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Turizm eğitimi

Bu araştırmada turizm eğitimi alan öğrencilerin sektörde çalışma isteklerini etkileyen
faktörlerden olan, mesleki algı ve beklenti ile gelecek kaygısı konuları ele alınmıştır.
Çalışmanın temel amacı, öğrencilerin mesleki algı ve beklentileri ile gelecek kaygılarının
turizm sektöründe çalışma istekleri üzerindeki etkilerini ve gelecekteki kaygı değişkeninin
diğer iki değişken arasında aracı bir değişken olup olmadığını incelemektir. Bu amaç
doğrultusunda kolayda örnekleme yoluyla 2019 Bahar döneminde (Haziran) Antalya’da
Yükseköğrenimde turizm eğitimi alan öğrencilerden 364 öğrenciye yüz yüze anket
uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, mesleki algı ve beklenti ile çalışma isteği arasında
pozitif bir ilişki, gelecek kaygısı ile çalışma isteği arasında negatif bir ilişki ve mesleki algı
ve beklenti ile gelecekte kaygısı arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Gelecek
kaygısı değişkeninin, mesleki algı ve beklenti ile öğrencilerin çalışma isteği arasında kısmi
bir aracı değişken olduğu ortaya çıkmıştır.
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In this research, professional perceptions and expectations and future anxiety, which are
among the factors affecting the desire of the students who received tourism education to
work in the sector, have been discussed. The main purpose of the study is to examine the
effects of students' professional perceptions and expectations and future anxieties on their
desire to work in tourism sector and whether the future anxiety variable is a mediating
variable between the other two variables. For this purpose, through easy sampling, a faceto-face questionnaire was applied to 364 students among the students who received tourism
education in Antalya in the spring term of 2019 (June). According to the results of the
analysis, there was a positive relationship between professional perception and expectation
and desire to work, a negative relationship between future anxiety and desire to work, and
a negative relationship between professional perception and expectation and future anxiety.
It was revealed that the future anxiety variable was a partial mediator variable between
professional perception and expectation and students' desire to work.
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