyiniz.) 

( ) Psikolojik danıĢma uygulama dersinde zorunlu tutulduğu için benimkinden farklı 

kültürel özellikleri olan danıĢanla psikolojik danıĢma yaptım. 

( ) Kendi isteğimle benimkinden farklı kültürel özellikleri olan danıĢanla psikolojik 

danıĢma yaptım. 

(  ) Bunlardan farklı bir nedenle psikolojik danıĢma yaptıysanız lütfen belirtiniz: 

Bu çalıĢmanın devamına katılmak isterseniz lütfen e-mail adresinizi yazınız:…………….



EK-6: Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurulu tarafından verilen uygulama izin 

belgesi 



EK-7: Katılımcıların betimsel özelliklerine iliĢkin bilgiler 

Veri grubuna iliĢkin  betimsel istatistiksel bilgiler 

Kadın Erkek Toplam 

DeğiĢkenler f % f % f % 

AlmıĢ oldukları mesleki 

derslere iliĢkin 

değerlendirmeleri 

Yeterli değil 42 13.8 26 20.8 68 15.8 

Orta 134 43.8 54 43.2 188 43.6 

Yeterli 130 42.4 45 33.8 175 40.6 

GerçekleĢtirdikleri 

psikolojik danıĢma 

uygulamalarına iliĢkin 

değerlendirmeleri 

Yeterli değil 44 14.4 16 12.8 60 14.0 

Orta 142 46.4 63 50.4 205 47.6 

Yeterli 120 39.2 46 36.8 166 38.4 

GerçekleĢtirdikleri oturum 

sayısı 

5-12 206 67.3 83 66.4 289 67.0 

13-30 100 32.7 42 33.6 137 33.0 

ÇalıĢtıkları danıĢan sayısı 
1-3 286 93.5 118 94.4 404 93.7 

4-6 20 6.5 7 5.6 27 6.3 

Süpervizyon alma biçimi 
Bireysel 67 21.9 25 20.0 92 21.3 

Grupla 239 78.1 100 80.0 339 78.7 

Süpervizyon alma sıklığı 

Her oturumdan sonra 182 59.5 60 48.0 242 56.1 

Birkaç oturumda bir 113 36.9 58 46.4 171 39.7 

Tüm oturumlar 

bittikten sonra 
11 3.6 7 5.6 18 4.2 

Süpervizyon alma yolu 

Ses kayıtlarının 

deĢifresi 
198 64.7 67 53.6 265 61.5 

Yalnızca sözlü olarak 72 23.5 41 32.8 113 26.2 

Video kaydı üzerinden 36 11.8 17 13.6 53 12.3 

Süpervizyon aldığı danıĢan 

türü 

Gerçek danıĢan 289 94.4 108 86.4 397 92.1 

Sınıfta rol 

canlandırması 
17 5.6 17 13.6 34 7.9 

Kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma dersi alma 

durumu 

Evet 61 19.9 15 12.0 76 17.6 

Hayır 245 80.1 110 88.0 355 82.4 

Kültüre duyarlı psikolojik 

danıĢma eğitimi alma 

durumu 

Evet 4 1.3 0 0 4 .9 

Hayır 302 98.7 125 100 427 99.1 

Farklı kültürden danıĢanla 

psikolojik danıĢma yapma 

durumu 

Evet 61 19.9 24 19.2 85 19.7 

Hayır 245 80.1 101 80.8 346 80.3 

Farklı kültürden danıĢanla 

oturum yapma nedeni 

Zorunlu 14 23.0 5 20.8 19 22.4 

Kendi isteğiyle 47 77.0 19 79.2 66 77.6 



EK-8: Psikolojik DanıĢma Özyeterlik Ölçeği kullanım izni 



EK-9: Kültüre Duyarlık Algıları Ölçeği kullanım izni 



EK-10: Bilinçli Farkındalık Ölçeği kullanım izni 




